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Taxi Spronk
brengt u waar
u wezen wilt

Voetballers
walsen over
tegenstander

Bouw Natuurbrug
over Zeeweg
van start
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Laatste steen
Dierenasiel
Kennemerland

Wonderland
Zandvoort

IJsbaan wordt zaterdag geopend Hele gevel wordt 
gecontroleerd gesloopt

Vanaf zaterdag kunnen jong en oud zich weer uitleven op de ijsbaan in het centrum (archie� oto)

De gevel van de te renoveren � at staat al in de steigers

Vergelijkbare gevels 
De afgelopen dagen hebben de 
inspecteurs van de gemeente en 
De Key de vergelijkbare gevels 
aan de Lorentzstraat uit voorzorg 
visueel geïnspecteerd. Deze in-
spectie geeft geen aanleiding 
voor directe acties. Vanaf  maan-
dag 14 december wordt ook met 
camera’s de spouw achter deze 
gevels geïnspecteerd. Dit on-
derzoek duurt naar verwachting 
twee weken. Bewoners die te ma-
ken krijgen met de werkzaamhe-
den of onderzoeken, ontvangen 
hierover een brief. 

Komende zaterdag  wordt de ijsbaan op het  Raadhuisplein voor de zesde keer of-
� cieel geopend. De opening zal rond 17.00 uur door wethouder Gerard Kuipers wor-
den verricht. Vanaf 12.00 ’s middags kan er al geschaatst worden, maar van 16.00 tot 
18.00 uur zal de baan gesloten zijn in verband met deze opening. U bent allemaal 
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

De gehele kopgevel van de � at op de hoek Celsius-
straat/Thomsonstraat in Nieuw Noord, die een tweetal 
weken geleden naar beneden dreigde te komen, moet 
uit voorzorg worden gesloopt. Dit is de uitkomst van 
het onderzoek van de inspecteurs van de gemeente 
Zandvoort en woonstichting De Key. 

De gevelankers van zowel de 
6e verdieping, die op instorten 
stond, als van de 1e tot met de 
5e verdieping zijn aangetast 
door corrosie, veroorzaakt door 
vocht. Vanaf afgelopen maan-
dag is aannemer Deegen, in op-
dracht van De Key, gestart met 
het naar beneden halen van het 
metselwerk. Na het verwijderen 
van het metselwerk, wordt de 
gevel afgedekt. Voordat de gevel 
de� nitief opgebouwd kan wor-
den, is nader onderzoek nodig 
naar de oorzaak van de vocht-
problemen.
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‘Zonder winter, 
want die lijkt 

voorlopig nog ver weg’

Het bestuur is blij dat de entree-
prijs voor het schaatsen nog het-
zelfde is als vorige jaren: € 5 voor 
de hele dag schaatsen. De kin-

jaar voor het eerst ook hieraan 
deelnemen. De voorrondes zijn 
op de dinsdagen 15 en 22 de-
cember van 20.00 tot 22.00 uur; 
de halve � nale en de � nale zijn 
op 29 december tijdens dezelfde 
uren. Op dinsdag 22 december 
zal de Zandvoortse zangeres 
Loona optreden om dit spek-
takel extra luister bij te zetten. 
Muziek van dj ‘Wim Wil Wel’ zal 
die avond in het teken staan 
van het Oostenrijkse après-ski 
gebeuren.

Op zondag 27 december is er 
een ander speciaal evenement. 
Dan komen leden van de Zee vis-
vereniging Zandvoort makreel-
roken. De makrelen worden ge-
sponsord en de opbrengst van 
de verkoop komt ten goede 
aan de ijsbaan. Ook dit jaar zal 
er op zaterdag 2 januari aan-
staande, vanaf 17.00 uur, weer 
een ‘disco-on-ice’ zijn. Stichting 
Schuhmacher heeft de disco 
deze keer mogelijk gemaakt. Op 
de website van de ijsbaan, www.
ijsbaanzandvoort.nl, is meer in-
formatie te vinden.

deren krijgen een polsbandje, 
waarmee ze op vertoon daarvan 
meerdere keren per dag kunnen 
schaatsen. De schaatsen zijn in-
begrepen bij de entreeprijs. Ook 
krijgen ze allemaal een glaasje 
limonade. Kinderen die eigen 
schaatsen hebben, betalen ove-
rigens dezelfde entreeprijs. 

Evenementen
Dit jaar zal het ‘� uitketelcurling’ 
weer worden georganiseerd 
door Fit at the Beach. Een team 
van ijsbaanvrijwilligers zal dit 

Maandag 14 december 
is de gemeente 

vanaf 13.00 uur gesloten. 
Gemeente Zandvoort

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

Koene Cleaning Zandvoort
Tel. 06-1432 4444

www.koenecleaning.nl

GEZOCHT:
Ervaren, gedreven, positieve, 

flexibele schoonmaker(ster) 
Voor 6 à 10 uur per week via payrol, 
ervaring glasbewassing is een pré.

Zondag 20 december 2015

R.K. St. Agatha Kerk, Grote Krocht 45 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (kerk open 14.15 uur). Toegang: € 20,00

Kaarten in de voorverkoop bij: Kaashuis Tromp, Grote Krocht Zandvoort, 
de website www.classicconcerts.nl en op 20 december aan de zaal 

Voor meer informatie: Toos Bergen 06 518 538 14

Laatste kaarten voor het Kerstconcert met
Koninklijke Zangvereniging Maastreechter Staar

o.l.v. Paul Voncken - dirigent
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KUNSTGEBIT STUK?
U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak
Ook behandelingen aan huis mogelijk

Tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c 
Openingstijden: ma-wo-vr 10 -13 uur
Tel. 023-5766589

Uitvaartbegeleiding Patty Duijn

T. 06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl

Specialist in luisteren en vertalen van wensen

Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid

Expert in gespreksvoering terminale situaties

Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

“Langzaam is het kaarsje uitgegaan”

Degene die ik liefheb, verlaat ik om degene 
die ik liefhad terug te vinden 

Alida van den Broek - Wesseling
- Zus -

weduwe van Gerard van den Broek

Heemstede,                                                              Zandvoort,  
12 april 1924                                                 2 december 2015 

Hanneke (in liefdevolle herinnering), Theo en Ellen
 Lex en Francis
  Debby, Marlies, Florien
 Sacha en Patrick 
  Nikki, Mees 
Alice en Jan (in liefdevolle herinnering) 
 Tanja
 Arjen (in liefdevolle herinnering) 
Marjolein en Rob (in liefdevolle herinnering)
 Menno en Leonie
 Ingeborg en Robert

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.
 
Correspondentieadres: Alice Hempenius - van den Broek, 
Keesomstraat 14, 2041 XW  Zandvoort 

God heeft ons geen kalme reis beloofd.
Maar wel een behouden aankomst.

Met grote droefheid geven wij u kennis van het overlijden 
van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en oma-oma 

Marie Petronelle Julie Adolphine 
Dammann - Luttik

- Rie -
weduwe van W.M. Dammann

ô Haarlem,                                                           † Zandvoort,                                             
13 mei 1925                                                    2 december 2015

Kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen 

Onze speciale dank gaat uit naar dokter Paardekoper 
en de medewerkers van Amie Thuiszorg. 

Staringstraat 4
2041 BH  Zandvoort

Haar afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Met verdriet in ons hart, maar wel in grote dankbaarheid voor wat wij samen mochten beleven, hebben wij afscheid moeten 
nemen van mijn lieve vrouw, onze onvergetelijke moeder, schoonmoeder en oma

Eleonore Josephine van den Boogaard - Kuijpers Wentink
                               

   - Noortje -
ô 6 juli 1930                                                                                  † 6 december 2015                                          

Mijndert S. van den Boogaard 
Paul van den Boogaard en Tatjana Wechgelaar
 Sam en Max
Rob van den Boogaard en Margot Berkman
Peter en Hilda van den Boogaard
 Nils en Ilse

 
Boulevard Paulus Loot 55
2042 AE  Zandvoort
msvdb@kpnplanet.nl
 
Mijn vrouw, onze moeder en oma is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, alwaar geen bezoek.
 
De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 11 december om 14.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats, 
Tollensstraat 67 te Zandvoort. 
 
Na afloop heffen wij graag met u het glas op Noor in Restaurant Latina, Boulevard Paulus Loot 19 te Zandvoort.       
 

Noor hield van witte bloemen.
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 Tuincentrum

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort

Tel. 57 170 93 

KERSTGROEN

KERSTINSTEEK

KERSTSTUKKEN

In zijn vertrouwde omgeving is overleden mijn vader, 
schoonvader en onze opa

Pieter Termes

weduwnaar van Riet Termes - Verhoeven

Zandvoort 5 juni 1922                                              3 december 2015

Paul en Petra
 Stan en Floor
 Britt en Robin
 Thijs
 Vince

Stationsweg 123
8091 AC  Wezep

Mijn vader en onze opa is overgebracht naar Uitvaart-
zorgcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op 
vrijdag 11 december van 14.30 uur tot 15.00 uur.

Aansluitend herdenken wij hem in de aula van voornoemd 
uitvaartcentrum, waarna de crematie in stilte plaats zal 
vinden.
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… zijn het rare tussendagen. 
Geen Sint meer en nog geen 
Kerst. Tussen de bedrijven door 
wordt het tijd om Kerstmis 
2015 weer te omarmen. Overal 
in de straat verschijnen aan de 
gevels de kerstverlichting. De 
ene versiering is qua kleur uit-
bundiger dan de ander. En ook 
het geflikker met lichtjes is, als 
je er lang naar kijkt, niet bevor-
derlijk voor het zenuwgestel. 
Maar ieder viert zijn Kerst op 
z’n eigen wijze.

Zo had ik besloten om dit 
jaar geen kerstboom meer te 
plaatsen. Dat had ik gedacht. 
Kennelijk was mijn wens niet 
goed overgekomen bij mijn 
partner. Gisteren kwam hij trots 
met een kerstboompje aanzet-
ten. Het boompje stond keurig 
geparkeerd op de tuintafel en 
vanuit mijn zitplaats had ik er 
goed zicht op. Verbeelde ik het 
mij nou, stond dat ding niet 
heel erg scheef? Als ik een bal 
erin zou hangen dan rolde die 
spontaan eruit, zo scheef stond 
het boompje. Nou zijn er twee 
dingen wat bij ons ruzie veroor-
zaakt: een kamer behangen en 
een kerstboom kopen. Vroeger 
heb ik het ‘tig’ keer geprobeerd 
maar telkens kwamen wij, met 
de P erin, met de verkeerde 
boom thuis. Te hoog, te breed 
en nu te scheef. Vandaar mijn 
haat-liefde verhouding met de 
kerstboom.

Met weemoed denk ik terug 
aan Kerstmis bij mijn ouders. 
Met echte kaarsjes en zilveren 
kerstballen, engeltjes en trom-
petjes in de boom. Hoewel aan 
het eind van ‘t kerstfeest de ver-
siering samen met de naalden 
naar beneden vielen. Ook vond 
ik de boom in de Hervormde 
kerk altijd geweldig. Hoe hoger 
de boom hoe mooier en dan 
het liefst met echte kaarsjes 
die door een lont met elkaar 
verbonden waren. De koster 
stak samen met een kind de 
kaarsjes aan. Mijn aandacht 
was meer gericht of de boom 
niet in de hens ging. Maar de 
koster hield de stok met daar-
aan een natte spons startklaar.  

Tja, nog een paar weekjes en 
wij zitten weer aan de olie-
bollen en appelflappen. 
Voor je het weet staan 
de strandtenten weer op 
strand. Van mij kan het 
niet snel genoeg gaan!
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SprookjeswandelingLaatste vergadering van
gemeenteraad in 2015

Van 16.00 tot 18.30 uur zullen 
veel sprookjesfiguren rondwan-
delen op het Raadhuisplein en 
het Kerkplein. Ook de kerstman 
is aanwezig. Alle kinderen mogen 
met hem op de foto. De kerstman 
zit op zijn troon op het terras van 
Grand Café XL.

Op het Kerkplein staat, dank-
zij de medewerking van Center 
Parcs, een levende kerststal. De 
kinderen die het durven mogen 
de schaapjes en geitjes komen 
aaien. In de Protestante kerk is 
een doorlopend programma met 
poppenkast. Loopt u vooral even 
naar binnen.

Voor kinderen die aan de Sprook-
jes wandeling willen deelnemen 
is voor € 4 een boekje te koop bij 
de Bruna of op de avond zelf bij 
de kassa op het Kerkplein. In het 

De herziene grondexploitatie 
voor de Middenboulevard, de 
wijziging in de Gemeen schap-
pelijke Regeling Paswerk en 
de Begroting 2016 Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs 
Zuid-Kennemerland (Stopoz) 
kunnen direct door voorzitter 
Niek Meijer worden afgetikt. 
Deze agendapunten zijn bij 
behandeling in de diverse com-
missies al goedgekeurd door alle 
raadsleden.

Het ontwerpbestemmingsplan 
Groot Bentveld, een mogelijke 
verlenging van de prestatie-

boekje zit, naast waardebonnen 
voor chocolademelk, een betover-
de appel en een sprookjes oliebol, 
een kortingsbon voor de ijsbaan!

