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een zwakke schakel

is

Tijdens de raadsvergadering van 29 januari stond het bestem-

mingsplan Middenboulevard opnieuw op de agenda.

Dit naar
Geldig t/m zondag 10 februari

aanleiding van de afwijzing van de Gedeputeerde Staten (GS)

aangeven dat

die

maakt.

Gelijktijdig

in

dat gebied procedurele fouten

met de afwijzing

•Heel

ge-

op het bestemmingsplan maar ook op de
sen met

€2.95

Stap ook eens binnen
voor onze belegde
broodjes met

strandactiviteiten.

allerlei

volkoren €1.75

kustver-

dedigingproject voordat niet alleen grote invloed zal hebben

door Nel Kerkman

fijn

•4kaasstengels

GS een

stellen

zijn

ambachtelijke salades

beperkingen

en onze

koffie!

vanuit het waterkeringbelang."
In

september 2003 geeft

Provincie Noord-Holland

in zijn

nieuwsbrief Kustvisie 2050

al

Tijdens de kustconferentie

2006 wordt

er

gesproken

de zwakke plekken

in

in

V

om
Een dijk

de kust

in

de duinen

lijl<t

nodig

om

met

doorzand

zee, respectievelijk

incidentele golfoverslag en bo-

Dit

heeft ontwikkeld voor vernieu-

dijkversterking, aan te pakken.

demdaling. Hierdoor zullen op

mee. Daarom zullen er concrete

(middel)lange termijn zwakke

wing van het buitendijks

brengt

risico's

de kust-

maatregelen genomen moeten
worden om ook de Zandvoortse

verdediging. Zandvoort behoort

kust en de Randstad te bescher-

de komende tientallen jaren

tot één van de zwakkere scha-

men voor de komende twee-

steeds zwaarder onder druk

kels

komt te staan door klimaatver-

bebouwing minder beschermd
wordt door duinen of dijken.

Klimaatverandering
Uit

onderzoek

blijkt

schakels ontstaan

andering, zeespiegelstijging.

in

waarbij een deel van de
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Zandvoort

honderd
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zich

dat de kust

gele-

gen boulevardgebied. Deze bot-
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het water te Iteren

aan dat "Zandvoort plannen

in
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jaar.
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Fantastisch kindercarnaval

Auto Strijder
Zandvoort

Elfjes,

zeerovers, prinsesjes, boeven,

noem maar

op. Afgelo-

pen zondag waren ze allemaal aanwezig tijdens het kindercarnaval

in

De Krocht. Je zou verwachten dat de kinderen de

moeders

de kar trokken. Het hoogtepunt

en andere familieleden waren

voorde kinderen was het uitdelen

Opa's, oma's, vaders,

volop aanwezig
te

boventoon zouden voeren. Niets

is

echter minderwaar.

Tel.

hun kroost

kunnen fotograferen, filmen of

gewoon om

waren gesteld,

Zonder deze sponsors was het
feest niet mogelijk en de organi-

dj

WimWilWel. Deenenadeandere
polonaise met ook weer ouders die

w^

sors beschikbaar

overigens prima

vermaakten op de muziek van

Druk met bouwen

van cadeautjes die door de spon-

te genieten van de

kleintjes, die zich

De Mannetjes

om

u zich

satie wil ze

dan ook

bedanken. De

dj:

weer. Dit kan niet

uitdrukkelijk

"Volgend jaar

meer

stuk!"

aangenield voor het e-debat
Pluspunt op 26 maart?
Geef u op. Mail (inclusief een motivatie)
naar burgemeester@zandvoort.nl.
Heeft

al

in

Meer informatie:
www.zandvoort.nl - webartikel: 'Burgemeester
hoort graag het 'andere' Zandvoortse geluid'
'Ze

Gemeente Zandvoort

denken zeker dat door die

klimaatverandering het eind
februari al 30 graden wordt'
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www.l<erl<za ndvoort.nl
Zie

RK Parochie

RK Parochie
t» Zond voert

maar dankbaar voor

Bedroefd,

heeft betekend, geven

van onze

lieve

vv^ij

alles

St.

St.

Agatha

www.aap-parochies.nl

wat

zij

voor ons

u kennis van het overlijden

zorgzame moeder en oma Boeni

Berdina Marretje Lansdorp - Duijts

Dien

RTV-NH

Oecumenische dienst

pastor

Duives en

D.

RAPIÖ^TV

Agatha, Grote Krocht

10.30 uur

ds. mr. J.W.

www.Adventskerk.com
10.00 uur ds.M.A. Smal brugge
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan g, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl

is

FM

93.3 (kabel). Zie voor

leeftijd

imm^A^'i m\m'.

van 83 jaar
naar de

officiële

in

programmering: www.rtvnh.nl

Hogeweg

&

39-1

Fax 023

-

5732 752

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Kinderen
en kleinkinderen

Advertentie acquisitie:
Letty

van den

leel

Zandvoort en Bentveld!

is

Tel.

overgebracht naar het

uitvaartcentrum aan de Tollensstraat 67

06 -434 297

een bedrag van

1,5

was

het duidelijk dat de PvdA

plannen niet haalbaar

zijn.

al

negatief reageerden toen het

Teleurgesteld
PvdA-raadslid Fred Kroonsberg

muur

het villadorp

twee stukken zou

is

teleurgesteld over de

uit-

komst. Hij heeft de agendacommissie van de gemeenteraad verzocht het afwijzen

van de busverbinding op te

nemen op de agenda van de
eerstvolgende commissie
Raadszaken. Kroonsberg zal

delen.

Naast de onmogelijkheid een
busbaan aan te leggen,

over de inhoud van het rap-

noemt de

aan het Zandvoortse college

vrije

reden dat de buslijn te wei-

port kritische vragen stellen

van

B&W.

De storm van 8 november 200J

foto: Chris Sciiotanus

Zeewaarts
Naar mogelijke oplossingen
voor de gevolgen van een
klimaatverandering is er, in
plaats van landwaarts, gekozen vooreen zeewaartse kustbescherming. In 2013 willen GS
samen met het Waterschap
hier een dijk (betonnen damwand) gaan aanleggen als
extra versterking in de zeewering. Het betekent voor het
Middenboulevardgebied dat
de bebouwing dan niet meer

maar binnendijks
wonen op
deze plekgeen risico meeronbuitendijks

is

en daardoor het

bij

een zware storm

ZFM Zandvoort

(ether), 104.5 (kabel), via

om

de

10.30

uur.

Tekst

TV (TV kanaal

het dan toegestaan

om

ach-

ondergrondse par-

keergarage's aan te leggen

ontvangen op 106. g

in

is

45) en

te

FM

wat

het huidige bestem-

in

mingsplan onmogelijk

is.

de

op

www.zfmzandvoort.nl

Cast ricummerwerf 23-37

RW

Castricum

83

ZVO

advertenties@
zandvoortsecourant.nl

www.zvo-verspreiders.nl
06-1139 1478

Verspreiders

Algemene

Begraafplaats, Tollensstraat 67 te Zandvoort.

gelegenheid de familie

te

zandvoortsecourant.nl

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties er /of teksten

ontmoeten in de koffiekamer van de begraafplaats.
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uit

deze uitgave

is

niet

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

V

J

meereen carnaDe bur-

het ontwikkelen

dige verrassingen en draaide

van

een

aantrekkelijke boulevard. Het

met een

kwinkslag de

vrolijke

Badhuisplein, 'het venster

hele boel om. Zelfs de raadsle-

aan zee', wordt een plein in de
duinen met wellicht meeront-

den deden

wikkelingsmogelijkheden.

Zo had

voordeel heeft ook

Elk

nadeel

zijn

nooit verwacht dat

ik

Astrid van der Veld (GBZ)

mee

stemmen met de VVD en
OPZ om het belangen parkezou

reddingsposten en de jaar-

Zelfs

rondpaviljoens zullen

bewoners

ren

in

Zuid te laten struikelen.

de OPZ, die soms naarde
luistert,zette

nu het

verplaatst/afgebroken moeten

sein

op rood. De polonaise

worden. De strandafgangen
worden langeren de plaatsing

het

CDA

van de

KNRM moet opnieuw

bekeken worden. Ook

zal er

be-

paalde verrassingsaanvallen.

want door de duinverbreding
ligt het strand straks wel wat
verder. De strandpaviljoens,
tijdelijk

mee aan

driftig

die

en de PvdA eensge-

waren begonnen werd,

zind

met één stem
tijdig

te weinig, voor-

afgeblazen. Alaaf!

een aantal maanden geen ex-

ploitatiemogelijkheden

zijn

agendapunt over de

het

Bij

voor de paviljoenhouders en

Middenboulevard hoorde

de viskarren.

in

ik

de verte de carnavalskraker

eerste keus (de lichte variant)

Zandvoort hebben op 5 februari een intentieverklaring ondertekend, gericht op
het versneld realiseren van
een zeewaartse kustverdediging voor Zandvoort. De
bestemmingsplannen van
de Middenboulevard en van
Strand en Duin moeten worden aangepast om de voor-

een zandsuppletie waarbij

een

dijk in

tweede keus

is

de duinenrij waar-

door de ge hele bebouwde kom
daar achter komt te liggen.
de lichtere variant (optie

1)

Bij

zal

over een aantal jaren alsnog

moeten worden uitgevoerd! De werkzaamheden
keuze

2

nodig

zijn

voor een

aanleg van een

Oplage: 9.250 exemplaren

dit keer

gervader zorgde voor de no-

een stapje terug'.

in

dijk in

drie fa-

nieuwe duinenrij in
de vorm van zandsuppletie,

Email:gillis@

UMI HENDRIX
'^-^-"

arena

mogelijkheid ontstaat voor

wel tien stapjes die de raads-

sen: een
B.V.

Zandvoortse arena. Hoewel de

valeske uitstraling had.

Hoogheemraadschap van
Rijnland en de Gemeente

gecreëerd. De

m^i

dat de

is

Tijdsaspect

is

ZEE

de duinen'

'dijk in

en je laten meevoeren naarde

twee opties voor het zeewaartse kustverdedigingproject. De

de duinen gebeurd
Uitgever:

Zandvoort Press

om

het prettiger

de duinen
Hoogheemraadschap geeft

Pelt

AA.N DE

Voor- en nadelen
Eén van de voordelen van

Dijk in

die

(tevens nabezorging)

Kok

06 - 460 460 26

Hans van

NAAR ZAMDVOOnr AL

Druk:

ik

len te volgen. Kaarsjes aan,

ter de dijk

oecumenische kerkdienst
De dienst

het nachtelijk spo-

ken vind

dervindt

De lokale omroep zendt
op zondag lo februari de
uit.

weer een schorsing

Vanwege

ligt

provincie ook als

00.30 uur om,

er

had het wel gehad.