In het boekje staan ook plaatjes 
van de sprookjesfiguren. Van een 
heleboel figuren kun je een hand-
tekening krijgen. Lukt het je om 
alle handtekeningen te verzame-
len?
Om 18.30 zal de Sprookjes wande-
ling worden afgesloten met het 
zingen van kinderkerstliedjes sa-
men met alle Sprookjesfiguren in 
de Protestantse kerk. 

Kom allemaal verkleed naar de 
Sprookjeswandeling, want een 
deskundige jury kijkt welke kin-
deren het mooist verkleed zijn. Er 
zijn mooie prijzen te winnen. De 
prijsuitreiking is bij de afsluiting 
in de kerk.

afspraken met woonstichting 
De Key en de herziene grond-
exploitatie LDC kregen van de 
commissies niet het stempel 
‘hamerstuk’ en zullen tijdens de 
vergadering besproken moeten 
worden. 

Gezien het ontwerpbestem-
mingsplan Groot Bentveld, waar 
toch wel het een en ander over is 
te doen, is het maar de vraag of 
Meijer opnieuw binnen een uur, 
net als de vorige keer, de hamer 
kan laten horen. De vergadering 
is live te volgen via de lokale ra-
diozender ZFM.

De sprookjeswandeling trekt altijd veel publiek (archieffoto)

Op zaterdag 19 december wordt in het gezellige centrum 
van Zandvoort weer een Sprookjeswandeling georgani-
seerd. Deze leuke activiteit voor alle kinderen uit Zand-
voort en de regio wordt georganiseerd door de Stichting 
Zandvoortse4daagse.

Komende dinsdag komt de Zandvoortse gemeenteraad 
voor het laatst in 2015 bij elkaar. Naast een drietal ‘ha-
merstukken’ staan er ook een aantal zogenaamde be-
spreekstukken op de agenda.

Natuurbrug Zeepoort als een meeuw over Zeeweg

Visualisatie van natuurbrug Zeepoort

De provincie Noord-Holland heeft de realisatie van natuurbrug Zeepoort definitief gegund 
aan Ballast-Nedam. Daarmee kan er gestart worden met de  voorbereidende werkzaamhe-
den zodat  de natuurbrug, die over de Zeeweg komt, in het najaar van 2017 klaar is.  

De brug wordt gebouwd over de 
Zeeweg. Om recht te doen aan de 
unieke ligging van de Zeeweg, is  

Het duingebied staat centraal in 
het ontwerp en in de uitvoering. 
Alle partijen hebben veel energie 
gestoken in de brug die door de 
vorm de bijnaam ‘de Meeuw’ heeft 
gekregen.  

 Samenwerkende partijen
Natuurbrug Zeepoort wordt gere-
aliseerd in opdracht van provincie 
Noord-Holland. Naast gemeente 
Bloemendaal zijn de samenwer-
kingspartners het drinkwater-
bedrijf PWN, stichting Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland en 
Staatsbosbeheer. Bij de andere 
twee bruggen (Duinpoort en 
Zandpoort) zijn ook nog ge-
meente Zandvoort, ProRail, 
het drinkwaterbedrijf ADW en 
Natuurmonumenten betrokken. 

Meer informatie over het project 
is te vinden op www.natuurbrug-
zeepoort.nl

bij de aanbesteding ervoor ge-
kozen om ‘landschappelijke in-
passing’ en ‘vormgeving van de 

brug’ als belangrijkste criteria te 
hanteren. Met deze criteria had 
Ballast-Nedam het beste ontwerp. 
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Meer cursussen, workshops, 
informatie of aanmelden: 

www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330  Hella Wanders 

cursus@pluspuntzandvoort.nl

Yoga met meditatie

Er wordt gewerkt met eeuwenoude bewegingsvormen en 
ademtechnieken. Dit brengt nieuwe energie en innerlijke 
kracht. Men leert rustiger en evenwichtiger te worden. Voor 
soepele gewrichten, spieren en ontspanning. Yogadocente 
Alexandra Drehmans neemt je mee in de wereld van Yoga. 
Zij is Yoga.
Start op 4 januari maandagavond 
19:00 – 20:15 uur of 20:45 – 22:00 uur 

Start op 8 januari vrijdagochtend 
9:30 – 10:45 uur of 11:00 – 12:15 uur 
 
Veilig telebankieren op uw tablet 
ABN/AMRO

Tijdens deze workshop leert u in 2 uur hoe u veilig uw 
bankzaken kunt regelen met de telebankier app op uw 
tablet. Verder veel tips en nog meer tips. € 25,-
Dinsdag 13:00 – 15:00 uur 19 januari

Workshop bloemschikken 

U gaat met een mooi bloemstuk naar huis. € 25,-
woensdag 14:00 – 15:30 uur
Kerstkrans 9 december
kerststukje 16 december

Amigurumi haken 

Het nieuwe hippe haken! haak je kerstbal, kerstcadeautje 
of kerstster. € 15,-
Vrijdag 13:00 – 16:00 uur 
11 & 18 december
 
Bridge Vervolg  

Een spel voor hoofd en handen. Deze cursus is een 
vervolg op de beginnerscursus of voor mensen met enige 
bridge ervaring. 
Maandag 19:30 – 21:30 uur
26 januari t/m 20 april

Beeldhouwen en Boetseren 

Voor beginners en gevorderden, er wordt veel rekening 
gehouden met eigen vaardigheden. Werken naar eigen 
inzicht, beleving en persoonlijk niveau.
Donderdag 19:30 – 22:00 uur
28 januari t/m 21 april

Open Atelier 

Werken met verschillende materialen. U kiest zelf het 
onderwerp. Mona Meier geeft adviezen en directe hulp.  
Dinsdag 9:30 – 12:00 uur
12 januari t/m 5 april

Nederlands 

Voor cursisten voor wie Nederlands de 2de taal is. In 
groepsverband en in ontspannen sfeer oefenen.  
Donderdag 10:00- 12:00 28 januari

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort 
Tel:023-5735002 

ma 13:00-18:00 di t/m vrij 9:00-18:00
za 9:00-17:00

WIJ SLIJPEN AL UW
SCHAATSEN

Tegen inlevering van deze bon €2,50 korting

SCHAATSENSCHAATSEN

Tegen inlevering van deze bon €2,50 korting
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Evenementenagenda

11 Hollandse avond - Live muziek in Williams Pub, 
 Haltestraat

12 IJsbaan Zandvoort - Start van 3 weken ijspret op 
 het Raadhuisplein (t/m 3 januari)

13 Jazz in Zandvoort met Simon Rigter 
 Theater de Krocht, aanvang 14.30 uur

15 Fluitketel curling - IJsbaan Raadhuisplein, 
 20.00-22.00 uur

17 Ladies night / Cocktail night - Williams Pub

19 Kerstbal - Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

19 Sprookjeswandeling - Kerkplein/Raadhuisplein, 
 16.00 - 18.30 uur

19 Kerstmarkt - Kerkplein/Raadhuisplein, 
 12.00-20.00 uur

20 Kerstmarkt - Kerkplein/Raadhuisplein, 
 11.00-17.00 uur

20 Maastreechter Staar - Kerstconcert van stichting 
Classic Concert in Agatha kerk, aanvang 15.00 uur

20 Zandvoort Loopt - Hardlopen voor Serious Request. 
Start bij Beachclub No. 5, 12.00 uur

20 Kinderdisco - Williams Pub, 13.00-18.00 uur

20 10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt: 
 Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

❄ DECEMBER ❅  DECEMBER ❆

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda? 
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
10 december t/m 16 december

THE GOOD DINOSAUR (3D/NL)
ZA/ZO/WO OM 13.30 UUR

DUMMIE DE MUMMIE 2
ZA/ZO/WO OM 15.30 UUR

SPECTRE
DO/ZO/MA/DI OM 20.00 U.
VRIJ/ZA OM 19.00 & 21.45 UUR

LADIES NIGHT ➔ 17 DEC

MANNENHARTEN 2
DO OM 19.30 UUR

FILMCLUB:
JOURNEY TO THE SHORE
VERDRONKEN MAN DUIKT WEER OP
WO OM 19.30 UUR

WOEZEL & PIP 
➔ JANUARI 2016

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

VERWACHT:

Met uw huisdier 
van Oud naar Nieuw

Op Donderdag 17 december 
van af 14.00 uur 

Is Dierentolk Ingrid Gordijn aanwezig  
Voor al uw vragen hierover.

U kunt zo inlopen of een afspraak maken.
Informatie hierover kunt u in de winkel krijgen.

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28 - Tel. 023-5719345

HALTESTRAAT   13                  023 57 17 523      

mmx   ITALIAN  RESTAURANT

Wij bestaan  5 jaar!
Om dit te vieren hebben wij een 
jubileum menu   tot 23 december

Drie gangenmenu 
van € 39,-  voor:    € 29,-

Voorgerecht  
 Misto MMX terra  ( Mix van carpaccio, vitello tonnato, 

bresaola met truffel  en Buffelmozzarella)
Hoofdgerecht   

Special  MMX   (Pasta al Parmigiano) 
Of 

Saltimbocca alla Romana (kalfslapjes op z’n Romeins , 
met Parmaham en een blaadje salie)

Dessert 
Tiramisu’ della casa   

Of 
Scroppino  

MMX
ITALIAN   RESTAURANT  

DRINKS - LUNCH - DINER



Zorgverzekering vanaf € 79,- p/m
met vrije keus van zorgverlener

Iedereen is welkom!

DORSMAN.NL OF 023-5714534
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Rubriek

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)

len. Doet u dat niet via 112. 
Dat telefoonnummer is alleen 
voor spoedgevallen.

De Wachtkamer
Nadat galerij ‘De BuzzzzHalte’ 
moest sluiten had de vereni-
ging Beeldend Kunstenaars 
Zandvoort (BKZ) geen ge-
meenschappelijke ruimte om 
te exposeren. Nu is dan ein-
delijk een nieuw onderkomen 
gevonden. Vrijdag 11 decem-
ber vindt om 17.00 uur de o�  -
ciële opening plaats van gale-
rij ‘De Wachtkamer’ in Jupiter 
Plaza. De kunstenaars zijn 
verrukt over de riante ruimte 
die hen is aangeboden op de 
eerste etage van Jupiter Plaza. 
26 BKZ-leden zullen hier hun 
mooiste werken tentoonstel-
len. De kunstgalerij is te be-
reiken via de inpandige trap 
in ‘Wachtkamer 1ste klasse’, 
ook in Jupiter Plaza. De ope-
ningstijden zijn vrijdag en 
zaterdag van 11.00 tot 16.00 
uur en zondag van 12.00 tot 
16.00 uur. 

Kerstmarkt verplaatst
De aangekondigde kerst-
markt in het centrum is een 
week verplaatst. De markt 
zou eerst komende zaterdag 
tijdens de eerste dag van de 
ijsbaan plaatsvinden op het 
Kerkplein, maar nu is besloten 
om het te verplaatsen naar het 
weekend van de sprookjes-
wandeling en dan over twee 
dagen. De knusse markt is net 
als vorig jaar kleinschalig van 
opzet en staat zowel zaterdag 
als zondag op het Kerkplein. 
Zaterdag van 12.00 tot 20.00 
uur en zondag van 11.00 tot 
17.00 uur.

Extra voorstelling 
Wim Hildering
Het aangekondigde toneel-
stuk ‘De mense kenne niet 
meer lache’, van de hand van 
regisseur Marc Versteege, 
dat toneelvereniging Wim 
Hildering komende vrijdag 
en zaterdagavond op de 
bühne van theater De Krocht 
zal brengen, heeft zoveel los-
gemaakt in het Zandvoortse, 
dat de kaarten al ver voor aan-
vang helemaal uitverkocht 
zijn. Het bestuur van Wim 
Hildering heeft nu besloten 
om van de generale repeti-
tie, donderdag 10 decem-
ber, een openbare ‘try-out’ te 
maken. Dus wie geen kaartje 
heeft kunnen bemachtigen 
voor vrijdag of zaterdag is 
vanavond, donderdag 10 de-
cember, van harte welkom in 
theater De Krocht. De voor-
stelling begint om 20.15 uur. 
Voor donateurs van toneel-
vereniging is de entree gratis, 
niet-leden betalen € 5.

Betaald met vals geld
Een Zandvoortse onderne-
mer is afgelopen zondag, 6 
december, benadeeld door 
twee personen die hem met 
vals geld hebben betaald. 
Zij hebben kleding gekocht 
in een herenmodezaak in de 
Haltestraat en afgerekend 
met, wat later bleek, vals geld. 
De twee zijn door een came-
ra goed in beeld gebracht. 
De politie vraagt of iemand 
ze herkent en of u dat dan 
kenbaar wil maken. U kunt 
via 0900-8844, het landelijke 
servicenummer van de politie 
voor niet-urgente meldingen, 
uw kennis met de politie de-

De verdachten staan op camera

Seminar over jeugdsport 
bij Open Golf Zandvoort

Onder de sprekers op Open Golf 
Zandvoort waren veel (voorma-
lige) topsporters, zoals voormalig 
Formule 1 rijder Jan Lammers, 
autocoureur Cor Euser, profbok-
ser Giovanni Rijkaard, kickbokser 

Yared Fissaha-Tsion en Challenge 
Tour-golfer Jurrian van der Vaart. 
Ook de Nederlands kampioen bij 
de golfers met een beperking en 
tevens oud-Paralympisch skiër, 
de Zandvoorter Martijn Wijsman, 

Ook in de sport geldt: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Afgelopen zondagmiddag was bij Open Golf Zandvoort een 
seminar georganiseerd over jeugdsport in Nederland en spe-
ci� ek over het jeugdgolf. Het seminar, met de titel ‘Jeugdgolf: 
er op of er onder?’, was een initiatief van Melanie Lancaster, 
(mede)oprichter van de Dutch Junior Golf Academy (DJGA).

nam aan de discussie deel, even-
als wetenschapper Jacques van 
Rossum.

De discussiemiddag was bedoeld 
als brainstormsessie over hoe om 
te gaan met de aandacht voor 
topsport onder de jeugd, deze te 
vergroten en tevens te verbeteren 
en te faciliteren. De aanwezigen 
reageerden op verschillende stel-
lingen en dat leidde tot veel reac-
ties op de huidige en beoogde rol 
van onder andere de Nederlandse 
Golf Federatie, clubs, coaches en 
ouders. Na de pauze was er een 
demonstratie van Rijkaard die 
met een sparringpartner toonde 
hoe hij dagelijks traint en Fissaha–
Tsion had een jonge dame en heer 
meegenomen, beiden 10 jaar, die 
bij hem trainen. De middag werd 
afgesloten met het beantwoor-
den van het panel van door het 
publiek ingediende vragen. Een 
goed en zeer nuttig initiatief want 
wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst!

OVZ DECEMBERLOTERIJ 1e TREKKING

PRIJS AANGEBODEN DOOR WINNAAR
Cadeaubon twv € 20,00 Grand Café XL Anja van de Scheur
Cadeaubon twv € 20,00 Bloemsierkunst Bluijs Ron Welcker
Cadeaubon twv € 10,00 Versteege’s IJzerhandel M.J. van Verselveld
Cadeaubon twv € 20,00 Kaashuis Tromp Henk Mulder
Cadeaubon twv € 15,00 Level Up Roeben Vink
Cadeaubon twv € 15,00 Blokker Cornelia Merte
Cadeaubon twv € 15,00 Slinger Optiek Bianca Dorsman
1x 4persoons Gourmetschotel Slagerij Horneman Japeria Vries
Vichy Cadeaubon twv € 20,00 Zandvoortse Apotheek I. Schrader –Koper
1 paar gratis dames of Shanna’s shoe repair Joke Weller
heren hakken twv € 25,00 
Zuivelmandje twv € 25,00 De Kaashoek Kirsten Hilt
Cadeaubon twv € 15,00 Albert Heijn G. Rutte
Cadeaubon twv € 15,00 Dobey I.M. Reissaus
Cadeaubon twv € 10,00 C’est Bon M. Weber
Bowlingarrangement Center Parcs L. Peters
voor max. 6 personen 
1x 4 persoons Bucket frites Snackbar ‘t Plein Caroline Mudde
incl � es fritessaus 
Cadeaubon twv € 10,00 Van Vessem W.Sepper – Metelerkamp
Fotolijst met oud Zandvoortse foto Zandvoorts Museum Alex Slag
Cadeaubon twv € 10,00 Arie Guijt Kyra van Ewijk
Cadeaubon twv € 15,00 Emotion By Jack Leijten
Ko�  e/thee/chocoladecadeau Tea, Chocolate & more A. Drommel
Cadeaubon twv € 25,00 Beachim C.J. Sandbergen
Cadeaubon twv € 10,00 Fotozaak Menno Gorter Joke Koper
Gratis consult Dierenkliniek Zandvoort A. Thoen
Cadeaubon twv € 10,00 ABC en Meer A.G. Ruijgrok
Kostuum stomen of reinigen Stomerij Beus Fam. Koning
Gratis ontworming hond of kat Dierendokters Zandvoort J. Troostwijk
Cadeaubon twv € 10,00 Vlug Fashion Riet Slegers
Cadeaubon twv € 10,00 Mi Sueno Anita van Dam

Alle prijswinnaars krijgen ook persoonlijk bericht.
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Kerkplein 8 of bel even: tel. 5712252

Kerst in XL

Kerstavond 24 december 
vanaf 17.00 uur à la carte 

en specialiteitenkaart.
De avond wordt ingevuld door
live muziek van zanger Dennis

1ste Kerstdag 25 december zijn wij gesloten

2de Kerstdag 26 december 
vanaf 17.00 uur à la carte 

en specialiteitenkaart.
De avond wordt ingevuld door 
live muziek van zanger Dennis

Reserveren in grand café XL

Zondag 13 december 2015
Aanvang 14.30 uur

Simon Rigter, tenorsaxofoon
Johan Clement, piano
Eric Timmermans, bas

Gijs Dijkhuizen, slagwerk

Entree € 15,- | Theater De Krocht

VIER KERST BIJ EVI 
25, 26 EN 27 december

5 gangen keuzemenu € 59.50
6 gangen keuzemenu € 69.50

Het Kerstmenu voor THUIS bestellen?
3 gangen keuzemenu € 29.50
4 gangen keuzemenu € 35.00

Bekijk onze website voor het Kerstmenu
www.restaurantevi.nl 

Meer informatie of een tafel reserveren?

Restaurant EVI  023-573 66 80
Zeestraat 36  Zandvoort

Tevens verzorgen wij uw catering

Alle feestdagen 
geopend

Gewoon a la carte

Voor reserveringen belt u: 
Zaras Griekse specialiteiten
Haltestraat 7 | tel. 5716631

1ste Kerstdag
Luxe BBQ €32,50 p.p

2de Kerstdag
5/6 gangen menu €35,-/42,50 p.p

Een salade van gerookte eend, chips, rucola 
en een sinaasappeldressing

~
Stevige Bisque van strandkrabben en crostini’s 

belegd met gerookte zalm
~

Spoom
~

Langzaam gegaard en daarna krokant gebakken 
runder sukade, geserveerd met een ras el hanout saus, 

gekarameliseerde worteltjes en knolselderij
~

Petit grand dessert
~

Koffi e/thee met bonbons

Restaurant eb & vloed (in Amsterdam Beach Hotel)
Badhuisplein 2-4 | Tel. 023-2010302

Haltestraat 55
Zandvoort

Geopend 
dinsdag t/m zaterdag

NL

RESERVED FOR DEALER INFO

2 + 1
DE GOEDKOOPSTE  

IS GRATIS
*Enkel geldig voor individuele verpakkingen.

Geldig van 26.11 tot 13.12.2015 met uitzondering 
van de series Romance en EverNew.

*

Geldig van 26.11 tot 13.12.2015 met uitzondering Geldig van 26.11 tot 13.12.2015 met uitzondering 
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‘Zandvoort lacht’ was weer lachen

Speciaalbieren en stamppotten 
smaken prima samen

Laatste Jazz in Zandvoort van het jaar

door Joop van Nes jr.

Een compliment moet gemaakt 
worden voor een nog jonge debu-
tant. Ties Rusink was zo stoer om 

Hij was trots dat brouwerij Klein 
Duimpje speciaal voor het Wapen 
een eigen winterbier heeft ge-
brouwen. Tot zijn vreugde waren 
ook de gasten enthousiast over 
het resultaat. Maar Peters had spe-
ciaal voor deze middag veel meer 
bijzondere speciaalbieren in de 
aanbieding, in totaal 19. Wie een 
proefkaart kocht kon vijf bieren 
uitzoeken. Wat te denken van cho-
coladebier met maar liefst 11,5% 
alcohol! De smaak deed sterk 
denken aan Haagse hopjes. Ook 

Rigter studeerde aan het Ko nink-
lijk Conservatorium in Den Haag 
waar hij in 1996 afstudeerde. Hij 
is vaste saxofonist in onder andere 
het Dutch Jazz Orchestra, The Jazz 
Orchestra of the Concertgebouw 
en het Rotterdam Jazz Orchestra. 

een aantal van zijn grappen met 
de zaal te delen en slaagde daar 
wonderwel in. Hij moet nog een 
hoop leren maar als hij op deze 
voet doorgaat, komt hij er wel. 

Stra� e Hendrik viel in de smaak, 
evenals het Belgisch Filou, dat veel 
doet denken aan Duvel.

Omdat je bij bier drinken ook 
moet eten, had keukenprinses 
Brigitte van Eig een overheerlijke 
stamppottenbuffet verzorgd: 
boerenkoel, hutspot en zuurkool, 
draadjesvlees, speklapjes en rook-
worst. Het maakte dit ‘speciaalbie-
ren-festijn’ tot een geslaagd eve-
nement. Alle bezoekers waren het 
er over eens: dit moet een traditie 

Verder trad hij onder andere op 
met George Coleman. 

Rigter wordt voor de gelegenheid 
begeleid door Johan Clement 
(piano), Erik Timmermans (con-
trabas) en slagwerker Gijs Dijk-

Arjan Kleton was een van de sterren van de avond

Gezelligheid aan de bar van ’t Wapen 

De a� evering van Zandvoort lacht, met als ondertitel 
Open mic. en gepresenteerd door Said El Hassnaoui in 
restaurant eb & vloed van afgelopen zondag, kende weer 
een aantal meer dan uitstekende (amateur)stand-up co-
medians. Duidelijk was dat een deel van hen de avond 
gebruikte om nieuwe grappen en woordspelingen op het 
publiek uit te proberen. De meesten slaagden daar met 
vlag en wimpel in.

Bier en boerenkool. Beide gingen er in als koek afgelopen 
zondagmiddag tijdens het Midwinter Speciaal Bieren Fes-
tival in het Wapen van Zandvoort. Terwijl buiten storm en 
regen het dorp geselden, brandde in het 125 jaar oude 
café de kachel en schonk Rob Peters een keur aan speci-
aalbieren. Het is de grote hobby van de uitbater.

Komende zondag, als het laatste jazzconcert van Jazz in 
Zandvoort in theater De Krocht wordt gehouden, is te-
norsaxofonist Simon Rigter te gast. De 42-jarige muzikant 
heeft in en met een groot aantal gevestigde namen uit de 
jazzwereld gespeeld.

Ook Dirk Waterreus, “ik ben geen 
familie van...”, gaat er wel komen. 
Snel, ad rem en up-to-date was 
zijn korte voordracht, gelardeerd 
met uitstekende woordgrappen. 

Ontegenzeggelijk waren twee 
routiniers, die vorig seizoen al in 
Zandvoort optraden, de sterren 
van de avond: Arjan Kleton en 
Esther van Voort. Kleton treedt nu 
regelmatig op uitnodiging op en 
doet daar goede � nanciële zaken 
mee. Zijn grappen over de horeca 
� etsten er duidelijk in, vooral ‘een 
mega-bestelling’ werd prima ont-
vangen. “Ik ben dit gedeelte in 
mijn programma aan het invoe-
gen. Ik moet het alleen nog goed 
in mijn geheugen vastleggen”, zei 
hij na a� oop. Voor uw verslagge-
ver was Van Voort weer de ster van 
de avond. Zij viel vorig seizoen al 
op met haar tot de verbeelding 
sprekende grappen. Ook nu kon ik 
er niet aan weerstaan om alles te 
visualiseren. Knap en doordacht. 
Alleen had ze deze keer een spiek-
brie� e nodig. Het is haar vergeven.

worden. Er zijn al zoveel speciaal-
bieren, het worden er steeds meer. 
En die willen de echte liefhebbers 
allemaal graag proeven.

huizen, geen onbekenden in 
De Krocht. Het concert begint 
zondag om 14.30 uur. De entree 
bedraagt € 15. Mocht u na a� oop 
gebruik willen maken van de af-
sluitende maaltijd à € 8,50, dan 
moet u dat van tevoren even mel-
den bij de beheerder Theo Smit. 
Deze zondag serveert hij een 
smaakvolle boerenkoolstamp-
pot met worst en krijgt u een 
dessert. Reserveren kan via tel. 
06-54677947.

Tijdens de vergadering van de gecombineerde Commis-

sie Samenleving en Bestuur & Middelen, van afgelopen 

donderdag, bleek dat een meerderheid van de raad zich 

niet wil laten paaien door een in het vooruitzicht gesteld 

‘cadeautje’ van energiereus Eneco. De commissie wil in 

meerderheid een Mitsubishi L200 Pick-up voor de ge-

meente, ter waarde van € 41.000 niet accepteren. Alleen 

de VVD had geen problemen met de ‘gulle’ gift.

Raad laat zich niet 
paaien door Eneco

Het aan Eneco gelieerd bedrijf 
Clusius, beheerder van windmo-
lenpark Luchterduinen, wil de 
Zandvoortse gemeenschap meer 
betrekken bij het turbinepark en 
heeft een cadeautje voor de ge-
meente in het vooruitzicht ge-
steld. Aangezien er in Zandvoort 
veel oppositie is tegen de parken, 
wil de commissie zich niet laten 
paaien. 