Ik

thuis de Zandvoortse perike-

een nieuwe duinenrij wordt

Bladmanager:

De begrafenisplechtigheid zal worden gehouden

Na de plechtigheid is er

in

om

omdat
was.

overheerlijk glaasje wijn erbij
cie jaarlijks

tot 3 miljoen euro gaat kosten

www.irdesignzandvoort.nl

zandvoortsecourant.nl

Tel.

11.00 uur op de

Op de

Heemstede

Cartoon

Vormgeving:
\R Design Zandvoort

Verspreiding:

Gillis

om

in

Agathakerk begint

Email: letty@

te

Zandvoort, alwaar geen bezoek.

vrijdag 8 februari

busbaan.

onderzoek naar de mogelijkheden voor de snelbus werd
aangekondigd omdat de aanleg ten koste zou gaan van
veel groen en bovendien als

live

Joop van Nes
Tel. 06 - 144 826 85
Email:joop@
zandvoortsecourant.nl

1901

Brand-Kinderdijk

van Uffordlaan 19

2042 PP Zandvoort

Moeder en oma

vrije

busbaan beschikbaar zijn of
komen, de trein sneller blijft.
De provincie heeft ook alter-

Oecumenische dienst
op ZFM Zandvoort

Boesenkool Krantendruk B.V.

2008

Correspondentieadres:
Jhr. Q.

een nieuwe buslijn de provin-

de nacht.

spande de

vrije

zandvoortsecourant.nl

van De Houttuinen.

3 februari

over het gehele traject

zou er wel een

live

Centrale redactie:

Email: redactie@

lie^'erds

87.9 (ether)

donderc agen wordt gratis

2042 GE Zandvoort
uit

FM

bekeken, maar toen bleek dat
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Colofon

Kantooradres:

Tel

Onze dank gaat

bovendien de

natieven vanuit Heemstede

dergelijke verbinding alleen

al

in

laatste

draaide de knop van

Ik

mijn radio

nig passagiers zou trekken en

Volgens de provincie heeft een

r

/

i/erschljnt iedere

op de

Maar de

waar kustafslag optreedt. Ook

10.30 uur pastor IJ.Tuijn

weduwe van Han Lansdorp

is

provincie. Frequentie:

uit-

Trein sneller

de publieke regionale omroep voor de provincie

huis-aan-huis bezorgd
sinds 2006

steeds vaker diep

vrije

dan wel beschikbaar kan komen.

dat ook

in
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Noord Holland. Radio Noord-Holland

rampenzender van de
of

is,

de teleurstellende

een soort

Verwijs

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan /

is

is
geen ruimte, terwijl
Aerdenhout de bewoners

4

onze

De vergaderingen eindigen

Lanckhorstlaan

57 387 4&

FEBRUARI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

is

mij...

onuitvoerbaar omdat er voor het traject

van een

spandoeken * siickers
textiel bed rukking

.

?in: inflnnfi üi t-r

Volgens

Volgens mij komen

raadsleden nachtrust te kort.

gebruik gemaakt kan worden

digitaal printen

www.sailfish.nl •iinto@sai lfish.nl
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en enkele regionale afdelingen waaronder Zandvoort

komst van een eerste onderzoek naar een hoogwaardige
open baarvervoersverbind ing
tussen Zandvoorten Schiphol.

zin als
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Een snelle busverbinding tussen Zandvoort en Schiphol

Hoog
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nummer
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Vervolg van voorpagina

Geen snelbus Zandvoort - Schiphol

dijk die

tegen

'Doe een stapje naar voren en
In

mijn be-

leveniswas het niet één maar

leden terugzetten! De stem-

ming van de raad
in. Tussen

vulde

ik

zat er

goed

de schorsingen door
mijn glas nog eens,

want mijn bode was allang
naar bed omdat hij de volgende dag moest tennissen. Nota

bene met een raadslid die
tijd

moest

een lekker

uitzitten.
partijtje

zijn

Dat

zal

worden.

keursvariant van de kustver-

Trouwens, petje af voor de

dediging uiteindelijk gestalte

vrijwilligster die

te

gaan geven. Of iedereen

zich kan

vinden

in dit

project

is een ander gegeven. Want
de spreuk"alle man van pas

maken en door iedereen

de huidige afgegraven duinen

te

komt te liggen, waarna de dijk
wordt afgedekt met een laag
zand dat een hoge duin gaat

bemind

ste zaken die

vormen.

voor niets

zijn

de onmogelijk-

men

in

Ookvoor haar was het een latertje. Dus gemeente voortaan
minder 'ouwenelen'. Gewoon
recht door zee! Van wie
die slogan ook

de raadzaal.

al

was

weer?

'ons

'UeC'K&rkman

Zandvoort' vindt" hangt niet
in

de uitzending

voor de luisteraars verzorgde.

V
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t/m i6 februari:

Amnesty collecte
Amnesty International zet

zich in

voor mensenrech-

Deze onafhankelijke en onpartijdige organisa-

ten.

tie krijgt

geen subsidie en

leden en giften.
belangrijk.

Ook de

is

geheel afhankelijk van

collecteweek

Vanaf zondag io februari

voort weer een

week

lang

is

hierbij

zal in

erg

Zand-

Maar

plaats.

China

Amnesty werkt

gebonden aan een

politieke

overtuiging of godsdienst.

geld wordt goed besteed,

heeft het

Amnesty

International

CBF Keurkenmerk voor goede doelen. Enige

ge

leidster van

voorbeelden;

lisse

overleden. Ada

leeftijd

bezoeken Amnesty-delegatles vele landen

Is

om onderzoekte doen, processen
regeringsvertegenwoordige
-Actie

bij

te

wonen

of

met

-Internationale projecten voor bescherm Ing van

men-

senrechtenactivisten
In

de wereld

In alle

landen van

de wereld,dlctatuur of democratie, het maakt niet

uit.

Vanaf

a.s.

tanten

In

u

zondag zullen een

16-tal actieve collec-

geheel Zandvoort collecteren. Mocht er

worden aangebeld dan weet
weg.

u

waarvoor het

Is,

bij

stuur

ze niet

1795 keer

in actie

nieuwe

gel<omen. Dat maal<te de

KNRM samen, 40

gekomen en redden

in totaal, zijn

3419

maar

mensen en 60

kleuterklas

om

zen naar een lokaal

In

In

Gedeputeerde Jaap Bond
(Recreatie), gaat

te koop aanbieden, te

insrneltiedTij'.

• TE

G
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SC

H

zoel< naar extra inl<omen?

NH

M/V

Houd

van

je

van aanpakken en heb

heb

f9 Netexpo

In

Enthousiaste verkoop (st)ers
en zaterdag hulpen
Die in een gezellig team willen werken.
FuU time of part time
Diverse uren en dagen mogelijk
Wij bieden
een prettige werkkring, goed salaris en
goede secondaire arbeidsvoorwaarden.
telefoon 023-5719067

het

werken In
oog voor detail?

acties de drukste dag.

nomen

toevallig ook de

afgeleverd. Drie keer

Het was
dag waarop
de KNRM-reddIngstatlons
open huls hielden. Nog voor
de 'redboot' Annie Poulisse

zij

pal

onderde

NH

Zandvoort
RIa Brulnsma of IrmI Sommerer
Burg. Van Alphenstraat 63
2041 KG ZANDVOORT

Of stuur een mail naan
hskpng.nhzandvoort@nh-hotels.com

In

IJmulden

van 4 tot en met 10 jaar rond

er ergens

nog een bandje

te

plakken?

zwemmer

den.

In

In

moeilijkhe-

twee gevallen slaagden

de KNRM-vrIjwIlllgers eroptijd
de

zwemmers te traceren

en

Deze krant heeft daar nog ver-

aan wal te brengen. De gered-

slag van gedaan. Het vissers-

de

schip

was door een touw

In

de

aan de Galaten. Het

nam de

vier drenkelingen

zoekacties uitgevoerd: twee-

Spotlight €25,-

gaat ook deze keer
om zang, enkele

maal naar aanleiding van een
Uit de eindstand

van de pro-

maal op een melding van een

vinciale verkiezing 'wat kies

rode vuurpijl. Vijf keer ging het

jij',

bij

een actie

om

loos alarm.

kwam

naar voren dat de

Inwoners van Noord Holland
het
bij

liefst

de

fiets

pakken, ze

voorkeur wandelen

In

de

Schoorlse Duinen en hun po-

Lights

pulairste

museum

of verrassen?

Met ZandvoortPas: €15,-

voorkeur digitaal aanleveren via info@zandvoortsecourant.nl

niet het

teksten en lezingen,

en

stilte

gebed. De bijeenkomst begint
Is

In

om

19.30 uur. De dienst

de fyslotheraplerulmte

en bevat vooral Nederlandse
het Italiaans of

Wie

wil

In

het zonnetje ge-

bloemen of andere cadea u's
maar de gedeputeerden steken zelf hun handen uit de

(Zandvoortselaan 165)
reiken

met bus

80.

Het

Is

Is

uur.

niet nodig.

niet de bedoeling dat

de ouders met de excursie

meegaan! Deelname
gratis.

Informatie

bij

Is

Frank

Jansen, 023-5290984 of

kijk

op www.lvnzk.nl.

Bingo
De jaarlijkse bingo avond
van de Agatha kerk aan de
Grote Krocht Is dit jaar op 15
februari. Zoals altijd zijn de
opbrengsten bestemd voor
een aantal goede doelen.
Dit keer

huls

In

staat het wees-

Uganda op het verkunnen het

langlijstje. Zij

geld hard gebruiken voor

kinderthuls In Suriname
ontvangt een extraatje en
voor de kinderen In Polen
wordt het geld besteed
aan naschoolse opvang en
schoolboeken. De avond
begint om 20.00 uur en de
kerkdeur staat vanaf 19.30
open.

meerstemmig doorgenomen.
Het 'voorzingen' maakt het
meezingen tijdens de dienst
gemakkelijker. Nieuw Unicum

In

11.00 uur en duurt

muskletennetten, bedden,

naars worden op een bijzon-

keergeen geldprijzen,

om

ongeveer anderhalf

speelgoed en eten. Ook het

al

de verschillende liederen alvast

zet. Dit

gint

Aanmelden

om

meezingen, kan

19.00 uurterecht. Dan worden

dere wijze

In-

De excursie be-

In

Is

maar

Is

Zorgvrlj.

het Latijn.

teksten, een enkele tekst

de Broeker Veiling. De win-

Juttersmu-ZEE-um

Zet hem/haar

Bij

Eindresultaat

overige

eens in de spotlights!

zorg inkopen afgestemd

de

gemelde vermissing en twee-

feliciteren

Is

voorde kustvan Zandvoortvler

In

Iemand bedanken,

Psycho-sociale begeleiding

vrijdagavond 8 februari

de brief van Paulus

sloeg

naar de

formatieboerderij

geleverd. Ruziënde buren zijn

aan boord.