Fractievoorzitter van GBZ, Michel 
Demmers, wil “geen kraaltjes en 
spiegeltjes accepteren” van ie-
mand die deze dingen juist neer 
wil zetten. Hij vond, met excuses, 
het nogal hoerig over komen. 
De terreinwagen zou ook nog 
eens uitgevoerd moeten wor-
den met twee grote stickers, aan 
beide kanten, met reclame voor 
Luchterduinen en dat gaat ook 
de rest van de commissie veel te 
ver. Buitengewoon raadslid Jan 
Beelen (CDA) noemde het een 
“� utcadeau”. 

Volgens portefeuillehouder wet-
houder Liesbeth Challik in haar 
antwoord, is Zandvoort wel hard 
toe aan een nieuwe terreinwagen. 
Echter was het haar wel opgeval-
len dat aanvaarden niet echt wen-
selijk zou zijn. Belinda Göransson, 
fractievoorzitter VVD, verwon-
derde zich over het principiële 
standpunt dat haar collega-com-
missieleden hadden ingenomen. 
Afgelopen zomer, tijdens een 
vergadering van het presidium, 
was nog naar voren gekomen dat 
Zandvoort in zou kunnen stem-
men met de gift.

Commissievergaderingen 2 & 3 december

Huurdersplatform 
Een dag eerder was de vergade-
ring van commissie Ruimte en 
Economie. Daarin bleek dat het 
Huurdersplatform Zandvoort 
een nieuwe en volwaardige ge-
sprekspartner van de gemeente 
is geworden waar het gaat om een 
nieuwe prestatieafspraak tussen 
de gemeente en woonstichting 
De Key. Een aantal partijen was 
daar bij monde van hun commis-
sieleden zeer content mee. Ook 
bleek dat de huidige prestatie-
afspraak per 1 januari a� oopt en 
de tijd te kort is om tot nieuwe 
afspraken met De Key te komen. 

Nieuwbouw in Zandvoort kent een 
spanningsveld voor wat betreft 
De Key. De nieuwe Woningwet 
staat toe om van wooncorpora-
tie te switchen en de wethouder 
kon niet aangeven of met De Key 
doorgegaan wordt. “We zijn in ge-
sprek”, meldde portefeuillehouder 
Challik. In het in bezit hebben van 
het terrein van de Corodex en 
BMZ door De Key bestaat dus een 
spanningsveld, voor wat betreft 
eventuele sociale woningbouw, 
en moet besproken worden. 

Eventuele gegevens over ‘scheef-
wonen’, het bewonen van een 
sociale huurwoning terwijl het 
inkomen te hoog is, zijn niet 
voorhanden. Dat het, ook in 
Zandvoort, gebeurt is duidelijk. 
De prestatieafspraak met De Key 
loopt nu door tot 1 juli en dat is 
volgens Challik geen probleem. 
De wethouder beloofde in janu-
ari met meer gegevens te komen.

10.10 uur

10.25 uur

10.40 uur

11.10 uur 

11.25 uur

11.35 uur

11.40 uur 

Presentatie: Rob Petersen en Arie Koper

Op zaterdag 12 december komen de volgende onderwerpen aan 
bod in het radioprogramma Goedemorgen Zandvoort

Gezocht: redders op zee/ Hein Schrama, KNRM

2 winnaars van de opstelwedstrijd/ vrijdag bekend

Ondernemer/onder voorbehoud

Politiek/onder voorbehoud

Jazz in Zandvoort/Eric Timmermans 

Wintertheater/Noortje Oliemuller

2e trekking OVZ lotenactie 
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BEDRIJVENGIDS pagina

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller: 

Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel in de regio!

Wij halen ook bruikbare spullen op.
 

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409Stichting

Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk
Kinderdagverblijven
Pippeloentje & PlukPippeloentje & Pluk

Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl
www.pippeloentje-pluk.nl

ROOMBRIE van het HUIS
* zacht, romig en altijd smedig..

NU 100 gram van 1,59 voor maar 99ct

KAAS van het HUIS
EXTRA VOORDELIG ! 

VAST EN ZEKER !

L
Autorijschool W. van der Veld

www.autorijschoolwvanderveld.nl

Al 25 jaar een begrip in Zandvoort!

Actie: € 100 korting 

Vooraf gezellig eten?
Reserveer dan tijdig 023 5713722

Dennis Burke & 
Soul Power Band 
Die mag je niet missen!
Zat 12 dec live at Café Neuf

MORITZ
Food & Drinks

Zeeweg 98  2051EC  Overveen  
T. 023-573 8010  E. info@restaurantmoritz.nl

Kerstdiner (16:00 - 22:30)

All You Can Eat Moritz DeLuxe menu
aangevuld met speciale kerst items

Prijzen Kerst Brunch
Volwassenen  € 22,50 p.p.

Kinderen (4 - 11jr) € 12,50 p.p.

Drankenpakket € 12,50 p.p.
(Prosecco, koffie of thee, jus d'orange, mineraalwater)

Prijzen Kerstdiner
Volwassenen  € 33,50 p.p.

Kinderen (4 - 11jr) € 16,50 p.p.

(16:00 - 22:30)(16:00 - 22:30)(16:00 - 22:30)(16:00 - 22:30)(16:00 - 22:30)(16:00 - 22:30)

All You Can Eat Moritz DeLuxe menu
Kerstbrunch (11:00 - 16:00)

    - Speciale kerst sushi met kalkoen
    - Eendfilet met saus & pannekoekjes
    - Dim Sum met garnaalpasteitjes,
       vleespasteitjes en custard buns
    - Bruschetta, croissants en brood 
       met rijk beleg, jam, nutella, etc.
    - Frisse salades
    - Yoghurt met vers fruit
        Voor de kinderen:
    - Frietjes met frikandelletjes,    
       gehaktballetjes en kipnuggets
    - Poffertjes met poedersuiker
    - Warme chocomel met slagroom

KerstbrunchKerstbrunchKerstbrunch
 Speciale kerst sushi met kalkoen Speciale kerst sushi met kalkoen

ELKE DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG 

Vanaf 20:00 uur
Alle cocktails en mix-drankjes € 5,00

Alle premium spirits en bubbles 25% korting

DRINKS & BEATS
Vanaf 22:00 uur
Moritz Club Life

Chill Out Lounge Music

All You Can Eat
World Kitchen

Restaurant

Zeeweg 98
2051 EC  Overveen
T. 023 - 573 8010

E. info@restaurantmoritz.nl

powered by

OVERIGE ACTIES
IEDERE DONDERDAG 

LADIES NIGHT
alle dames dineren voor 
actieprijs € 20,00 p.p.

KINDERACTIE
alle kinderen voor

actieprijs € 20,00 p.p.
alle actievoorwaarden op onze website
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Max 8o 10o 10o 8o

Min 7o 7o 6o 7o

Zon 30% 30% 35% 25%

Neerslag 20% 85% 30% 90%

Wind zw. 5-6 zw. 46 wzw. 6 zzw. 4

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Pas in tweede helft 
december wat guurder 

December 2009 en 2010 waren hele bijzondere maan-
den met volop sneeuw en boven de pakken sneeuw 
werd het toen ook erg koud op een aantal plaatsen. De 
Kerst werd zelfs wit in beide jaren! Eigenlijk bleven de 
winters tot en met maart 2013 opvallend koud door de 
bank genomen en sommigen hadden het voorzichtig al 
over de geleidelijke terugkeer van een kleine ‘ijstijd’. 

Niets van dit alles want de 
afgelopen twee jaar was het 
weer vertrouwd mildheid troef 
en schoten we weer eens door 
naar het andere uiterste qua 
temperatuur. Momenteel is het 
ook nog steeds erg zacht en de 
eerste tien dagen van de maand 
komen ontegenzeggelijk weer 
in het rijtje met warmste eerste 
decades van december ooit te-
recht. Nachttemperaturen van 
12 graden hadden we voorbije 
maandag. 

De rest van deze week wordt 
het iets minder zacht in 
Zandvoort/Bentveld, maar zo-
wel de dag- als nachttempera-
tuur blijft royaal boven nul en 
komt gemiddeld nog steeds 
veel te hoog uit voor de twee-
de decemberweek. Bovendien 
blijft het steeds erg vochtig 
met een vochtpercentage van 
85-95.   

Met de regenperikelen valt het 
relatief mee. De eerste serieuze 
regen dient zich vrijdag aan. 
Ook in het weekend zal het niet 
geheel droog zijn met vooral 
op zondag weer kans op een re-
genperiode. Uiteraard waait de 
wind nog steeds uit de beken-

de zuidwesthoek. Stormachtig 
wordt het echter niet.

In de tweede maandhelft neigt 
alles wat te zullen afkoelen zon-
der dat het diepwinters lijkt te 
worden.
De kans op een wat meer 
noordwestelijke stroming 
wordt wat groter vanaf half 
december met tot gevolg dat 
het overdag eerder rond de 5 
graden wordt en in de nach-
ten soms tot wat vorst komt. In 
onze contreien vlak uit zee zul-
len die paar koudere nachten 
met een graadje vorst amper 
opvallen.
De buien die dan eventueel 
langskomen zouden een wat 
winterse fractie kunnen gaan 
geven.

Het noorden van Europa krijgt 
wel te maken met beduidend 
kouder weer, maar de wind 
moet eerst noordoost zijn om 
een deel van die kou naar de 
Benelux te transporteren. De 
vraag is of dat lukt? 

Meer weerinfo is er eventueel 
nog via www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

 Do.  Vr. Za. Zo. 

Weerbericht

Hier uw vaste advertentie?

06 - 2453 0167
De feestverlichting in het centrum speelde een grote rol 
bij de jaarvergadering van de Ondernemersvereniging 
Zandvoort (OVZ) in hotel Hoogland vorige week donder-
dag. Omdat er te weinig winkeliers wilden meebetalen 
dreigde OVZ een paar weken geleden dat er dit jaar geen 
sfeerverlichting zou komen. Door een initiatief van onder 
meer ondernemer Ferry Verbrugge, die persoonlijk een 
groot aantal winkeliers wist over te halen om alsnog mee 
te doen, kwam er genoeg geld binnen om de feestlichtjes 
alsnog op te hangen.

Ondernemersvereniging zet volledig
in op oprichten Ondernemersfonds

Volgens de aanwezigen op de 
vergadering was deze eenmans-
actie lovenswaardig, maar aan de 
andere kant vonden ze het een 
schande dat het op die manier 
moest. Een punt van discussie 
was ook de storinggevoeligheid 
van de verlichting. Regelmatig 
komt het voor dat de lampjes 
het niet doen. Dat ligt volgens 
Starlight, die de verlichting heeft 
geleverd en onderhoudt, aan de 
weersinvloeden zoals zout en 
zand op de bedrading. In overleg 
met OVZ wordt alles nu gecoat 
ter bescherming. Maar volgens 
kenners binnen de vereniging 
is het probleem de goedkope 

Om de afspraken in het convenant 
te coördineren en te realiseren 
is een Kernteam samengesteld. 
Dat bestaat uit vertegenwoordi-
gers van horeca, strandpachters, 
vent- en standplaatshouders, 
OVZ, Vereniging Bedrijventerrein 
Zandvoort, vastgoedmensen, VVV 
Zandvoort, Stichting Marketing 
Zandvoort en de gemeente in 
de persoon van  kwartiermaker 
Pascal Spijkerman. Tijdens de 
jaarvergadering opperden diver-
se leden om uitsluitend samen 
te werken met het Kernteam en 
het OBZ (Ondernemers Belangen 
Zandvoort), waar de vereniging 
ook zitting in heeft, even ter zijde 
te schuiven.

Over het omdraaien van de rij-
richting van de Grote Krocht was 
het bestuur positief gestemd: 
“Het is nu al aanwijsbaar druk-
ker in de winkelstraten.” Of het 
door het goedkoper parkeren 
in de winter ook drukker wordt 
met auto’s, kan pas volgend jaar 
duidelijk worden. In ieder geval 
waren de OVZ’ers blij met het 
initiatief. 

Chinese transformatorkastjes, 
die slecht van kwaliteit zijn. Al 
met al kost het extra onderhoud 
ook extra geld.

Ondernemersfonds 
Alle hoop bij OVZ is gericht op 
het Ondernemersfonds, waar-
aan op dit moment druk wordt 
gewerkt. Dat idee is onderdeel 
van het Convenant Horeca- & 
Retailvisie, waarin ook wordt 
gesteld dat alle ondernemers 
verplicht geld moeten storten 
in dit fonds, zodat er een geld-
pot ontstaat waaruit zaken als de 
feestverlichting of andere evene-
menten betaald kunnen worden.

Toen Fred Spronk op 1 juli 2010 zijn taxicentrale begon, 
kon hij nooit bevroeden dat hij in 2015 de goedkoopste 
van de hele omgeving zou zijn. Toch is het waar. Gemid-
deld betaalt u maar liefst 15% minder dan bij zijn collega’s.