juli

allerlei

receptie van

In-

Voorts heeft de reddingsboot

Annie Poulisse

De Annie Poulisse heeft In 2007
twee schepen die In de omge-

Terminale thuiszorg

Is

van hen naar het strand en de

problemen.

m

een anonieme envelop

de oecumenische Taizédienst
voor het eerst In Nieuw
Unicum. Dit Is gedaan met
het doel om ook de bewoners van het wooncentrum
gelegenheid te bieden om aanwezig
te zijn. De dienst Is
samengesteld door
de werkgroep Talzé
van de Lokale Raad
van Kerken, rond

branding een Hawallaanse
kano om, waarbij de 5 opvarenden in het water terecht
kwamen. De Zandvoortse
Reddingsbrigade bracht twee

IJ

Kom dan

dat de mini-advertentie vla

uitgevochten.

mulden bracht.
De reddingsboot spoedde zich
direct hierna terug naar het
strand om de eerste gasten
voor die dag aan boord te nemen. Dezelfde dag verleenden
de Zandvoortse redders op het
strand nog eerste hulp aan
een badgast met een arm uit
de kom en werd aan het einde
van de middag uitgerukt voor

Huishoudelijke verzorging

de redactie.

hopen dat het voortaan zon-

aan een collega-vissersschip,

Verpleging en verzorging

gelijk

der onze krant kan worden

Op zondag 29

In

niet

ziekenhuis vervoerd.

ken werd de IJM 7 overgedaan

een

ligt

natuurvorsers gaan kinde-

wer-

door een ambulance naar het

aansluitend

met

sporen en bomen. Als echte

Op

zijn

boerderij Zorgvrlj

leuk natuurpad

Informatie over vogels, dier-

Taizédienst

geen zeldzaamheid, maar wij

zwemmers

en gestrand. Na het vlottrek-

een surfer

uit te

derdags

een

Bij

de

een kitesurfer en vijfmaal voor

het red-

Informatieboerderij Zorgvrlj.

tuur. Nieuwsgierig?

buren de straat

om

ken. De bewoonster van het
aangeboden huls beldedon-

Is

In

hebben een team van gemotiveerde verpleegkundigen en
kwaliteit en aandacht geven aan de cliënt

Met een persoonsgebonden budget, het PGB, kunt u bij Top Thuiszorg
op uw persoonlijke wensen en situatie. Wij
komen vrijblijvend en kostenloos bij u langs om uw vraag te bespreken.
Voor informatie kunt u bellen met A. Mijner, 023-5714635 of 06-52022639

en veilig

In

dingstation gealarmeerd voor

kust het vissersschip IJM 7 vlot.

verzorgenden, die graag
Wij bieden:

een fietsdiploma uitVoor mij komt Moolj

worden achterhaald om-

een serieuze poging

drie

samenwerking met reSpaarnwoude

Helaas kan de opdrachtgever

ronddreven, op sleeptouw ge-

met

In

een excursie voor kinderen

ren op pad! Voelen
aan een boombast
en de kleine frlemelbeestjes In de
grond. Sporen van
een muls of van
een vos? Laat je verrassen door de na-

dit geval bleek het

april

was zaterdag 28

april

zijn als

u dit leu-

Kennemerland organiseert

was geweest.

i

Maar

Heeft u thuiszorg nodig? Wij hebben ruimte voor nieuwe cliënten
Wij

van

het rond

ving van IJmulden stuurloos

die haar naar

meer Informatie

Top Thuiszorg
Een Top Team voor Top zorg

.Je

Ck

je

leen /ook

023-5760 884

1.03?'^ IS 974

Hiir wttiiiT Xi jk va Hww,Hf linnAlNicctwT

M. Horneman

je

naan

Wij zijn op zoek naar:

je tijd

weekend?
een enthousiast team en
al

Interesse? Bel voor een afspraak en

023-5715473

bij

Foto: Rob Bossink

200J

Voor de Zandvoortse redders

gaan va ren, trok

Zandvoort op zoek naar:

Huishoudelijke dienst

Wil

voor Damesmodewinkel
in Zandvoort

Inlichtingen

uit in

met donateurs en gasten kon

Is

tM.JVf

verkoopster

Tel.:

die

we

op 10 februari

Vervoer), zal aan jeugdige

Is

woning maar

willen

ligt,

ke uitstapje

creatieschap

Het was namelijk niet diens

grtldii ïHl^Ëken wij:

MEDEW. BINNENDIENST

bij

gedeputeerde

het beste er vanaf! Misschien

A.J.

Kemp wordt vandaag,
Haarlem gecremeerd.

Medewerkers

M EDE W. ilNNEN Dl ENST iKVf

• CQMHQtCIEElL

de duinen

In

en

deur

toch melden. Het IVN Zuld-

Cornells Moolj (Verkeer en

reiken.

9.00-15.00 uur of

Vlotte ervaren

SchoorI

fietsers

Hotel

eBi\ gtBspdüi-lllis^Ard

Wégsns

verwijderen

deed ging echter wel erg ver.

In

schroef stuurloos geworden
is

felici-

maar op.
week een

gegeven. De persoon die dat

Albert Plesmanschool aan de

direct
NiDlaxpc Irlenwl

zo

woningrull-advertentle op-

Dr.

7 februari,

Voor onze (kamer)schoonmaak

Voor meer info:
023 571 9455-06 227871 38

part-time/f uil-time

noem

helmgras

donderdag

Schoolgaande kinderen en op

VAMTUItE

Gevraagd per

nog

alles en

grap geweest kunnen

full/parttime

:

Hoewel recreatiegebied
Spaarnwoude niet naast de

de verbouwing.

bij

de buren! Het zou een goeie

bar medewerkers m/v

www.eetcafe-boomerang.nl
Tel. 023-5719213 / 06-54616830

de Broeker Veiling een handje

van der Moolenstraat. Ada

voormalige

gevraagd

Enige ervaring gewenst.

Op pad

de Sacha Baggerman(Cultuur),

met

mensen van

Zo werd er vorige

Annie Poulisse rukte 18 keer

voor het aankomende seizoen

Passage 46-48, 2042 KV Zandvoort

In

koop vragen. Iemand

de toen nieuw geopende

SALOON

Gevraagd

u

pagina

advertenties. Daar kunnen

teren en

verhul-

O YANKS

Bedienend personeel m/v
voor het seizoen.

mouwen. Zo gaat gedeputeerdeze

koop

helpen

eigen

*mtiiJk£4

OOR

Zandkorrels, kleine mini-

wat

de voormalige Ka rel
vijftig te

te

een

krant

In

begin jaren

Buurman

Wekelijks vindt

records.

als kleuterschool.

Kemp met een

FEBRUARI 2008

Heeft u tips voor in de rubriel( Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Bij

1954 In gebruik geVoor de opening van
de school aan de NIcolaas Beetslaan begon Ada

nomen

7

•

personen aan wal gebracht. Alle

Is

Doormanschool,

opgepakt.

zijn 11

dieren. Dit zijn

liefst

in actie

van de Zandvoortse commissie onlangs bel<end.

reddingsstations van de

gebouw

waar tegenwoordig het
ondergebracht. Het gebouw werd

tegen marteling of polltlegeweld

-Voorlichting en educatie over het onrecht

het

vorig jaar 18 keer

deze reddingsacties

de Jos hl na van

In

Rode Kruis

te praten

rs

gevestigd

is

secretaris

Kemp was de eerste hoofd-

6

'm BADPLAATS DOOR

De bemanning van de Zandvoortse reddingsboot Annie Pou-

lopen zaterdag op 83-jarl-

Uw

nummer

•

Met OOG en

achttien keer in actie

De bekende kleuteronderAda Kemp Is afge-

wljzeres

gecollecteerd.

China vinden de mensenrechten-

niet alleen In

schendingen

In

onpartijdig, niet

den Endenschool, die was

worden

Amnesty International Is een wereldwijde organisatie
met duizenden vrijwilligers, die zich Inzet voor een rechtvaardige wereld. Amnesty International voert acties
om schendingen van mensenrechten te voorkomen en
komt op voor de slachtoffers van schendingen. Een actueel voorbeeld, met de naderende Olympische Spelen,
natuurlijk de dissident die

Is

Zandvoortse Tedders

Tnemoriam:

Ada Kemp

Zandvoort

in

Amnesty

-Elk jaar

Is

In

Is

te be-

Zandvoortse Courant

Raadslid Boevé vertrekt per
Nadat vorige week donderdag overleg

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

slag als

lid

raampartijen, een
tuin

De

rondom

villa

stijlvol

wordt omgeven door

fraaie en

vakkundig aangelegde tuinen, welke

perfect zijn onderhouden;

i

OPZ en de afgelopen maanden

dat het raadslid, sinds

al als

voor de rechtbank moest ver-

zijn

in

de OPZ-fractie en ook

lidmaatschap van de po-

litieke

groepering had Boevé

De besloten achtertuin is gelegen op het zuidoosten en heeft een oppervlakte
ca. 200 m^. De achtertuin beschikt over een ruim zonneterras en een

opgezegd. Overigens had de
rechtszaak geen strafrechte-

sfeervolle overdekte patio;

lijke

man

gevolgen voorde

tien jaar geleden

Bob de

Vries

groslijst

van

plaatsvervanger voor de

gemelde Boevé optrad.

die

samen met

enTon Harms OPZ

oprichtte.

van de

heeft, als voorzitter

gemeenteraad, op

i

februari

het verzoek tot ontslag geaccepteerd.

In

een korte verkla-

verwelkomt Meijer deze

ring

bouwen. Raadslid

hij zijn

uit te

vergt

zijn

veel inzet en betrokkenheid.

gemeente Zandvoort

De

hem

is

Ouderenpartij
Ook OPZ heeft een verklaring
afgegeven naaraanleidingvan
het besluit van Boevé. Daarin

worden onder andere de
schetst. Uit de verklaring

gemeenteraad bekommert

niet duidelijk of

om

hij

de continuïteit van het

weg

gemeentebestuur. "De
nu

van Boevé

te engageren", aldus Meijer.

om

vrij

is

een nieuw raadslid

ver-

diensten van Peter Boevé ge-

beslissing. Alsvoorzittervan de

zich

Dick Suttorp, die

in

"Het

aldus Meijer.

Burgemeester Niek Meijer

De waarschijnlijke opvolger
is

politiek.