Taxicentrale Fred Spronk de goedkoopste
(Advertorial)

Ook kon hij nooit vermoeden 
dat hij anno 2015 werkgever 
van 7 werknemers zou zijn, met 
een wagenpark van 4 auto’s. 
Twee Mercedes Vito-busjes, een 
Mercedes E-klasse en een Skoda 
Superb zorgen ervoor dat u op 
tijd op de gewenste bestemming 
af wordt gezet. Of dat nou bij het 
NS-station Zandvoort aan zee is 
of in het hartje van Amsterdam. 
De beide busjes kunnen elk ne-
gen passagiers vervoeren, de 
luxe auto’s maximaal 4. Dan kan 
hij, indien noodzakelijk, ook nog 
een derde luxe auto inzetten 
waardoor hij groepen van 28 
personen tegelijkertijd kan ver-
voeren. Wel zo handig om dat te 
weten.

iedere dag doen. We halen de kin-
deren op van school en brengen 
ze naar De Boomhut. De ouders 
kunnen dan gebruik maken van 
onze betrouwbare chauffeurs”, 
aldus Spronk.

Als u tijdens de komende feest-
dagen elders gaat eten, dan kunt 
u nu alvast een taxi reserveren. 
Taxicentrale Spronk zorgt dan dat 
er op het afgesproken tijdstip een 
auto, of een van de busjes, bij u 
voor de deur staat om u naar uw 
feestadres te brengen. Ook kun-
nen de medewerkers u op een van 
tevoren afgesproken tijdstip weer 
ophalen. Spronk: “Ook een ser-
vice van ons. U hoeft dan niet op 
slechts een glaasje van die heer-
lijke wijn te kijken. Wel zo gezellig.”

Al van het begin af aan heeft taxi-
centrale een taxistempelkaart. Als 
u die na een rit door de chau� eur 
laat afstempelen en u hebt dat 
tien keer laten doen, dan is de 
elfde rit op kosten van de zaak. 
Helemaal gratis. Dus voor vervoer, 
24 uur per dag en 7 dagen in de 
week, gaat u met taxicentrale Fred 
Spronk. Tel. 023-888 5588. At your 
service!!

Meer over taxicentrale Fred 
Spronk vindt u op www.taxicen-
tralefredspronk.nl of op Facebook.
com/taxicentralefredspronk.

En dan de prijs. Aan de landelijke 
prijsstijgingen heeft Spronk nog 
nooit meegedaan. “Ondanks de 
hogere kosten, heb ik die landelij-
ke trend nooit gevolgd. Daardoor 
zijn wij verreweg de goedkoopste 
taxicentrale in de wijde omgeving. 
Bijvoorbeeld het vervoer van en 
naar Schiphol, wat wij heel veel 
verzorgen, kost slechts € 42,50 
tot vier personen. Van 5 tot 8 
personen betaalt u maar € 52,50. 
Die prijs hanteren wij al vanaf het 
begin en menigeen heeft daar al 
van gepro� teerd”, zegt de aima-
bele taxi-man. Spronk verzorgt 
ook het vervoer van Zandvoortse 
basisschooljeugd van en naar het 
kinderdagverblijf De Boomhut. 
“Dat is een service van ons die wij 

Wagenpark van taxicentrale Fred Spronk
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Verkoop woningen

Voor de ontwikkelaar kan de vlag uit, want alle 
40 woningen zijn verkocht! De verkoop is 
vanaf het begin zeer succesvol verlopen en 
afgelopen september zijn de laatste woningen    
verkocht.  

Het verkooptraject is snel gegaan en de 
kopersbegeleider heeft met alle kopers een 
gesprek gehad om hun wensen te verwerken. 
De bouw is in volle gang. De ontwikkelingen 
van de bouw  kunt u volgen via
www.zandvoort.nl/ldc

Museum

Op de plek waar vroeger het Gemeenschaps-
huis heeft gestaan komt een particulier 
museum. Het bestuur van het museum is druk 
bezig met het maken van plannen voor de 
inrichting van het gebouw. Zodra daar meer 
over bekend is, zal het bestuur van het 
museum u hierover informeren.

Informatiebulletin Louis Davidscarré
nummer 11, 10 december 2015

Openbare ruimte 
Louis Davidsstraat 

In de loop van 2016 worden de Louis Davidsstraat 
en het resterende deel van de Cornelis Slegers-
straat heraangelegd. Hierbij wordt ook een deel van 
de Schoolstraat meegenomen. In de plannen wordt 
qua materiaal en vormgeving zoveel mogelijk 
aangesloten op de huidige  inrichting van het 
centrum.

In de Cornelis Slegersstraat wordt de riolering 
vervangen en in de Louis Davidsstraat worden 
verschillende nutsvoorzieningen aangelegd. De 
containers bij het voormalige Gemeenschapshuis 
verdwijnen en worden vervangen door onder-
grondse containers. De  bushalte wordt verplaatst 
naar de ‘oude’ locatie aan de Louis Davidsstraat. De 
huidige bushalte aan de Prinsesseweg komt te 
vervallen. 

De werkzaamheden worden in verschillende fases 
uitgevoerd. Daardoor zijn de Louis Davidsstraat en 
de  Cornelis Slegersstraat waarschijnlijk slechts 
voor een korte periode afgesloten voor verkeer. De 
provincie Noord-Holland heeft voor deze werkzaam-
heden een subsidie beschikbaar gesteld.

Voortgang bouw 
project ZNDPNT

Het project ZNDPNT vordert gestaag. Het 
betonskelet is al bijna op hoogte. Er is de 
laatste tijd veel beton in het werk gestort. Dit 
was te zien aan de lange rijen betonmixers die 
de afgelopen weken in het centrum van Zand-
voort hebben gestaan.  Binnenkort wordt 
gestart met het metselwerk en krijgt het 
gebouw " zijn jasje " aan. De parkeerkelder is 
al gekoppeld aan de bestaande kelder. Beide 
kelders zijn nog gescheiden door een 
stofschot.

Op dit moment zijn de bouwers ook bezig met 
het slopen van opbouw boven de winkel van 
Albert Heijn. Daarbij komt  nogal veel sloopge-
luid vrij omdat daar veel beton in is verwerkt.

Bouwbedrijf De Nijs is nu bezig om gezamen-
lijk met eindgebruiker Albert Heijn en de 
gemeente te onderzoeken of de bouw kan 
worden versneld. Doel hiervan is om  een 
gebruiksklare nieuwe supermarkt en een 
aangepaste openbare ruimte gereed te 
hebben voor de zomer van 2016. De onzekere 
factor daarbij is het winterweer!

Openbare 
voorzieningen in 

ZNDPNT

In het project ZNDPNT komt een openbaar 
toilet en een fietsenstalling. De fietsenstal-
ling met 100 plaatsen komt op de hoek van 
de Louis Davidsstraat en de toegang naar 
het Carréplein en het openbare toilet aan 
de Louis Davidsstraat. 

Bezoek bouwproject 

Op 11 november hebben twee wethouders, een 
aantal gemeenteraadsleden en de directie van 
Bouwbedrijf de Nijs de bouwplaats bezocht. De 
Nijs realiseert momenteel in het centrum de uitbrei-
ding van de parkeergarage, de uitbreiding van de 
Albert Heijn en veertig appartementen. 

Tijdens het bezoek heeft projectwethouder Bluijs 
een certificaat uitgereikt aan directeur Winfred de 
Nijs. Bouwbedrijf De Nijs heeft als eerste bedrijf in 
Nederland het vierde niveau van de prestatieladder 
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) behaald.  

Deze prestatieladder geeft een praktische invulling 
aan het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het 
gebied van onder andere veiligheid, arbeidsom-
standigheden en de omgang met grondstoffen. Het 
bijbehorende certificaat is een objectief bewijsmid-
del dat het bedrijf aan de gestelde eisen en 
verwachtingen voldoet. In totaal zijn er vijf niveaus 
op de prestatieladder. 

Ontwikkellocatie 
Koningstraat   

Het heeft enige tijd geduurd maar eindelijk is 
het zover. Door meerdere oorzaken is de
planontwikkeling voor fase 3, ontwikkellocatie 
aan de Koningstraat, ernstig vertraagd. De 
ontwikkelaar AM  en de gemeente Zandvoort 
hebben de draad weer opgepakt om het 
woningbouwplan voor deze plek verder uit te 
werken. 

Het Louis Davidscarré, gelegen in het hart van Zandvoort, biedt naast woningen ook ruimte 
aan twee basisscholen, een bibliotheek, diverse vormen van kinderopvang, een multifunctio-
nele ruimte voor culturele en sociale activiteiten, een sporthal en een openbare parkeerga-
rage. In deze editie leest u over de heraanleg van de Louis Davidsstraat, de overdracht  en 
de definitieve invulling van ontwikkellocatie Koningstraat en de voortgang van de bouwwerk-
zaamheden. 

Colofon

Vormgeving & Ontwerp: Woodcracker visuele bedrijfs-
communicatie, Zandvoort - www.woodcracker.nl
Opmaak: I.Keur en E.J.Kok
Foto’s: G. Boukes en Gemeente Zandvoort

Projectwebsite
Alle informatie over het project kunt u vinden op de  
projectwebsite: www.zandvoort.nl/ldc

Vragen
Hebt u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u via 
louisdavidscarre@zandvoort.nl uw vraag stellen of 
telefonisch contact opnemen via telefoonnummer:
088 – 400 80 85

Disclaimer
Alle informatie onder voorbehoud.
U kunt aan de inhoud van deze 
nieuwsbrief geen enkel recht ontlenen. 

Voor vragen, meldingen of klachten over het Louis Davidscarré bel 088 – 400 80 85

In het laatste deel van de parkeergarage komt een roller-
baan die direct naar het Raadhuisplein leidt.

Via de Cornelis Slegersstraat wordt Albert Heijn 
straks bevoorraad

Ontwerptekening van de nieuwe straatinrichting
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Voedingsworkshop
vr 18 dec door Annette 

ter Heijden Thema: 
Wat is voeding, 

wat is vulling en hoe 
stabiliseer ik mijn 

bloedsuiker.
 Tevens presentatie 

van haar kennis-kookboek 
‘Proe� eRoots’, 

incl. info over Aloe 
Vera. Aanvang 19.30 
uur, entree  € 7,50. 

Adres: Beautybeachclub, 
Burg. Engelbertsstraat 96.

Tel. 5716511 
of mail info@gezond-

heidaanzee.nl 
....................................................

Volg ons op  FB 
Amsterdam aan Zee 
of op www.amsterda-
maanzee.amsterdam 
en blijf op de hoogte

 ...................................................

Super-de-luxe
zonnebank bij

SmitS Health & Wellness
20 minuten voor € 10,-

€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733

Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur

Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur

Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A

 ...................................................  
Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120 per maand
06-53256274

Stuc4all
Traditioneel stucwerk 

vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf. 

023-8222595
06-47377920

 ...................................................

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en

kleine klussen.
Heeft u een 

goede o� erte?
Bel dan eerst ons

nog even!
Tel. 06-84772750

 ...................................................

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-

53498304
www.trade-ard.nl

....................................................  
Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.

Boomverwijdering 
en terrasreiniging.
Tevens reparatie 

straatwerk.
023-5353591 of

06-22209568
   .................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.

Scherpe tarieven,
vaste instructeur, 

innoverend
en enthousiast.
www.rijschool-

barrypaap.nl
of bel: 06-22960595

 

Klussen-Renovatie-
Bouw P.M.K. 

(in Zandvoort)
Voor alle bouw- en 

renovatie in en rond 
het huis! Schilderwerk, 

stucadoren,
timmerwerk, 

badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit! 

Professioneel schilder.
Ook voor 

schoonmaakwerk bij 
u thuis. € 12,50 p/u

Tel. 06-44875212
....................................................

Voor een pedicure
behandeling
waarin u de

baas blijft over uw
voeten en die 

gespecialiseerd
is in het verwijderen

van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten

en/of ingegroeide nagels
gaat u naar

Pedicure Carla.
Tevens hot-stone

massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet

lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicure-

zandvoort.nl
 ...................................................

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946

Voor al uw
binnen en buiten

schilderwerk.
www.023schilderwerken.

wordpress.com
 

Krua Surin
Thaifood Catering

Haltestraat 30
06-30681325
023- 5746609
Pittige Thaise 

Hapjes en maaltijden 
Kleine maaltijd v.a 6,-

Spareribs met rijst 7,50 
Wok on Beach Kip 7,50
Speciale gelegenheid?

Catering 
Hapjes + maaltijden
14,- tot 16,- p/pers.

www.kruasurin.com
....................................................  

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar

Zandvoort.
Voor uw APK, 

alle onderhoud, reparaties
en onderdelen

Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of 

0653231754
 ...................................................

Garage te huur
Karel Doormanstraat
Voorzien van elektra

€ 155 per maand
06-53256274

....................................................

Hulp nodig met 
uw computer?

PC-laptop-tablet
Advies, 

storing verhelpen 
of training aan huis.

Bel 06-22802320
 

Te koop aangeboden:
ruime garage, 

ca. 5-6m. met licht. 
Tel. 06-53892679

....................................................

 Behang- en 
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden

www.arnoldnijkamp.nl
 ...................................................

Volg ons op  FB 
Amsterdam aan Zee 
of op www.amsterda-
maanzee.amsterdam 
en blijf op de hoogte

....................................................

 Verhuren? 
Wij verzorgen:

de reserveringen, 
in- en uitcheck, 
schoonmaak,

plaatsen en foto’s 
op internet, reinigen 

wasgoed, interieuradvies, 
schilder- en 

onderhoudswerkzaam-
heden. Meer info: 

Beautyfull Home Rentals
06-43004411

 ubos@planet.nl
....................................................

 Garages te huur 
met elektra. Vanaf € 130,-. 

Locatie: Trompstraat. 
Tel. 06-28640654

CURSUS PORTUGEES 
Verleg je grenzen door 

een taal te leren.
In Januari beginnen 

wij al weer. 
15 jaar ervaring lerares 

www.portugese-
les.blogspot.nl 

Contact 0623368969, 
Esther 

....................................................

Te huur: kamer/studio 
in het centrum van 

Zandvoort. 
Met eigen opgang.
Per direct t/m mei 

2016. All Incl.
Tel. 023-5719541

....................................................

Gezocht:
jong, ervaren meisje voor 

hulp in huishouding.
Tel. 5719541

....................................................

Zandvoort 
Beach Street
Gediplomeerd 
stratenmaker.

Al meer dan 40 jaar 
voor al uw straat en 

sier straatwerk.
Voor een superlage prijs!

Bel Jan, die kan 
er wat van!

06- 57208797 of 
06- 10281111

....................................................

Garage-verkoop
Zat. 12 december

kerstcadeautjesjacht?
Vrijmarktprijzen

Garages ‘De Schelp’
10-16 uur

Zandkorrels

Particuliere zandkorrel 
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de 
volgende voorwaarden: 
• Geen onroerend goed of auto's 
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,- 

Zakelijke zandkorrel 
Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere 
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

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. 

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) 
afgeven bij: 
1) De redactie van de krant, Hogeweg 30 
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Zandkorrels invulbon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PARTICULIER ZAKELIJK

7,50

8,00

9,00

10,00

11,00

8,50

9,50

10,50

10,00

10,50

12,50

13,50

14,50

11,00

13,00

14,00

Uw specialist in wild en gevogelte 

Voor een geslaagd kerstdiner:

• Verse kalkoen 
• konijn 
• haas 
• eend 
• hert 
• parelhoen 
• fazant 
• wildzwijn 
• struisvogel 
• rollade 
• etc.

Om teleurstelling te voorkomen 
raden wij u aan om tijdig te bestellen. 

Bestellijsten verkrijgbaar aan de kraam.

Poelier 
Hans Ruardy
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Kennemer Dierentehuis
Er waren veel burgemeesters, 
bestuurders uit Kennemerland 
en genodigden aanwezig bij de 
officiële opening. De voorzit-
ter van de stichting “Kennemer 
Dierentehuis”, dhr. P. Ruhaak, 
verwelkomde de aanwezigen. 
Oud burgemeester H.M. van 
Fenema onthulde de laatste 
steen in het hoofdgebouw. De 
officiële opening werd door 
burgemeester A. Nawijn ver-
richt, hij opende de voordeur 
van het hoofdgebouw met een 
versierde sleutel. Iedereen was 
van mening dat dit nieuwe die-

Zoektocht langs de 1Zoektocht langs de 1Zoektocht langs de 1Zoektocht langs de 1Zoektocht langs de 1Zoektocht langs de 1stesteste stenen van Zandvoort  stenen van Zandvoort  stenen van Zandvoort 
door Nel Kerkman en Martin Kiefer

Dierentehuis Kennemerland
Nu eens geen eerste steen maar heel bijzonder, een laatste steen. 

Naam : Kennemer Dierentehuis
Lokatie : Keesomstraat 5 Zandvoort
Tekst : DEZE LAATSTE STEEN WERD GEPLAATST
  DOOR MR. H.M.VAN FENEMA
  OUD BURGEMEESTER VAN ZANDVOORT
  31 AUG. 1968
Maker : onbekend
Datum onthulling : Zaterdag 31 augustus 1968
Onthuld door : Oud burgemeester van Fenema
Bron : ZN1968-0387
Bijzonderheden : Dit keer geen onthulling van de eerste steen maar de laatste steen die in de muur is gemetseld. 

rentehuis tot een der meest mo-
dernste  ingerichte in ons land 
behoorde. Tevens prees men de 
unieke ligging te midden van 
het fraaie duinlandschap. 

Dierentehuis 
Kennemerland
Onder de huidige naam ‘Dieren-
tehuis Kennemerland’ wordt het 
tehuis geëxploiteerd door de 
stichting, SBDK. Deze stichting is 
verbonden aan de regio Noord-
Holland Zuid van de Nederlandse 
Dierenbescherming. Het is een 
grote organisatie die op tal van 
gebieden voor de dieren actief 

is. Zo is er een eigen dierenam-
bulance met maar liefst 6 wa-
gens, er zijn 8 beroepskrachten 
werkzaam en samen met zo’n 60 
vrijwilligers wordt alles in goede 
banen geleid. Het dierentehuis 
heeft een regiofunctie. Zwerf-
dieren uit de gemeenten Ben-
ne broek, Bloemendaal, Haar lem, 

Haar  lem mer liede & Spaarn-
woude, Heemstede, Zandvoort 
en Hillegom worden hier op-
gevangen. Sinds voorjaar 2004 
ontving men erkenning door de 
landelijke Dierenbescherming. 
Deze erkenning houdt in dat 
er volgens de landelijke regels 
wordt gewerkt.  

Autorijschool W. v.d. Veld bestaat 25 jaar

Astrid is daarmee de enige ac-
tieve vrouwelijke rijinstructeur 
van Zandvoort. “Ik hielp Wim met 
zijn lessen en overhoorde hem 
regelmatig. Ik vond het dermate 
interessant dat ik zelf ook op een 
gegeven moment mijn papieren 
voor instructeur ben gaan halen. 
Altijd makkelijk als er drukte is of 

als Wim onverhoopt ziek mocht 
worden”, zegt ze.

Wim en Astrid zijn maar wat trots 
op hun rijschool. Natuurlijk kun-
nen zij niet garanderen dat ie-
dereen in een keer slaagt bij het 
rijexamen, maar het slagingsper-
centage van rijschool W. v.d. Veld 

Astrid en Wim van Autorijschool W. v.d. Veld

Vorige week dinsdag, 1 december, was het exact 25 jaar geleden dat Wim en Astrid v.d. 
Veld hun autorijschool zijn begonnen. Wim trok in 1990 de stoute schoenen aan nadat 
hij bij rijschool Doppenberg met het vak van auto-instructeur kennis had gemaakt. Te-
genwoordig, ook alweer 22 jaar, wordt hij bijgestaan door zijn vrouw Astrid die door 
hem met het virus werd aangestoken. 

Hij lachte hartelijk mee, de ver-
koper in de winkel, toen we hem 
de leeftijd van onze televisie 
vertelden. 19 lentes jong is het 
logge beestje. Een heuse Philips 
Matchline, met (voor tegenwoor-
dig) vergeten breedbeeld in de 
kast. Het was het neusje van de 
zalm in 1996. En hij heeft zijn jaren 
mooi gedragen. Tranen hebben 
gevloeid voor zijn scherm, harten 
hebben gebonkt. En al die jaren 
hebben een rieten mandje met 
plant en stalen kaarsentempeltje 
zijn hoofddeksel bekleed. Het is 
waarschijnlijk praten over een pre-
historietijdperk voor velen, maar 
mis was het niet. Degelijk ont-
werp van apparaten die werkten, 
ook toen al hun tijd vooruit. Een 
mankement of storing hebben we 
nimmer hoeven incasseren. Alleen 
de landelijke van KPN dan, hoe 
toevallig ook enkele weken gele-
den. Ooit eerder toen een nieuwe 
ontvanger werd geplaatst, sprak 
de medewerker van het telecom-
bedrijf, enigszins stamelend doch 
liefkozend tegen zijn leidingge-
vende door de telefoon, over een 
grote box tv. En dat was hij. Zo een-
tje die beschermend overkwam.  

Nu is het kiezen, en duizelen de 
termen HD, 4K, Ultra HD, SUHD, 
curved en nano christal colour 
door ons hoofd. Een ‘normaal’ 
formaat is amper te krijgen, het 
is meer van filmdoek formaat. 
Ongekende, pure, zuivere wer-
kelijkheidsscherpte, levensechte 
onderwater diepte, strakke kleur-
contouren en het toestel zelf zo 
dun als een schilderij.

In het weekend zullen we ’m niet 
zo missen, met allerhande activi-
teiten en vriendenlunch. Ook tij-
dens het live aanschouwen van 
Lenette van Dongen op toneel, 
geen gemis. Wel is er onbewust 
meer tijd voor andere spontane, 
aangename, nodige of juist ‘nog 
even zin in maken’ dingen van je 
‘to-do-list’. 

Maar de muur waar het beeld-
scherm stond is intussen leeg. 
Ik mis mijn plankje. Waar mag 
mijn rieten mandje met plantje 
nu heen? Ik zal een nieuw plekje 
voor haar moeten vinden. Of 
gaan we gewoon voor helemaal 
niets? Want nieuws is heden-
daags tenslotte niet iets 
om hem voor aan te zetten. 
Alhoewel, standje knispe-
rend haardvuur dan mis-
schien… 

Column

Box tv

M
a
n
d
y
 
S

c
h
o
o
r
l

ligt wel veel hoger dan het ‘kring-
gemiddelde’. “Dat ligt gemiddeld 
op 45 tot 50% en daar hebben 
wij nog nooit onder gezeten. Er 
zijn zelfs jaren geweest dat we op 
een slagingspercentage van 90% 
zaten”, vertelt Astrid vol trots, die 
schat dat in de afgelopen 25 jaar 
circa 1.000 leerlingen geslaagd 

zijn. Een respectabel aantal.

Er is in die 25 jaar wel het een en 
ander veranderd. Niet alleen is 
het verkeer intensiever gewor-
den, ook de wetgeving is op 
een hoger plan gebracht. Wim 
vertelt: “Er zijn meer ‘verkeersta-
ken’ gekomen. Leerlingen moe-
ten meer technische knowhow 
in huis hebben. Zo moeten ze 
het voertuig kunnen controle-
ren. Ook moeten ze zelfstandig 
kunnen rijden. Dat houdt in via 
een navigatiesysteem, coördi-
natiepunt of bewegwijzering 
een route kunnen bepalen. Ook 
moeten ze meer milieubewust 
zijn. De hoofdzaak is echter nog 
altijd hetzelfde: ze moeten veilig 
en zelfstandig hun weg kunnen 
vinden.” Astrid valt hem bij: “Je 
kunt beter op een goede manier 
de verkeerde kant op gaan, dan 
perse de goede kant op willen 
gaan op een verkeerde manier.” 

In verband met het jubileum 
heeft de rijschool een aantal 
acties lopen. Deze zijn te vin-
den op de Facebook pagina 
Autorijschool W. van der Veld. 
De autorijschool is te bereiken 
via tel. 5719188 of 06-23625605. 
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Kromboomsveld 20

• Open huis zaterdag 12 december a.s. van 12:00-13:00 uur;
• Zeer ruime gezinswoning in Park Duinwijk met vrij uitzicht 

over Verzetsplein;
• Vrij uitzicht over Verzetsplein;
• Tuingerichte living met openslaande deuren;
• 4 slaapkamers en zonnige achtertuin op het zuiden;
• Op loopafstand van het centrum, strand en NS-station;
• Woonopp: 130 m², perceel: 167 m².

OPEN HUIS!

Kochstraat 23 
• Open huis zaterdag 12 december a.s. van 12:00-13:00 uur;
• Gezinswoning in kindvriendelijke omgeving; 
• 2 slaapkamers, op eenvoudige wijze 4 slaapkamers 
 te creëren; 
• Zonnige achtertuin van maar liefst 12 meter diep;
• Op loopafstand van diverse basisscholen, sportclubs 
 en winkelcentrum;
• Woonoppervlakte: ca. 90 m², perceel: 157 m².

Stationsplein 17F1 
2-Kamerapp. nabij het strand, 
woonopp. 50 m², € 119.500,= k.k.

Bm. van Alphenstraat 61F15
Voormalig 3-kamerapp. met weids 
uitzicht, woonopp. 80 m², € 219.000,= 

Nieuwstraat 13 
2 onder 1 kap met 3 slaapkamers, 
woonopp. 90 m², € 245.000,= k.k.

Van Galenstraat 110 
3-Kamerapp. met riant terras, 
woonopp. 66 m², € 175.000,= k.k.

Nieuwstraat 5 
Hoekwoning met 3 slaapkamers, 
€ 225.000,= k.k.

Haarlemmerstraat 46 
Ruime verandawoning met 4 kamers,
 woonopp. 150 m², € 449.000,= k.k.

OPEN HUIS!

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Gemiddelde 
Funda klanten 

beoordeling een 9,0!
  (Bron: Funda)

OPEN HUIZEN UURTJE ZATERDAG A.S. 12:00-13:00 UUR!
Ook Open Huis bij onderstaande woningen

Vraagprijs: 
€ 339.000,= k.k.

Vraagprijs: 
€ 249.000,= k.k.

Vinkenstraat 48 
Fraaie villa met oprit en zonnige tuin,
woonopp. 153 m², € 599.000,= k.k.

Nu verkrijgbaar bij:

Draadloos muziek door het hele 
huis in een handomdraai.

Draadloos muziek door het hele 
huis in een handomdraai.