Continuïteit

Opvolging

Uitstekend onderhouden halfvrijstaande woning (type 2/1 kap) met vrij uitover beschermd natuurgebied de "Amsterdamse Waterleidingduinen"!
Gelegen op een perceel van 272 m^ eigen grond met een ca. 13 meter diepe
achtertuin met achterom!
Gesitueerd op een geliefd, rustig gedeelte van de Frans Zwaanstraat, waar het
vrije uitzicht niet belemmerd wordt door parkeervoorzieningen voor de deur;
Royale L-vormige living (ca. 50 m^ incl. keukenopp.) vzv eiken parketvloer met
o.a. erker aan de duinzijde, aanbouw aan de achterzijde, open haard, openslaande deuren naar de achtertuin en verbinding naar open keuken, modernklassieke open keuken met bar gedeelte in L-opstelling vzv div. inbouwapparatuur, 2 ruime slaapkamers op 1 "' verdieping, 3' ruime slaapkamer met dakkapel
op zolder, badkamer met ligbad, douchecabine en dubbele wastafel;
Deze 50-er jaren woning beschikt over een voortuin op het zuiden en een
besloten, onderhoudsvriendelijke achtertuin op het noordwesten met achterom
en stenen schuur;
Aanbouw aan achterzijde woonkamer gerealiseerd in 2002, buitenzijde gevelreiniging, impregnatie en nieuwe voegen in 2002;
Een gezellig woonhuis op een geliefd stukje Zandvoort!
Woonoppervlakte ca. 130 m^, perceel 272 m^, inhoud ca. 320 m^.

heeft gespeeld

ongetwijfeld hectische

zijn

daarvoor dank verschuldigd",

meer welkom

schijnen, niet

was

ziek

rol

de Zandvoortse

geweest waarin
eenmansfractie wist

op

wordt

in mei aanstaande
8o jaar wordende Peter Boevé
en de Ouderen Partij Zandvoort

tussen de

wel of niet de wereld

uit zijn.

Volop bouwactiviteiten op het strand
plaatsen op het strand nu

liet

was-/droogruimte;
De privé parking (in ondergelegen afgesloten parkeergarage) is afzonderlijk te
koop voor e 30.000,- k.k.;
Strak gestuukte wanden en plafonds, stijlvolle eikenhouten vloeren en hardhouten paneeldeuren door gehele woning;
Een modern appartement dat helemaal af is en in een nieuw staat verkeerd: u kunt

Op

Zandvoortse strand pachters

ca.

85 m^, inhoud

ca. 230 m^.

weer naar het

de concertreeks

10 februari

om

'Jazz in

De

strand. En dat

Krocht' vindt op

is

blijkt

Jazz in

Joris.

Jazzkenners

unaniem

zijn

dat Joris tot één van de beste musici van

zijn

in

hun oordeel

generatie behoort.

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:
• 0,5 %* courtage, de leukste courtage van Nederland;
•
•

•
•
•

•

Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook 's avonds;
Persoonlijke en pro-actieve karaktervan onze dienstverlening;
Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,
aankoop, verhuur en beheer;

No

no pay;
Gratis waardebepaling van

uw woning;

Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten;
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
*

BEL 023 - 5 731 999
ten Broeke
Emmaweg 21

ick

2042 NT

ZANDVOORT

023 - 5 732 007
M.: 0655 -13 03 65
F.:

E:

nick@vrijehuizenmarkt.nl

Vraag naar de voorwaarden

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

bij

reddingswerk-

komt

kale familie.
hij

Op

uit

een muzi-

zikant

bij

het toenmalige BRT

14e koos

men de

heeft

Nog steeds

enige schelpen-

al 'in

de

paviljoen

drank en bier bevoorraad.
Leen

huisjes

kwamen,

onze mar-

is

nemen.

is

begrijpelijk dat

een

wagenpark en de

oma)
met de transporttak.

Hierdoor

wat loodsruimte

heel

gestart

slag neemt. Het bedrijf be-

Het bijzondere

aanleggen van leidingen en

is

dat wij als

schikt

dan ook over

in

be-

vijf lood-

enigen uitsluitend op en voor

sen met een oppervlakte van

andere zaken die zich binnen

het strand werken. Thans be-

ca.

het casco bevinden. De eerste

schikken wij over acht shovels,

net als Transportbedrijf Van

stap naar een nieuw strand-

zes vrachtwagens,drie strand-

der Veld vorige

seizoen

is

dringend behoefte aan uitbreiding. "Het vrijgekomen
terrein aan de Kamerlingh

waarin vader actief heeft ge-

Dado Maroni,

Philippe Aerts en

timer

dit

Kaarten
via

concert
a

€15

weerde

zijn te

bestellen

www.jazzinzandvoort.nl

of telefonisch via 023-541221.

Indien niet uitverkocht, kunt

ook aan de zaal kaarten

ver-

is

daar uitermate

voor geschikt! Nietalleen kan
de gemeente hiervoorjaarlijks

is

een behoorlijke huursom ont-

in bezit.

vangen, maar het zou tevens

De diverse werkzaamheden

zeer goed te gebruiken zijn als

leiden jaarrond tot volop activi-

extra parkeerterrein

teiten:"Begin februari starten

op het circuit en
ook de kermis en het circus
kunnen daar prima gehouden
worden", aldus de rasechte

Dre

basis.

On nesstraat

ook nog

steeds rijdbare, old-

reden, een Bedford,
als fraaie,

bassist

drummer

heeft het,

week aangaf,

De laatste wagen

auto's."

Vanaf 1992 tot heden heeft
hij een intense samenwerking
met de Belgische gitarist Philip
Catherine. Daarnaast vormde
hij het Bert Joris Kwartet met

4500 m2, maar

evenals een aantal fourwheel

reinigingsmachines,één kraan,

gezet!

met de aanleg van de

vele

in Zandvoort
Bloemendaal tot
muiden;
wij hebben hiervoor een vast
contract met de gemeenten.

taluds, niet alleen

jaar zijn ontslag

Het

dergelijk

spronkelijke bijnaam van

'dicht' zat.

krijgen.

1978

erweer

kan de strandpachter zich

u

In

beroepsmu-

1946, toen

rondom

ke concertactiviteiten hieral na

hij als

sr.:"ln

strandpaviljoens en strand-

volop concentreren op het

twee

beter kon ontplooien.

debuteerde

stijl

creatieve talent

gangsweg beschikken (naaktstrand), met onder and ere fris-

opslag van de strandhuisjes

HettrioJohan Clementvormt

hij zijn

ge-

worden een paarstrandtenten,
die niet over een goede toe-

kante vader (Rossi, de oor-

voor

voelde zich echter meer

wordt nu door

aannemers

seizoengerichte paviljoen dat

met diverse ensembles. In 1990 werd hij aangetrokken als trom petleraar in het
Hilversums Conservatorium,
maar moest wegens zijn talrij-

aangetrokken totjazz.een

'Nijntje-palen'

maar dat werd toch

een echt familiebedrijf.

er

bij

aan het Koninklijk Vlaams
Conservatorium in Antwerpen.
Joris

plaatsten,

noord' door een bulldozer het

Joris treedt internationaal veel
als solist

zogenaamde
te lastig en dit

overtollige zand

bespeuren. Vorige week

voor de trompet en volgop

wij lange tijd

gehele Nederlandse kust de

Pallemaerts.

Jazzorkest.

waren

het enige bedrijf dat langs de

overgrootvader Paap aanne-

wij
zijn

plaatsen wij de vlaggenmasten. Zelfs

ingezet) en

plaatselijke

de een klassieke opleiding

waarin

v\fv\fv\f.vrijehuizenmarkt.nl

paard dat

zijn

daan." Gedurende het seizoen

pianist

Bert Joris

cure,

van de vuilnisbakken. Tevens

de lengte van de staart van

De huidige eigenaren zijn Leen
Paap (50), zoon Leen Paap jr.
(30) en neef Pieter Brune (40).
Het was en is dus nog steeds

De Krocht

zondagmiddag

14.30 uur een optreden plaats van de Belgische

trompettist Bert

•

ken van het strand, en het legen

der (bijnaam Kortstaart, naar

strand

het ze dit jaar serieus

Komende zondag
In

direct verhuizen

Woonoppervlakte

kunnen de

februari

1

Handels-

visvergunning van Zandvoort.

weggeschoven en werd
er vanaf de 'eerste' met man
en macht gebouwd. Het was
zondag dan ook het eerste

volop bedrijvigheid op

&

Oorspronkelijk waren grootva-

Willy 's

al

'Transport, Shovel

al

woensdag werd

lift

deze zaak van een heel andere

luidt.

zijn

te

Afgelopen vrijdag i februari was er

toegang tot appartement op 2' verdieping;
L-vormige living met eetgedeelte, open verbinding naar keuken
en openslaande deuren naar balkon, luxe semi- open keuken voorzien van diverse hoogwaardige inbouwapparatuur, 2 slaapkamers, luxe badkamer met o.a.
douchecabine, dubbele wastafel, modern badkamermeubel, toilet (wandcloset),

is

naam

onderneming Cebr. Paap'

mers en hadden daarnaast een

het feit dat er op diverse

volop bouwactiviteiten

appartementencomplex "Op Den Hoogen Weg";
Gelegen middenin het centrum van Zandvoort, omgeven door winkels
Begane grond: entreebeveiliging d.m.v videofooninstallatie, bellentableau en
Per trap of

Zandvoort Noord op bezoek bijeen

orde, hoewel de officiële

schelpenvisserij.
uit

in

Maar toch

zaamheden werd

Fraai en modern 3-kamer appartement met o.a. inpandige garage, luxe
keuken, luxe badkamer, 2 slaapkamers en balkon op het noordwesten!
Gesitueerd op de 1' verdieping van het in 2007 gerealiseerde, prestigieuze

liftinstallatie.

Ook deze week gaan wij
transportbedrijf.

de problemen

zicht

2' verdieping:

FEBRUARI 2008
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•

benadrukt dat Boevé de

jaren

april in.

Boevé was noodzakelijk omhij

Hij

6

afgelopen negen jaar een belangrijke

vijfde staat

van

Combinatie van wonen en werken is mogelijk;
Ervaar tijdens een bezichtiging de charme, de rust, de ruimte en de vele
mogelijkheden die deze unieke villa u te bieden heeft!
Woonoppervlakte ca. 275 m^, perceel 770 m^, inhoud ca. 800 m^.

Zand-

Partij

februari zijn ont-

i

Het overleg tussen OPZ en

trappenhuis, originele paneeldeuren en een grote

die garant staat voor optimale privacy;

gevoerd tussen Peter

van de Zandvoortse gemeenteraad ingediend. Het

ontslag gaat overigens pas op

Een karakteristieke vrijstaande villa "De Abeel" uit 1912 met o.a. 6 royale
slaapkamers, 2 luxe badkamers, diverse woon-, eet- en zitgedeeltes,
garage, oprit voor meerdere auto's en een royale tuin rondom!
Rustig gelegen in het geliefde "Groene Hart" van Zandvoort op een steenworp afstand van het "Kostverlorenpark";
Dit pand, met een riante inhoud van ca. 800 m^, is gelegen op een perceel
van 770 m^ en kenmerkt zich o.a. door hoge plafonds, hoge karakteristieke

is

Boevé en vertegenwoordigers van de Ouderen
voort (OPZ), heeft het raadslid op vrijdag

nummer

•

Gebroeders Paap

april

i

maar ook

in

aan de zuid punt van

IJ

bij

grote

activiteiten

Zandvoorter.
Gebr. Paap,

Max

Planckstraat

Naast hettransportvan de vele

17.

strandpaviljoens en strand-

ne/loods:023-57i3259. E-mail:

huisjes verzorgen wij ook het

Gebroeders_paap@hotmail.

onderhoud en het schoonma-

com.