Eendelige SoundTouch® music systems zijn de eenvoudigste manier 
om muziek in het hele huis af te spelen – draadloos. Ze zijn onderdeel 
van een hele serie producten waarmee je miljoenen nummers van 
muziekdiensten, internetradiozenders en je eigen muziekbibliotheek 
kunt beluisteren. En met zes instelbare presets heb je direct toegang 
tot je favoriete muziek, zelfs zonder een telefoon of tablet.

Deezer is een geregistreerd handelsmerk van Blogmusik SAS. Spotify is een geregistreerd handelsmerk van Spotify AB. iTunes is een handelsmerk van Apple 
Inc., geregistreerd in de VS en in andere landen. Muziekdiensten kunnen per land verschillen. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®. 
Een wifi-thuisnetwerk en toegang tot internet zijn vereist. Het Bluetooth®-woordmerk is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. en wordt 
door Bose Corporation gebruikt onder licentie. SoundTouch is een handelsmerk van Bose Corporation in de VS en andere landen. ©2015 Bose Corporation.

wireless music systems
SoundTouch® 

NIEUWDEALER LOGO
Dealer Logo Placeholder

Radio Stiphout Zandvoort
www.radiostiphout.nl

Poststraat 11 -  Zandvoort

• Grote luxe appartementen met 2 of 

 3 slaapkamers, 100 - 126m2

• Zeer lichte ruime woonkamer

• Zonnig balkon van 12m2

• Prive parkeerplaats in beveiligde parkeerkelder

T. 023 54 202 44                                  
www.mooijekindvleut.nl

Residence Pandora

M. 06 2042 4195
M. 06 5325 0629

Nu vanaf  
€ 285.000,- tot € 345.000,- 
vrij op naam!

Per direct beschikbaar

SPECTACULAIRE PRIJSAANPASSING!

Open huis Zaterdag 12 december 
van 11.00 tot 14.00 uur
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KNRM vrijwilligers onbetaalbare redders in nood

Al 191 jaar staat de bemanning 
van Zandvoort klaar om mens 
en dier te redden in nood op 
zee. Om dit te bewerkstelligen 
zijn manuren en gelden nodig. 
De KNRM is afhankelijk van vrij-
willige bijdragen van donateurs 

en ontvangt geen overheidssub-
sidie. 

Op maandag 7 december ston-
den de manuren centraal. Man-
nen en vrouwen die kennis van 
zaken hebben en deze profes-

Maandag 7 december was de Nationale Vrijwilligersdag. KNRM Station Zandvoort is 
ook volledig afhankelijk van vrijwilligers. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar onder alle 
(weers)omstandigheden vrijwillig inzetbaar. Dat is uniek.

sionaliteit weten te combineren 
met ‘hart voor de zaak’. Want als 
de pieper gaat snellen ze van hun 
werk, huis of andere hobby om le-
vensreddend werk te verrichten. 

Niet alleen op operationeel ni-

Genootschap Oud Zandvoort (GOZ) is niet de oudste 
vereniging van Zandvoort maar heeft wel het meeste 
aantal leden in 45 jaar kunnen inschrijven. Op 11 de-
cember 1970 werd tijdens de vergadering in de zaal 
van restaurant Zomerlust aan de Kosterstraat de op-
richting o�  cieel bevestigd onder voorzitterschap 
van het comité van voorbereiding, de heer P. Brune. 

Het Genootschap Oud Zandvoort bestaat 45 jaar

Het initiatief van de oprichting 
van GOZ was een gevolg van 
het ontstaan van de folklore-
vereniging ‘De Wurf’, op 22 mei 
1970 in het Gemeenschapshuis. 
De grondleggers om de 
Zandvoortse historie te bewa-
ren, mevrouw E. Bakels en de 
heren P. v.d Mije KCzn en G. de 
Heer, werden in de toespraak 
van Brune benoemd. Tevens 
gaf Brune het doel van GOZ aan: 
de historische tentoonstellin-
gen voortzetten, het realiseren 
van een oudheidskamer in het 
Cultureel Centrum (wat nu het 
Zandvoorts Museum is), speci-
ale werkgroepen vormen en de 
historie van Zandvoort inventa-
riseren en bewaren. 

Oprichtingsbestuur
In de vergadering werd ook het 
bestuur benoemd met als voor-
zitter de heer C.J. Wagenaar, se-
cretaris P. Brune, penningmees-
ter T.R. Althuisius en leden de 
heren Th.R. Hilbers en J.A. Steen. 
Met een � lmpje en een lezing 
van Wagenaar over het bewa-

ren van bepaalde bouwstijlen 
en met een slotwoord van wet-
houder cultuur K.C. v.d. Mije Pzn 
die beloofde dat hij zich hard 
zou maken om de oudheidska-
mer gestalte te geven en met 
de toezegging dat het college 
niet � nancieel afzijdig zou blij-
ven, was de oprichting van GOZ 
een feit. 

Hoewel de oudheidskamers in 
de loop der jaren verminderd 
zijn, heeft de stijlkamer tot he-
den nog steeds een bijzondere 
plek in het Zandvoorts Museum. 
Tijdens een genootschaps-
avond ontving op 1 augustus 
1971 de  heer P. v.d. Mije KCzn 
op 80 jarige leeftijd als erelid de 
zilveren penning. Nadien zijn er 
geen zilveren penningen meer 
uitgereikt. 

Na 45 jaar
Zoals gezegd is in de 45 jaar 
het ledenaantal fors gegroeid. 
In 1980 werd het verenigings-
blad ‘De Klink’ geïntroduceerd, 
dat één keer per kwartaal wordt 

uitgegeven. Was het formaat 
van de Klink in eerste instan-
tie klein en in het zwart/wit, 
tegenwoordig is, op initiatief 
van de toenmalige redacteur 
Peter Bluijs, de Klink een fraai 
tijdschrift geworden op groot 
formaat en in kleur. 

Ook het archief is gegroeid 
met 22.000 digitale beelden 
en wordt keurig gearchiveerd 
door Martin Kiefer. Verder 
worden ook oude filmbeel-
den, vaak geschonken door 
leden, gedigitaliseerd en wor-
den de films vertoond op de 
Genootschapsavonden. Tijdens 
de algemene ledenvergade-
ring op 22 mei 2015 werd Paul 
Olieslagers als nieuwe voorzit-
ter benoemd, als opvolger van 
de overleden Carl Simons. 

Om het 45 jubileum te vieren 
heeft het GOZ bestuur de jeugd 
erbij betrokken en is er voor de 
groepen 7 van de basisscholen 
een prijsvraag uitgeschreven 

In Zomerlust werd de oprichting bekrachtigd

Huidige bestuur | Foto: Rob Bossink

Oudheidskamer in het Cultureel Centrum

om een opstel te maken over de 
periode 1970. Ook bij de kinder-
kunstlijn 2015-2016, onder lei-
ding van Marianne Rebel, staat 
het thema dit keer in het teken 
van het jubileum. Zo wordt de 
jeugd van Zandvoort in kennis 
gesteld van de historie van het 
oude vissersdorp. Want de ge-
schiedenis van Zandvoort moet, 
ondanks de mogelijke samen-
werking met Haarlem, worden 
doorgegeven. Dit is een van de 
hoofdtaken die tijdens de op-
richting vastgesteld zijn. Samen 
met de andere historische ver-
enigingen een schone taak voor 
de 45 jarige  GOZ. 

&Heden  Verleden

veau, maar ook de plaatselijke 
commissie doet dit volledig vrij-
willig. Zij sturen het station aan 
en bieden een ondersteunende 
rol. De commissie ziet er op toe 
dat het reddingstation goed 
functioneert. Opleidingen, fond-
senwerving en secretariële zaken 
zijn bij hen aan de orde van de 
dag. De KNRM’ers zijn hulpverle-
ners om trots op te zijn.

Huishoudelijke ondersteu-
ning is meer dan alleen 
schoonmaken. De afgelopen 
week stonden het internet 
en de kranten vol artikelen 
over de huishoudelijke onder-
steuning, zoals het mogelijke 
faillissement van thuiszorgor-
ganisatie TSN. Maar ook over 
de brandbrief van ANBO, Actiz 
en BTN waarin zij hun zorgen 
uitten over het professionele 
aanbod van huishoudelijke 
hulp aan zieken of kwetsbare 
burgers zoals ouderen, wat 
door gemeenten onmogelijk 
gemaakt wordt. 

In veel gemeenten wordt 
huishoudelijke hulp onder 
kostprijs geboden. Met alle 
gevolgen van dien: veel ontsla-
gen en ouderen en langdurig 
zieken zonder ondersteuning.

Ik hoop echt dat het niet zo-
ver komt, want voor veel ou-
deren is de huishoudelijke 
hulp meer dan iemand die het 
huis schoonmaakt. Ouderen 
kijken vaak heel erg uit naar 
de komst van de hulp, 1 x per 
week een paar uurtjes. Ze kij-
ken uit naar het gezelschap, 
naar het praatje. Als dat weg-
valt, zijn ze vaak nog eenza-
mer en meer geïsoleerd van 
de buitenwereld.

Bovendien hebben de mede-
werkers van de huishouding 
ook een signalerende rol. 
Zeker voor ouderen die weinig 
tot geen bezoek krijgen, is dit 
een belangrijke rol. De huis-
houdelijk medewerkers zijn 
namelijk de eersten die zien 
als het niet goed gaat met de 
cliënt. Dan kunnen ze de wijk-
verpleegkundige inschakelen 
die vervolgens kan bepalen 
of de cliënt thuiszorg nodig 
heeft en hoeveel. 

Na de klusjes in huis even 
gaan zitten om een praatje 
te maken en een kopje koffie 
te drinken. Dat is van niet te 
onderschatten belang voor de 
cliënten. Praten over koetjes 
en kalfjes, maar ook hele diep-
gaande gesprekken worden 
er gevoerd. Bovendien zijn de 
huishoudelijk medewerkers 
vaak de link naar de 
buitenwereld, naar 
de maatschappij. 
Deze aandacht is van 
onschatbare waarde 
voor de ouderen en 
dat mag hen niet af-
gepakt worden.
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website
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TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

APK KEURING 
€ 19,- INCL.
VOOR DIESEL EN BENZINE!

APK KEURING 
€ 10,- INCL.

VOOR DIESEL EN BENZINE

WINTERBANDEN
Zorg dat je op tijd bent!

 023-5730962

U kunt bij Van der Veld terecht voor: 
• Banden (winter/zomer/all-weather)
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

 Bel nu voor informatie
 of een afspraak…

Witte Veld 56
2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278
E-mail: info@willemseelektrotechniek.nl

Sinds 2000 uw landelijk erkend 
installateur voor huis en kantoor

Winteraanbiedingen!
Leveren en monteren van een 

Vaillant ecoTEC plus VHR 35-38/5-5 CW5+
inclusief Vaillant Calormatic klokthermostaat

€ 1.750,- inclusief BTW
(Bij aankoop van deze cv ketel ontvangt u van 

Vaillant € 100,- retour)

Leveren en monteren van een 
Remeha Tzerra CW4+

inclusief I-Sense klokthermostaat
€ 1.445,- inclusief BTW

(Bij aankoop van deze cv ketel ontvangt u van 
Remeha € 75,- retour)

Tevens zijn wij gespecialiseerd in onderhoud 
van cv-ketels en dak-werkzaamheden.

Ook werken wij met all-in contracten, deze 
worden op maat gemaakt.

www.loodgietervanbaakbloemendaal.nl

LOODGIETERSBEDRIJF - SANITAIR - DAKBEDEKKING

TEL. 023-5252930

24/7 bereikbaar!

Wijkteams : “Wij komen thuis wanneer 
het u het beste uitkomt”

Veilig en prettig wonen in een van onze 
woonzorgcentra A.G. Bodaan, 

Huis in de Duinen of Meerleven.

Amie, de vertrouwde 
zorgaanbieder in de gemeenten 
Zandvoort en Bloemendaal:

Thuis & Zorg: Zorg vanuit 
onze kleinschalige wijkteams, 
in onze ontmoetingscentra of 
de aanleunwoningen.

Wonen & Zorg: Een appartement 
en zorg in een van onze uniek 
gelegen woonzorgcentra.

Welzijn & Gemak: Deelname 
aan activiteiten, hulp bij het 
boodschappen doen of begeleiding 
naar het ziekenhuis. 

Kortdurend verblijf: Een verblijf 
na opname in het ziekenhuis, 
ter ontlasting van uw mantelzorger 
of in de laatste levensfase.

Informatie:
 zorgbemiddeling@amie.nl 
Tel. 023 - 574 16 37 

Ontmoetingscentra: Begeleiding bij 
geheugenproblemen en gezelligheid 

met dorpsgenoten.

Afdeling Zorgbemiddeling van Amie: 
“Wij beantwoorden al uw vragen over wonen, 

zorg en welzijn”

Specialist voor al uw bloemwerken.

Kerstsfeer & ......

Daandasana Yoga 
Thorbeckestraat 5, Zandvoort (t.o. het Casino) - Tel. 06 39890489

NIEUW 
bij Daandasana yoga 

STRESS RELEASE YOGA
Op vrijdagochtend van 11.00 - 12.00 uur.

Het is een mooie instap les voor o.a. beginnende yogi’s 
of herstel van blessure of ziekte. Er wordt veel aandacht 

besteed aan ademhalingsoefeningen, balans en stretchen. 
Deze ontspannende yoga les wordt gegeven op kamer temperatuur.

Meld je nu aan voor een gratis proe� es*

Alle informatie vind je op onze site:

WWW.DAANDASANAYOGA.NL

*vraag naar de voorwaarden
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). 
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 der-
gelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van 
het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek 
om voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk 
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bekendmaking Wet milieubeheer
Meldingen Activiteitenbesluit
De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens 
het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort 
bekend dat de volgende bedrijven een melding Activiteiten-
besluit van het oprichten of veranderen van de inrichting 
hebben gedaan ter uitvoering van artikel 8.41, vierde lid, van 
de Wet milieubeheer:
• Tandartspraktijk Zandvoort,Thomsonstraat 1
• Ho & Mo Food Express, Ampèrestraat 3
• Shamalsnackwagen, Kamerlingh Onnesstraat 19
• Zandvoortse Reddingsbrigade, Boulevard Barnaart 50
• Timmer en Onderhoudsbedrijf Jeff Groot, Ampèrestraat 9
• Zandvoortse Reddingsbrigade, Boulevard Paulus Loot 66
• Stal de Naalsenhof B.V., Zuidlaan 51 te Bentveld

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Bentveld:
- Zandvoortselaan 248, maken uitweg, ingekomen 27 novem-
ber 2015, 2015-VV-178.
- Zeestraat 71a, wijzigen dak, ingekomen 01 december 2015, 
2015-VV-179.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunnin-
gen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat 
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen 
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe 
een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot 
het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaar-
schrift kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing 
worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan 
kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij 
de publicatie voor de ter inzagelegging van het concept - 
besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep 
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Dorpsplein 2, indelingswijziging met constructieve ingreep, 
verzonden 30 november 2015, 2015-VV-160.

Verkeersbesluit Dr. J.G. Mezgerstraat t.h.v. nr. 26a
24 november 2015 is een verkeersbesluit genomen met ken-
merk OB/CT/2015/10/000119 voor Dr. J.G. Mezgerstraat t.h.v. 
nr. 26a. Het verkeersbesluit houdt in dat twee parkeervakken 
aan de Dr. J.G. Mezgerstraat worden gereserveerd voor het 
opladen van elektrische voertuigen.

Het verkeersbesluit is in te zien op www.officielebekend-
makingen.nl, onze website en bij de centrale balie in het 
gemeentehuis.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 

Gemeentelijke publicatie week 50 - 2015

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 49 en 
de verdere in week 49 door het college genomen besluiten 
zijn in week 50 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 15 december 2015

De onderwerpen van deze vergadering: 

HAMERSTUKKEN
Herziene grondexploitatie Middenboulevard 2015
Wijziging gemeenschappelijke regeling Paswerk
Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland 
(STOPOZ)

BESPREEKSTUKKEN
Ontwerpbestemmingsplan Groot Bentveld
Verlenging prestatieafspraken Woonstichting De Key, Huur-
dersplatform Zandvoort en gemeente Zandvoort
Herziene grondexploitatie Louis Davidscarré
Ingekomen post
Verslagen van de vergaderingen van 12 en 24 november 2015

De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan 
het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. De 
vergadering begint om 20.00 uur 

De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U 
vindt de meest recente agenda en alle informatie op de 
website van de gemeente; klik hiervoor op “Bestuur>Gemeen-
teraad>Kalender met agenda’s ”. 

De bijeenkomst wordt via de gemeentelijke website recht-
streeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> 
Luisteren en verslag”).

Papier inzameldagen huis aan huis
Op 15 december 2015 wordt de papiercontainer geleegd 
in de maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 17 
december 2015 in de dinsdag huisvuilwijk.

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum 
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend, 
dat de gemeenteraad op 24 november 2015 heeft besloten, 
dat op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening een 
bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gebieden ge-
legen binnen de rode lijnen zoals aangegeven op de bij dit 
besluit behorende kaart registratienummer Z 2011 - 004709 
(bestemmingsplangebied Centrum met uitzondering van het 
projectgebied LDC) en binnen de aangegeven vlakken op de 
digitale verbeelding. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 17 december 2015.

Het besluit ligt met de bij het besluit behorende kaart registra-
tienummer Z 2011 - 004709, waarop met een omlijning het 
betreffende gebied is aangegeven, voor een ieder tijdens de 
openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie op het Raad-
huis (ingang Swaluëstraat 2) te Zandvoort. De stukken zijn 
tevens langs elektronische weg beschikbaar via de landelijke 
voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl

Tegen het besluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene 
wet bestuursrecht in combinatie met artikel 1 van BIJLAGE 2, 
behorende bij deze wet, geen bezwaar of beroep mogelijk. 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m don-
derdag 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 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!
 U kunt zelf uw afspraak inplannen op 

www.zandvoort.nl. U herkent de 
digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met 
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook 
gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. 
Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Loket Zandvoort 
Loket Zandvoort geeft informatie en advies rond vragen op 
het gebied van Welzijn,  Zorg, Wonen en Financiën. In het 
centrum is het Loket gevestigd in het Raadhuis en geopend 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. In 
Noord, bij wijkcentrum OOK op de Flemingstraat 55, is het 
loket geopend op maandag van 13.30 tot 15.30 uur en op 
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Bent u niet in staat om loket 
Zandvoort te bezoeken dan is een huisbezoek mogelijk. Bel 
dan met 023 5740450. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat 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 college-
lid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen aan 
de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening): 
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en 
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur 
(via agendabeheer telefoonnummer.:14023)  op maandag- en 
woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 
uur.  Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverle-
ning) niet bereikbaar voor publieksvragen.
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Maurice Moll verzilverde voor rust een strafschop

SV Zandvoort deelt mokerslag uit

Ook Westside kon ZSC niet stoppen

Het keurkorps van SV Zandvoort heeft zaterdagmiddag aan het 
bezoekende Vlug en Vaardig uit Amsterdam een mokerslag uit-
gedeeld die tot ver in de hoofdstad te horen moet zijn geweest. 
Na twee keer 45 minuten stond er niet minder dan 12-1 op het 
scorebord. Nog nooit had iemand van de Zandvoortse fans zo 
een eindstand gezien. “Ik kan het mij in ieder geval niet herin-
neren”, zei voorzitter Kees van Dijk na afloop.

De handbalsters van ZSC hebben de inhaalwedstrijd tegen het 
vierde team van het hoofdstedelijke Westside vrij simpel ge-
wonnen. Ondanks het ‘verlies’ van een waarschijnlijk ernstig ge-
blesseerd geraakte Laura Koning, zij werd met een ambulance 
naar het ziekenhuis gebracht nadat zij door haar enkel was ge-
gaan, stond er na afloop een fraaie 20-10 op het scorebord van 
de Korver Sporthal.

Zandvoort was tot in de toppen van 
de tenen geconcentreerd, na een 
stevig gesprek dat het team met trai-
ner Laurens ten Heuvel afgelopen 
week had gehad. De oefenmeester 
was het met de algemene instelling 
van zijn team niet eens en eiste een 
andere benadering. Die kreeg hij al 
in de eerste de beste wedstrijd na 
de praatsessie. Al snel was duidelijk 
dat Zandvoort gretig was en wilde 
voetballen. Voetballen is niet al-
leen aanvallen maar zeer zeker ook 
verdedigen en wel zo snel mogelijk 
na balverlies, hetgeen vooral in de 

“Na iets minder dan een kwartier spe-
len en een 5-3 voorsprong ging Laura 
Koning door haar enkel. Zij voelde 
eigenlijk direct dat het foute boel 
was. Ze is met de ambulance naar 
het ziekenhuis gebracht en heeft 
waarschijnlijk haar enkelband(en) 
gescheurd. Hoewel de wedstrijd 
hierdoor bijna een half uur was stil 
gelegd en we behoorlijk geschrok-

tweede helft gebeurde.

Zandvoort startte met de stevige 
wind in de rug, niet echt een voor-
deel want de ballen die gegeven 
worden moeten niet te hard ge-
speeld worden. Dat schoten uit 
de tweede en zelfs de derde linie 
resultaat kunnen hebben, bewees 
Patrick Koper die bij een stand van 
2-0 een vreselijk hard schot loste 
dat bijkans de lat in tweeën gesple-
ten zou hebben. Daarvoor was het 
Koen Michielsen die met een slim-
me actie voor het eerste doelpunt 

ken waren, pakten we ons spelletje 
weer goed op”, zei Martina Balk na af-
loop. Vooral Romena Daniëls liet van 
zich spreken. Zij gaf de Amsterdamse 
spelverdeelster goed mandekking 
waardoor die wat gefrustreerd raak-
te. 

De wedstrijd was ook behoorlijk 
fysiek, er werd veel door de arbiter 

Voetbal

Handbal

Administratiekantoor 
K. Willemse

Amie Ouderenzorg
Amsterdam Beach Hotel
ASN Vermaire Haarlem/

Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autorijschool Van der Veld
Bloemsierkunst J. Bluijs
Café Neuf
Café restaurant Zaras
Circus Zandvoort
Club Nautique nr. 23
Creme Fresh
Direct Account B.V.
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Friends in Fashion
Gascontrol Haarlem B.V.
Grand café XL
Greeven Makelaardij
H. Willemse Elektrotechniek
Hans Ruardy Poelier
Het Pakhuis

Hot Yoga Studio Daandasana
Kaashuis Tromp
Koene Cleaning Service
Kroon Mode
MMX Italian Restaurant
Monuta Westerveld
Orbit Restaurant & Lounge 
P. van Kleeff
Radio Stiphout B.V.
Restaurant EVI
Shanna’s Shoe 
 Repair & Leather
SKiP
Stichting Classic Concerts
Stichting Jazz in Zandvoort
Stichting Pluspunt Zandvoort
Tandprothese Zandvoort
Taxicentrale Fred Spronk
Tea Chocolate & More
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartbegeleiding 

Patty Duijn
VVV Zandvoort
Wapen van Zandvoort 
Williams Pub

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte
houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

Adverteerders

zorgde. Een interceptie en twee 
schijnbewegingen om de keeper 
van de Amsterdammers  te passeren 
zorgden voor de 1-0. Toen Maurice 
Moll even later een licht zetje kreeg 
bij een doelpoging, ging de bal op 
de stip en was het voor ‘man of the 
match’ Moll kinderspel om zijn ploeg 
op een grotere voorsprong te hel-
pen. Nog voor rust kon Michielsen 
voor de 3-0 zorgen en maakte Moll 
een mooie aanval af: 4-0.

Na de thee konden de Zandvoorters 
hun technische surplus laten zien. 
Met de wind vol in het gezicht kun-
nen alleen lage passes aankomen 
en is combinatievoetbal van de 
eerste orde. Om een lang verhaal 
kort te maken: Zandvoort voldeed 
aan deze voorwaarden en Moll (3x), 
Jesse de Haan (3x), Michielsen (2x), 
Boy Visser (2x), Max Aardewerk en 
Patrick van der Oord maakten het 
dozijn vol. 

Ondanks dit schitterende resultaat 
kon Zandvoort echter niet de eer-
ste plaats in de ranglijst overnemen 
van Buitenveldert. Buitenveldert 
won namelijk ook en bleef zo in 
punten boven Zandvoort staan. De 
Amsterdammers  waren in IJmuiden 
met 1-4 te sterk voor de club met 
dezelfde naam.

Komende week speelt SV Zandvoort 
om 14.30 uur bij ASV Arsenal aan 
het IJsbaanpad in Amsterdam, dat 
zaterdag met 3-0 bij VVC verloor. 
Overige uitslagen 3e klasse B: Jos/
Watergraafsmeer – CTO ’70: 3-0; 
KHFC - Stormvogels: 3-0; SCW – De 
Brug 5-1 en ZSGO/WMS – Blauw-
Wit/Beursbengels werd 1-1.

door de vingers gezien. “Wij bleven 
ons eigen snelle spelletje spelen en 
hadden daar weer geweldig veel pro-
fijt van. Mede dankzij een geweldig 
keepende Eline Ravensbergen zijn 
we nooit echt in de problemen ge-
komen”, aldus Balk. Via een ruststand 
van 11-5 werd de eindstand van 20-
10 genoteerd. Volgende week spe-
len de Zandvoortse dames om 13.15 
in Amsterdam tegen de dames van 
AHC’31, dat met twee punten min-
der dan ZSC op de derde plaats staat. 
Een belangrijke wedstrijd dus.

Doelpunten ZSC: Manon van Duijn: 
7; Romena Daniëls: 5; Lucia Singer - 
van der Drift: 3; Noëlle Vos en Naomi 
Kaspers ieder 2 en Annelot Kaspers 
kon één keer scoren.

Colofon
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heren mode
monsterverkoop bekende merken

KerKstraat 28    Zandvoort

kostuums scheerwol
van e 399,-

nU e 149,-

Winterjassen
van e 269,-

nU e 99,-

Alle Colberts
van e 299,-  e 249,-

nU e 69,-

kostuums
Wol/Blend

van e 349,-  e 299,-
nU e 129,-

Openingstijden:

Vr - Za - Zo
10.00 - 17.00 uur

humberto kostuums
van e 499,- e 399,-

nU e 169,-