Kantoor: 023-5718395, ka nti-

Deze karakteristieke benedenwoning in het centrum van Zandvoort
heeft veel te bieden! Het is bijvoorbeeld voorzien van een zéér ROYALE
woon- en eetkamer, een open keuken, een MODERNE badkamer en
eengrote slaapkamer met toegang d.m.v. openslaande deuren naar
de PATIO. De patio beschikt over een houten berging. Het pand ligt op

mmMmuK
Dorpsgenoten

Zandvoortse Courant

•
•
•

Nog

door de PRETTIGE LICHTINVAL.

even, dan gaat alweer een dorpsgenoot naar elders ver-

naam

hulzen. Zijn

Zaterdag a.s. OPEN HUIS van 11:00-13:00 uur;
Zéér centrale ligging in het oude centrum;
Deze woning is erg geschikt als starters woning;
CV. ketel bouwjaar 2007;
Woonoppervlakteca.85 m^.

benoemd

tot

is

Han van Leeuwen. Op

heerlijke

familiewoning met 4 slaapkamers

is

aanbouw aan de

achterzijde

oprit

burgemeester van de gemeente Beverwijk. Deze

gaan opzoeken

toilet. Bij

Vraagprijs:

€

485.000,=

k.k.

woning met een fantastische

Heerlijke

•

Unieke zonnige tuin op het zuiden;
Woonopp.ca.145 m^, perceelopp.323 m^.

•

ben hem

zegt. Ik

en zéérverzorgde 3-kamerappartement

Willemstraat

beschikt overeen heerlijkzonnig terras van ca. 50
m^ op het ZUIDEN! Het verkeert in een uitstekende
staat en is gesitueerd in een kleinschalig complex

op de

ie etage. Tevens
garage te koop.

is

in

1

Zandvoort

(53)

heeft
zijn

de onderbouw een

Het beschikt overeen zéér royale woonkamer,

moderne keuken, moderne badkameren

2 slaapkamers. Een fantastisch terras op het zonnige zuiden

gelegen en een ruime berging

in

de onderbouw!

•

Woonoppervlakte
ca.

•

Zandvoort

€ 106,=

•

maand;

•

Lage servicekosten

•

Inpandige garage te koop: vraagprijs € 35.000,=
Woonoppervlakca.105 m^en bouwjaar 2002.

•

Mezgerstraat 94

Gemeenschappelijk daktuin en ruime berging;
per

Op

slechts 250

en

UITGEBOUWDE eengezinswoning in een kindvriendeomgeving. De woning heeft 2- ruime slaapkamers

meter van het strand

ligt

deze heerlijke

iHuurprljs:

€ 1.150,= excl. p/maand

Max Euwestraat 68
Zandvoort

lijke

Door de uitbouw
op de begane grond én een opbouw op de 1^ etage is er
extra ruimte verkregen. Tevens beschikt de woning over
een stenen berging in de zonnige achtertuin. Ideale
parkeermogelijkheden door het achtergelegen parkeer
terrein. De woning is in een uitstekende staat van
onderhoud en moet van binnen gezien worden.
en een grote zolder voor slaapkamer

•

Extra ruim door

-3.

Op

worden

•

Vraagprijs:

€

335-000,

•

€ 2.500,=, minimumperiode

jaar;

Aanvaarding met ingang van

•

Gestoffeerd en gemeubileerd.

1

april

2008;

Zéér mooie hoekwoning op een GEWILDE
LOCATIE GELEGEN, met de achtertuin op het
zuiden, een carport en een oprit. Het woonhuis
is zéér goed verzorgd met een fraaie, open

keuken,

3

slaapkamers, een luxe badkameren

een ruime zolder
•

in

Kindvriendelijke,

te richten als slaapkamer-4.

autoluwe woonwijk en naast

het natuurgebied gelegen;
•

uitbouwen een opbouw aan

collectie

•
•

feur geweest en heeft

daardoor de leus 'van taxiHij

Voorzien van hardhouten kozijnen en dubbel

Vraagprijs:

€

375.000,= k.k.

Politiek dier

perceelgrootte 182 m^.

uitmaakt

politiek
in

een groot deel

het leven van Van

Leeuwen, wil

ik in

vogelvlucht

ook deze kant van hem be-

4^

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

GREEVEN
m&k t la&r cLE

J

LS

Zandvoort

Telefoon: 023-57 39 234

www.greevenmakelaardij.nl

vader was drogist

schap was

hij

in

dejaren 5o
dood

tot aan zijn plotselinge

a.^.

Louis Davidsstraat 15

2042

lichten. Zijn

en naast het ondernemer-

NVM
Rob Creeven

Kim Dekker

Tim o Creeven

funda

in 1971 wethouder in Velsen.
Ook Han's opa van moederskant was in de jaren 50 wethouder in Velsen. Hoewel er

thuis niet veel over politiek

werd gesproken, heeft Han de

die 8-9

graden op een

realistische optie

hij
hij

In

hij

Ouderenpartij. Uiteraard

zei

gedrukrug opbouwt en in
samenspel meteen depressie boven Zuid-Scandinavië
kan dan zeer koude poollucht uitstromen over
Oost-Europa. Ook in onze
regio zou het dan wat 'fris-

ma les prokke Item peratuur.

We

zitten

het putteke

in

Han'ja'en bekleedde tot 2005

politieke

boek

in

Zandvoort.

was hij van 2005
2008 waarnemend burgemeestervan de gemeente
Bennebroek. Sinds januari
staat Han voor een nieuwe
uitdaging als burgemeester

zijn

saxofoon niet

weer

te gebruiken.

tonen

men

uit zijn

maarook
De

laatste

instrument kwa-

tijdens de surpriseparty

kunnen worden met
maar zoals geligt die dan weer

nachtvorst,

het er
uit

al

woonlijk

ziet

nagenoeg droog

net buiten het territorium

waarboven de koude

en de neerslagkansen

nemen

maar verder

alleen

lucht

vrij

vries-

spel krijgt.

Het stevige hoog komt medio-en eind volgende

met waarden

in de buurt van
Nederland en zal in ieder
geval voornamelijk droog
weer geven, zonder dat het
dus winters koud wordt.

Tot ziens
Het is al gezegd: Han vindt het

om

en rustige straat te verlaten.

alleen uitte pakken

ser'

Voor deze donderdag

het nog even behoorlijk af

vreselijk

verhuizing

van het

geworden. "Dat was machtig mooi om het speciaal voor
een goed doel te maken."
is

tot

Hobby's
Hoewel hij weinig tijd heeft,
is Han vast besloten om na de

zijn

derVeld (GBZ) de eigenaresse

Tenslotte

van Beverwijk.

zou moeten
jaar.

boven de Atlantische

komende periode.
Donderdagnacht koelde

dezefunctie. Doordiverse oor-

zaken sloot Han voorgoed het

dat er

1987-2007, kunnen we
spreken overeen hele nor-

wet-

als

is

leen muziek maarook
cultuur hoort bij Han.
Zowel aan de binnen- als
buitenmuren van zijn huis

houderwilde worden voor de

2000 stapte

D'66 raadslid op omdat

Zandvoort.

hogedruk-

Oceaan een krachtige ho-

Peter Boevé (OPZ) of

vanaf 1994 fractievoorzitter voor D'55 in de raad van

(blijven)

zich

geen steun meer kreeg van
zijn achterban. In 2002 vroeg

vaardigheden van

de middel lange termijn

gebieden in toenemende
mate weersbepalend. Een

meetinterval, bijvoorbeeld

waarin hetjuist het koudst

beide kanten geërfd. Zo was

sprokkelmaand.

ander en veel recenter

van de winter momenteel,

politieke

verband aantoonbaar

lijk

een

schilderijen, veelal

Leeuwef^

hij

deren van Belfast (Noord
Ierland) naar Nederland. In
iggo zocht Han voor zijn bedrijf een kantoor aan huis en
vond hij toevallig een huis in
de Haarlemmerstraat. Hoewel
hij hier is 'komen aanwaaien',
voelde hij zich direct in de
badplaats thuis. Ondertussen
is Han in het Zandvoortse al
vier keer verhuisd en moet
straks weer de verhuisdozen
gaan pakken.

we

al-

een duide-

Callas. Niet al-

hangen
^on van

heeft

ook in de horeca gewerkt en
begeleidde (op vrijwillige

Omdat

bevinden
van

altijd

is

tussen het weersverloop
in januari en dat van de

graad of 3-4 te hoog voor
aanvang februari. Baseren

afkomstig van Zandvoortse
kunstenaars. Samen met
Thijs Ockersen en Marianne
Rebel heeft Han aan de wieg
gestaan van de op richt ing van
de kunstgroep BKZ. Zijn eerste en laatste zelfgemaakte
kunstwerk is een glassculptuur voor de Kunstveiling bij
Take Five, waarvan Astrid van

chauffeur tot burgemeester'

De woning is zo te betrekken!
Woonoppervlakte ca. 110 m^

zijn

in

zich veel opera's

Maria

glas;

BouwjaangSS^c.v.ketel NefitVR,
bouwjaar ca. 2000;
Perceelgrootte 107 m^en woonoppervlakca.105 ^'
Oplevering in overleg.

met

breed,

met de

februariweer,

'weerregel'. Er

1971-2000) nog

is

klassiek, en

taxichauf-

is

gedateerde klimaatperiode

in

onsterfelijkgemaakt.

riweer

gens het boekje (met een

een nieging naar

lijn

dus een bijna waterdichte

muziek-

keuze

in

Immers janua-

terug.

tijd

de (eerste) leerlingen

was. Zijn

basis) tien jaar lang gastkin-

•

achterzijde;
•

70 m^, achtertuin

5 X 5m;

Waarborgsom
1

;

ca.

12

een deel van de

in

ookAlain Clark een van

tot aan

is

helemaal

KNMI werd gedaan enige

Deze donderdagmiddag
evenwel is het 'slechts'
8-9 graden in Zandvoort
en omgeving en dat is vol-

ook bestuurslid is geweest
bij de muziekschool New
Wave, waar trouwens

is

had Han toen nog
niet, hij

allerlei

de

te zacht en dat

prognose die ook door het

Randstad.

Nijmegen,

Han

is

uit

eer-

decade van februari ook

kan het kwik mogelijk

len,

graden

Met een

huwelijk

helpen en de wind

ste

warme zuidhoek opspeeven uitstromen naar

king voor een stuin

leef-

vindt

weer graden

muzieklessen kunnen volgen.

onderbre-

kleine

hij

komende tijd wordt de

na

morgen uiterst zacht en
mocht de zon dan mee-

het erg belangrijk dat kinderen

heeft één zuster en
drie broers.

tuin;

Dit fijne woonhuis is gelegen in het centrum
van Zandvoort, nabij het circuit park, het strand
en het NS-station. Het heeft de beschikking
overeen woon- en eetkamer, 2 slaapkamers en
een moderne badkamer. Het is in een uitstekende staat van onderhoud en kan zo betrokken
worden! Tevens is er een prettige achtertuin
aanwezig.

Opjonge

name

Het wordt met

fraaie

zich dit jaar voortzet.

Van daar dat Han, naast

Een echt vast beroep
Dit royale

omdat die

ging Han naar muziekles

IJmuiden gewoond.

Ce Isiusstraat 192-5

Clark,

in

2007

uit

andere bestuurlijke functies,

een geboren en getogen IJmuidenaar en

die
•

hij zelf

om vooral de persoon, die hier 18 jaar gewoond

Han van Leeuwen

binnenkomst van de
living valt direct op dat deze zéér royaal is. Via de openslaande deuren komen
we in de 25 meter diepe én zonnige tuin op het zuiden. Tevens vinden we in
de tuin een grote stenen berging. De zéér fraaie "landelijke" keuken is v.v. schitterend "Borretti"fornuis. De eetruimte heeft een gezellig zicht vanuit de erker
over de lommerrijke Kostverlorenstraat.
ie verdieping: Overloop met toegang naar de 4 slaapkamers en de badkamer.
en het verzorgde

huis voor Ala

en speelde klarinet en

huidige woonplaats Zandvoort gaat

de

:

hal

decentrale hal van het raad-

in

eerderde Zilveren Harp (2004)
tijd

zijn

en gewerkt heeft, te interviewen.
is

living bijzonder ruim.

Begane grond: entree, de

hij

ning moet zoeken en
gelegen aan de

woning beschikt over een
en een fantastische achtertuin van maar liefst

Indeling

jl. is

uitgereikt kreeg.

rand van het groene hartin Zandvoort. De

voor meerdere auto's
25 meter diep op het ZUIDEN!! Door de

januari

15

weekeinden

benoeming betekent dat Han van Leeuwen een nieuwe wo-

verlaten. "Met pijn in mijn hart", zoals

Deze

dan ook wel of de mooiweertrend met volop

lijkt

Han van Leeuwen

heerlijk rustig

heerlijk licht

•

Het voorbije weekeinde gaf prima weer en ook het aan-

staande belooft niet slecht te zullen gaan uitpakken. Het

komt u op de patio met de berging terecht.
en beschut. De open keuken in een hoekopstelling is netjes en verzorgd. Vanuit de keuken komen we bij de toiletruimte en hebben we toegang naarde ruime slaapkamer. Deze kamer is

•
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•

Weekeinde droog en zeer zacht

Ramaer)

loopafstand van het strand, het NS-station en de winkels.

is

6

door Nel Kerkman
(foto: Patricia

Via de openslaande deuren

Deze

nummer

•

Weekend weerbericht
Zandvoort en omgeving

zijn heerlijke

huis

af de

graden boven

tot enkele

week

bivakkeren

nul.

Opvallend is dus de dagelijkse mildheid van de
atmosfeer en met de dub-

weerman Mare Putto

beletemperatuurcijfers de

"Maar dat hoort nu eenmaal
bij

mijn keuze", zegt Han,

heb

altijd

"ik

een sterke binding

met Zandvoort gehad. Het is
een fijn dorp met fantastische
mensen." Ooit heeft Han een
wijze les van Jan Termes gekregen die

hij

tot slot als af-

scheidsgroet meegeeft. "Het
is

aardig

om

maar... het

aardig te

is

belangrijk te zijn

Weer

Vr.

Za.

Zo.

^^'
"ïfr

*1fr

^Wr

Temperatuur

Max

8-9

11

11-12

Min

2-3

4

3

Zon

20%

40%

45%

9-10

"É
40%

belangrijkerom

zijn."

Het ga

je

goed

Han en vergeet Zandvoort
niet.

Do.

Neersl
Neerslag

Wind

15%

10%

10%

10%

zzw. 4-5

zzw. 4

ZUID3-4

zzo. 3

Zandvoortse Courant

K.

V

WILLEMSE

'Natuurlijk begrijpt de

In alle

Administratie en
belastingaangiften
voor particulieren en
lilein bed rijf

pizzeria- ristorante rtaiiai»

ondernemers
Witte Veld 56,

Passage 2-4 Zandvoort

Tel.:

Tel.:

023-5716785

204

023-5739272

•

1

GB

te

zit

poëzie, als je er

maar oog voor

hebt. 'Het ding

was dan ook het thema van de Nationale Gedichin

de Zandvoortse

bibliotheek Duinrand werd gevierd.

1000

Op de

Workshop

bergen'.

in

het

sportgebied.

06-22902614

Vanaf 14.00 uur geopend
Buureweg 5 - Zandvoort

Bewegen

skihouder.

Afsluitbaar.
In

goede
Tel.

Behang- en

in

/

ïlp

te

verpakken'.

Marco Term es

staat, €55,-.

5715199

zoals

Slauerhoff,

Ode aan

JS

De unieke

Jimi Hendrix

Jimi Hendrix Tribute^ verzorgt

9 februari een optreden

in

Alive Project (HAP) en bestaat uit drie absolute liefhebbers

van de op jonge

leeftijd (27)

overleden Jimi Hendrix.

Eelco Bisschop, gitaarvirtuoos

liedje 'Het kind in mij' bij ie-

stond er een flinke storm en

Meulen (zang/accordeon)
vormen samen het duo Hoed
en de Rand. Voordat ze samen

vertelden Jelle en Peter wat

Meijran (drum) en Peter van

nou zo bijzonder was aan het

Kouteren (basgitaar). H AP staat

muziekgingen maken, kenden

gekozen gedichtje en citeerden

garant vooreen avond absolute

tussendoor ook fragmenten

kwaliteitvoorde liefhebbers van

het regende behoorlijk. Het

echt weer

om

was

gezellig thuis te

Maar een

trotseerd

om

twintigtal

zich te laven

aan

ze elkaar

al als

onderwijs. Ze

collega's

in

het

maken eigen

dereen een

ze

uit

blij

teksten en daarnaast compo-

kleine ruimte van de bibliotheek

gedichten van bekende en on-

en

leende zich uitstekend voor

bekende dichters. De teksten

thuisblijvers

dit

zijn altijd in

het Nederlands,

Ook

andere gedichten. Zo werd

gezongen poëzie,gebracht door
twee moderne troubadours. De

neren ze muziek op poëzie en

gevoel gaf

een ongezellige naargeestige avond toch nog gezellig
vooral

waardevol. De
hebben echt iets

gemist.

komende zaterdag

The Sandbar. De band heet Hendrix

uit

Hillegom,

is

sinds zijn 15e

wat met

verl<nocht aan alles
'de

meer

info en

ten op:

muziel<fragmen-

www.myspace.com/

thehendrixaliveproject

meester' te maken heeft.

Bisschop neemt ook de zangpartijen voor zijn

rekening.

Verder bestaat de band

uit

Rob

het Jimi Hendrix repertoire.

Zaterdag 9 februari
Sandbar, Haltestraat

in

The

58,

aan-

vang 23.00 uur (zaak open
vanaf 21.00 uur). Kijk voor

De legendarische Jimi Hendrix

Hoera!

Op

schildersbedrijf

Arnold Nijl<amp
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,

februari

Oma

Burkie 94jaar.

72

31

13

wordt onze

Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Tel/Fax 571

van de man.

(gesponsord door Grand Café Danzee)

^3ri

De heren Peter van der Steen

Hoed en de Rand

Kerkman

selecte gezelschap.

f

niets

en dat weet ze dan ook nog mooier

zijn soms
met een melancholiek sausje

(zang/gitaar) en Jelle van der

blijven.

incl.

Zaterdag 1 maart
in Café Bluys

vrouw ook

op deze gedichtenavond

Tekst en foto Nel

Juist

dapperen had de weergoden ge-

Te koop:

dus)

Imperiaal voor dakrail,

Mei mxut fda^t/

FEBRUARI 2008

Het kan haar alleen minder schelen

Andreus, Achterberg en
Marsman. Uit eigen repertoire
was een vijftal mooie liedjes
gekozen waarvan het laatste

berghelling,

lnfo:fam. Bierings,

Ritme & Muziek
Vrijdag 15 februari
in Café Oomstee

ligt.

zee en de liefde en

dichters,

2-5 pers.

(D),'Land van de

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

7

<

veelal over de

andere teksten van bekende

midden

meedoen

gaan

Te huur:

ioom2,

Zaterdag 16 februari
aanvang 20.30 uur

(zelf

in

liedjes

vakantiewoning,

coTLec-tie

Winterberg, Sauerland

calb«fti£Ufr

het gehoor

lekker

hebt de dingen niet
nodig
Speciaal voor hetthema van de
Gedichtendag, had hetduoeen
selectie gemaakt uit bestaande
gedichten. Het programma bestond uit 28 liedjes met onder

Sharky Kids store
Kerkstraat 28 • Tel. 5715789

Café Oomstee

Onderlinge biljartwedstrijd
Café Oomstee - Café Bluys

6

Jij

"kovting

Zandvoort.

Mob.: 06-4530453

E-mail: l<ittywillemse@planet.nl

wat
Hun

overgoten.

cLaarom zondag xo fehruari

op de héle nieuive

direzione:

Alfredo Caramante

dingen

het gedicht'

tendag, die op de laatste avond van januari

xo°/b

jH

Het ding in het gedicht
in

IA r^NTANtLlA

nummer

•

Spreuk van de week:

Wij hesftaati jaavl

ADMINISTRATIEKANTOOR

Hartelijk gefeliciteerd!

Tim Marco en

llona.

wit- en schilders-

Dames gezocht voor

werkzaamheden

Dinsdags gesloten

erotische massage.

Hoge

Autobedrijf

Trade Ard.

ZANDKORRELS INVULBON

BOVAG

Lid

Max

Tel.

5730519

De schildervrouw!

/

_

onder de volgende voorwaarden:

•

H

onderhoud.nl.

Nu winterkorting!

5

of zakenadvertenties

gemeubileerd

zomerhuis/appartement

ZANDKORRELS €10,voorwaarden kunt

u

een

zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon

in

06-44696001.

fexderivjl

advertentie met voldoet aan de

particuliere

Met

WÊ
H|
H|

Hogeweg

De redactie van de

2)

Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

krant,

ij

:

SVP Elk

cijfer,

leesteken 'n e/te letter of spatie in een apart val(je plaatsen

39-1

Tevens door u

Inleveringvóór maandagii.00 uur betekent plaatsingde zelfde week.

Uw

in te

1

komen op grond van

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

ijdi

inh

gof

onJL

ist

VULLEN:

werkmensen.

Garage te huur
in Van Galenstraat
Huur € 105 per maand.
tel.:

06-5325 6274

balkon).

De woning

is

modern afgewerkt middels een

vloer, diverse

lichte tegel-

spiegelwanden en radiatorombouwen.

Uitstekend onderhouden en modern halfvrijstaand
woonhuis met vrijstaande garage gelegen op een perceel
van 427 m^ eigen grond. Riante en fraai aangelegde
achtertuin van 22 m. diep op het zuid-oosten met stenen
schuur. Op enkele meters gelegen van een uitgestrekt
duingebied en nabij strand. In 2003 is een dakopbouw over
de gehele breedte geplaatst die de woning aanzienlijk
vergroot. De woning is gelegen in een rustige en kindvriendelijke buurt nabij scholen, dorpscentrum en uitvalsweg
richting Aerdenhout en Haarlem.
Kortom een leuke gezinswoning met een grote en
zonnige tuin op een zeer aantrekkelijke locatie!

Tel:

Vraagprijs:

€

259.000,--

k.k.

Vraagprijs:

,

€ 299.000,

06-2878 7237

Dowynajecia umeblo-

wane mieszkanie
Te huur

ij

plaatsen van Zandkorrels

inclusief

Verrassend ruim, goed onderhouden, moderne eengezinswoning met uitbouw v.v schuifpui grenzend aan
zonnig terras op het zuidwesten. Rustig, kindvriendelijk
gelegen, op loopafstand van duinwandelgebied. Gezellige
woonkamer met openhaard, moderne open keuken,
grote ouderslaapkamer (voorheen 2 kamers) met inbouwkasten, 2^ slaapkamer v.v internetaansluiting, ruime
zolder met voor- en achterdakkapel als 3^ slaapkamer.
De extra kamer op zolder heeft een groot Velux-dakraam
en praktisch werkblad/bureau met internetaansluiting.
Een extra werk/hobbykamer is gecreëerd in de voormalige schuur, thans volledig geïsoleerd en voorzien van
verwarming, elektra en internetaansluiting.
Garage in combinatie te koop voor € 25.000,- k.k.

fhpdriifslnaam

Wij kunnen geen en keleaanspra kei kheidaanvaa rder VOO sch 3de

van welke aard dan ook, ontstaan door niet

garantie en KvK.

Zo te betrekken modern tweekamer-appartement
met groot balkon gesitueerd op de tweede verdieping
van Residence d'Orange. Ruime hal, keuken in hoekwoonkamer
met toegang naar het balkon op het zuiden (ca. 6 x
2,2 m), slaapkamer (ca. 4,10 x 2,7 m), werkkamer,
thans in gebruik als 2^ slaapkamer (ca. 2,45 x 1,8 m),
badkamer met ligbad, douche en wastafelmeubel,
separaat toilet. Ligging op enkele tientallen meters van
zee en strand aan de gezellige wandelboulevard en nabij
het dorpscentrum. Woonoppervlakte ca. 70 m^ (excl.
opstelling v.v granieten aanrechtblad, royale

Ideaal voor

gesloten envelop (met gepast contant geld ) afgeve n b

1)

v Za idvo ortp as nr

oud zon der

in

centrum:

opslag/garage
ca.

85m^

z

osobnym wejsciem.
Od marca do
konca maja.

Te efoc n...
Tel.

(Sk

met eigen ingang.
Van ma t/m vrij
schoonmaak.

023-5719666 of

Zakelijke
uw

Te huur:

Rep-it, totaal service

voor computergebruikers.

aia

Indien

www.amparo-

alle

PC-PROBLEMEN.
Advies en aanleg

Ook avonden/weekend.

Geen goederen met een waarde boven
Geen personeels-

023-5327766

(draadloos) netwerk.

de €500,•

bij

sohulte\A^at s±

06-15374002/

Info:

installateur helpt

^J

en schil-

derwerk en stucwerk.

Kabel-internet/adsl

Particuliere

uw saus-

Vooral

06-53498304
www.trade-ard.nl

Met Zandvoort Pas 50% korting op een zandkorrel
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

5716998

Planckstraat 44,

tel.

zandkorrels €5,-

bijverdienste

en discretie verz.

en NAP.

5718954

Tel.

0646615177

éS>

xd-AA-KA

.':-ii-r.ijtiix-

-

VooT

'

r'fl -a-..

maand

HEIE

kijk

alle

Zandvoort Pashouders de aanbiedingen van deze weelP<^

e 25 KORTING

ook eens op onze website:

b^ tQffking

www.slagerijhorneman.nl

vpri

uw

'^

i

'^'if-ivwr.-j.,'

^ TROMP

v«h«ntitf

«HOTf KPOCHT 11

dealer

-

deelnemend

Hoek Lipplemtje

Tel: 023-571 25 54

bedrijven

L-'UE

5%

I

l. i'IjJ^^

slechts

€ 4,

^rH*

^

Voor zandvoortpashouders aanbieding:
korting.

(vraag naar onze voonwaarden)

Bel voor inforrratie

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

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende

Valentijn

Op vertoon van uw pas

'ijjiB^^,

-tot50% recour

Valentijnhartjes

Kaashuis Tromp

Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28
2042 IX Zandvoort • 023-5719345
*

-

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort

IHaltestraat 2d

-Tel.:

023-5738047

Vrijdag koopavond

ontdek een nieuwe ervaring van
1

proefles Kundalini

v^elzijn

]

Grote Krocht

-

Slagerij

Horneman - Grote

Slagerij

Vreeburg - Haltestraat

Krocht

korting geldt niet op aanbiedingen

per zakje van
van €2,75
voor € 2 50

023-5733092
www.ctiocotadehuiswillemsen.nl

Haltestramt

-

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting

op elke aankoop!

Kindermode

Grote Krocht

-

Chocoladehuis Willemsen

Leuk voor uw

Februari Feestmaand!

2042 LM Zandvoort

volgorde)

{}n alfabetisclie

Gratis proefles

Schoffies

van

Lijst

er een leuke verrassing

Pakveldstraat 19

weelderig romig, heerlijk zacht

u 500 gram

prachtige zijde bloemen

10

is

SMAAOMILD

Nieuw:

SIKKENS

Voor ZandvoortPashouders

fAHffh'IWItT

I

Bloemenstal met
alle artikelen

Officieel

Df TOP uit Noord-Holland

'^toerkoop

Pashouders op

*^^'^^voo

FEBRUARI:

Varkensschnitzels
naturel of gepaneerd
4 STUKS €5,00

&

Van Vessem

Le Patichou

Raadhulsplelr

-

Verzorging en vrije

'

Autobedrijf Zandvoort

Yoga

Autorijschool Duet

-

K

-

tijd:

Onnesstraat

06-54280393

www.nympheia.com
Circuit Park

Koene Llcani'ng Se/vrca
10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Economisch nieuws:

Achternaam +

pGunstige

nu de ZandvoortPas 2008

Bestel

wisselkoers

voorletter(s)

O Nieuwe ZandvoortPas fe
O Verlenging ZandvoortPas fes.OOj- Pasnr.

Betreft:

Z50j

Postcode

Heerlijke

CONTANT

volledig ingevulde

bon

in

Tompouce

een gesloten

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef

-

bij:

Bruna Balkenende, Grote Krocht

Redactie Zandvoortse Courant,

ANDVOORT

18

-Videoland Videotheek, L Davidsstraat
-

Deze pas

Uw

is

geldig t/m

Maak

Hogeweg

39-1

BANK
nummer

KVSA Reisbureau

Mode
Bibi for

bij

normaal

1.85,

Met ZandvoortPas 10%
op de gehele collectie,
Kerkstraat Ia

1hijiifl<

Op KSüd*

Ciao PinD^ÜKln;!

Vfl

tijdstip gratis

GRATIS

ZANDKORREL

-

Kerkstraat

S7

'52 ss

-

Haltestraat

jk'^^^B*

'^

-

Haltestradt

Image Outdoor

-

Burg. Engelbertsstraat

-

Haltestraat

Kindermode - Haltestraat

Avenue

Living

& Civing

-

De Bode woonaccesoires

10%

-

Kerkstraat
-

Haltestraat

Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06
Radio en TV Stiphout

op

-

Versteege IJzerhandel

een Zandkorrel (mini-ad-

Kerkstraat
-

Comfort Zonwering - Zeestraot,

1> korting

u thuis bezorgd.

14324^^

Grote Krocht
-

Pakveld§^g^L

altds 1x afdrukken

vertentie) plaatsen.

VOOR 1

-

mode

Vlug Fashion Men's Wear

023 571 44 10

Aiutouc ta Qali.ll UBnra k^n hri ^htuiI

ZondvmftPjL
5% koning
onzf üatcdrtg

en adres.

TEGOEDBON

Grote Krocht

Kinderkleding

Shoes

Schoffies

Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst

61.57.69.055

-

Health Centre

Van Dam Mode Magasin

FQTQ MEHHQ GORTER
^p«ij|rld[M

&

Wonen en onderhoud:

nu slechts

euro

Tel.

A^hgn^

v.

S/egersfraot

en trends:

l<orting

m.u.v. afgeprijsde artikelen

^b'^^

Burg.

-

Grote Kroékl^

Cor/i.

^ymp\\e\a- www.nympheia.com

Waves Beach

Belli E Ribelli

"

-

-

Toerkoop Reisbureau

Confet'ti

Met de aangehechte tegoedbon voor een

ovv 'ZandvoortPas' en vermeld daarbij duidelijk

uw naam

december 2008

wordt, tesamen met een welkomstkado,

het bedrag over naar de Zandvoortse

Courant bankrekening

31

op naam gestelde ZandvoortPas

15

zo spoedig mogelijk
Betaling PER

06-14 32 44 44

Zandvoort

Menno Gorter

Sea Optiek
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

deze af

•

Telefoon.

(Handtekening).

Doe deze

www.koenecleaning.nl

voor euro in
Zandvoort:

Woonadres+huisnr.

Betaling

—

Foto

SEA OPTIEK
Hele

'^..

op e«n CD orzoek
negatieven op en laat ze

Je

albitiaal dfdruHkan.

maand februari voor ZandvoortPashouders

Haltestraat 5,T 57121 74, vrijdag

koopavond

De Heeren Eetcafé
Harocamo
Mollie

10% KORTING OP
COMPUTERBRIL!

Horeca:

J» foto's

Z)sl

Pizza

f*

l.VnA*

Kl«M 34

mi.iwliq tta

J!)ttlfl«Bt • Tl^

PT) SnOSIKI

iiM i\i "»"»' f

» UUT

-

& Co

/ restaurant

-

Zeestraat

Kerkstraat

Restaurant

Döner Plaza

-

-

Verlengde Haltestrai

Kosterstraat

Take Five aan Zee Restaurant
Trattoria Vacirca

-

06

144

-

Strand nr s

48720

Zandvoortse Courant

Take Five

nummer

•

6

FEBRUARI 2008

7

•

Leofee V?leDt§D A^eetjesl

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

eótau/yoMt
iiA.

Av\A.tri\zc\

^

y^ 14 februari
Valentijn Menu

Is.

is.

\/altv>£i^v\. ttv^ heet beLciiA.grijfe -feest, c-hoc-olade

Brwordtv^

het fdvort-ete cadtau..

vnLeiA.tLjV weL se»

m,ï.LjoeiA.

An/cerlfeci rov^d

lia.

dozeiA. c\f[oc:oladt verfeocht!

€27,50
*t-tet geveiA. vaia.

rodt

eeiA.

roos. Is heel yiOfu.laW. V>e

roos

lleveili^QsbioewL vai^ vet^i^s, de Rom.ei.iA.se Qodli^

3 -gangen dagmenu

rood is het sym,booL vai^ sterfee

v>e }fileu.r

€29,50
4-gangen dagmenu
€34,00

Het

was de

vciia.

ge\/oeLeiA.s,

de liefde.

xoais

veriie-fdV\eld\

Is traditie owi kvtet vciLeiA,tLjVje het.n4.eLijfee Lï-efde te verrassei^ n^et
feanrtje

of eeiA.

c.adeau.t^e.

Het

5-gangen dagmenu
Chefs Special

T>aar xiji^ xe

iv^

w-LteiA. vciiA. je rov\A,av\,txsoMe

behalve op vaiei^tijt^sdaQ.

v^u-s itdereev^

Bt^Qelai^d m,ee
Qevoelei^s

eeiA.

\>eo^ov^v^v^.

was daar taboe,

deed er \M.assaal

aav\. m-ee!

€46,50
vroeq^er

gli^^geiA. iv^ Frcin.ferljfe

geschei-deiA.

Voor reserveringen: ^^-^
W^23-5716119/info@tfaz.ril'

—

vciia.

elizaar zlttei^.

[ie joiA,geiA.s 'feregeiA.' dav\,

de joiA.geiA.s en. m-elsjes
eiA.

trofefeei^.

dat^

eev\. Lootje,

het m,et.sje m-et hetzelfde Lootje!

^1

Verras je Valentijn!

Met mooie geschenkverpakkingen
en ondeugende cadeautjes!!

HeTiTiTichting Gasthuisplein
In

200S

is

het Gasthuisplein totaal heringericht. De nieuwe situatie

is

er echter niet gezelliger

op geworden

en er wordt door het college alweer onderzocht of het plein opnieuw ingericht kan worden. Al vanaf de jaren

Haltestraat 10e, 2042

LM Zandvoort

zestig

023-5732268 Zondags ook open.

is

men bezig geweest met het vernieuwen
nieuwe

cussieerd over een

inrichting

van het

van het

plein.

Ook beginjaren

tachtig

werd

er heftig gedis-

u hieronder een krantenartikel over die periode.

plein. Leest

TJ"

Doe spontaan,

^y^t^r^nhuTi

verras je partner

FsfuRitrir
Dvc^Litcrll

HiIbMirjit

I

Xindvcrdrt

jn--i7lhlZ3

Valentijns Diner
14 februari 2008

Schitterende Valentijn sets

met meer dan 30% korting
O
van

€

45,

-

voor

€

woman

50 ml edt

van

^

50 ml edt spray
€ 33,95 + gratis douchegel

+ aftershave gel + douchegel

in

1

Amor Amor 50

^^
^^

ml edt

voor € 34,95 + gratis douche gel
+ bodylotion en een Cacharel handta
€

53,05

in deze klachten niet vergeten.

deldomein aan de noordzijde

De

parkeerplaatsen zou schadelijk

nog steeds met hand en

aanwijzingsborden zouden de

tand tegen de herindeling

verkeersdeelnemers erop attent

van

moeten maken dat het plein

dit gebied.

Begin deze

week kwamen hun bezwaren opnieuw aan de orde
bij

een hoorzitting op het

plein. Inritdrempels

en

Slechts
Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, Zandvoort

in

een nieuw jasje

steken

te

de nabij omgeving.

de woonerfstraten en

zitting niet pessimistisch:

"De argumenten

staan goed

De

provincie-

een kijkje komen nemen op

en bedrij fvoerenden aan de pro-

voor de dag. Zelfs de hoogte van

duchtig op vooruitging. Verder

het plein,

de onderste tak van de eenzame

zouden de langparkeerders van

problemen

was minu-

het Gasthuisplein verwijderd

nemen. Overigens kan

worden, waardoor

nauwelijks voorstellen dat de

kastanje op het plein
tieus

Een zevental bewoners/gebrui-

tebestuur.

Op

bij

prompt behet gemeen-

het Provinciehuis

opgemeten om de argumen-

ten te ondersteunen.

nemend

aantal

activiteiten

Ook het toe-

evenementen en

op het doorgaans

blik verpakte terrein

werd

in

in de

beschouwingen betrokken. Dat
kon, als de plannen doorgingen,

zo zeggen ze, geen enkele

re-

gevoeglijk vergeten worden,

kening gehouden met het vracht-

omdat daarmee bij de inrichting
van het gebied onvoldoende rekening was gehouden.

is,

van Zandvoort kwamen toen

verkeer

met een

gelegen bedrijven. Ruimte

t.b.v.

de aan de zuidzijde

hun mening recht gedaan

gemotoriseerde steven

werd aan de ideeën over een

den

voetgangersgebied, zonder

uitrijden is zeker

het autoverkeer volledig uit

te gevaarlijk.

de zuidzijde

de eerste plaats de aan-

door het woon- en leefklimaat er

te voet.

eens omstandig uiteengezet. Er

Aan

Op

De bewoners

de ridder

werden dezelfde bezwaren nog

voorstel waarin naar

de Horeca Zandvoort, Fred
Paap, was na afloop van de

plan.

ambtenaren zullen

sluitvorming wisten ze echter

defini-

De vertegenwoordiger van

Hij

sluiting bij

nooit te bereiken. Tot in sep-

B en W

omweg maken.

op een

kers dienden echter

tief werd doorgehakt.

moesten ze daarvoor zo nu

en dan een

vernieuwde noordbuurt, waar-

zwaarschriften in

te sluiten.

€35,-

in

ver-

een rustpunt voor

de tweede helft van de jaren

Het stadium van be-

voor de middenstanders

zijn

al

zag een aantal voordelen aan het

het verkeerscirculatieplan van de

tot

zijn al heel oud, dateren uit

zestig.

vermindering van het aantal

De indieners van de bezwaren
kwamen goed gedocumenteerd

heven was

menadekant vonden het plan de

Provinciehuis.

tember 1981 de knoop

Reserveer nu en ontvang een attentie.

Open

van

op gelijk niveau met het wan-

van het

moeite wel waard.

Romantisch culinair
5-gangen diner
restaurant "de Serre"

tegen herinrichting Gasthuisplein

Gasthuisplein verzet zich

Plannen om het Gasthuisplein

€ 48,50 voor

Polo Black 75 ml edt
van € 53,12 voor € 36,95

omwonenden

Een aantal neringdoenden
en omwonenden van het

T

29,95 + gratis douchegel

LDavidoff Echo for men

Taai verzet van

inrit

is niet

om de

te

wen-

aanwezig en achter-

met opleggers

Bovendien

is

de

aan de kant van de Kleine

projecteerden de dorpsamb-

Krocht voor het transport

tenaren een rijbaan voor

te

eng,

PW-directeur Wertheim, die

samen met enkele andere ambtelijke

dienaren het gemeente-

lijk

standpunt verdedigde, tilde

niet

zo zwaar aan de opgewor-

ternauwernood 5.50 meter Het

pen problemen. Vrachtwagens

023-571 5743

het gemotoriseerde en fiets-
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die zich
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Dinsdag
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5.00-1 6.30 uur (even
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Zorgloket stichting ZorgContact
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vrouw
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uw

duren niet lang.
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debuut. Het

het debuut van zangeres
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dan het hare:

agent (David Strathairn),

politie-

eigenaardige en
emotioneel vervreemde
zijn

Norah Jones

My

in

hun

vel zit
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volop bezig met het opbouwen van
maart open te kunnen gaan zodat we

Wat doe je naast je werk op
"Je kan

me ook wel eens hebben

de Kerkstraat. En verder ben

Woensdoa

nog

een depressieve

personeel lekker

maken"

is

evenementenbureau.

19.30

het strand?

gezien

in

I scl'Vi^El

klfig

wat

the

als actrice.
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was

2007genomineerdvoor
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Film Festival van Cannes.
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Wat doe je
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JuUo Janlich

"Als
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het

ik in

de winter ook werkzaam

omdat wij

in

bij

een

de zomer

Safari Club. Dit alles sluit aan

gaan doen. Namelijk een eigen
is zelf

bij

bedrijf

ik,

of ga

ik

Circus Zondvooift
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2D42 JM, Zandvoort

je

den dat wat

er

héél bijzonder

onder

moet

zou niet mijn keuze

De

ge-

zijn

omdat de

pijpen ervan opJort Keider-

hoogte eindigen. Het paar

blijkbaarafmaken.Als

hij zijn

hoofd 45 graden naar rechts
herken ik hem als zij-

zijn ie ver-

nde bekende Nederlander.

hem! Het VIP-alarm
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schouder probeer

zijn
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wel

zit

zijn.

Het

is

Hij

doet vermoe-
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Rave passeerden regelmatig het oor van

Met
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en een film kijken? Dat

mogelijk

CenterParcs Zandvoort.

bij
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mijn hoofd gaat af Over

wat
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ik in
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te kijken,
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te
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hij

biologische
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een kippetje, bieren een pot
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baar nerveus geworden caissière
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ben sport

Zo één die

die breed

ja snel

Amsterdam of Den Haaq. Of een kaartje
met een lekker drankje erbij of als het weer het toelaat
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Tefr
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ik in
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met mijn voet naar voren.
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draait,
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iedere keer

mand nonchalant

gehad een avond te zijn
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volgen,
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het verlangen naar liefde
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verkrijgbaar bij Pluspunt Wijksteunpunt.

1

ik

kleiner wordt, net

kant-en-klare rode kool.

door het thema dat we hebben
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hebben namelijk een Chinees winkeltje genaamd Ta Hwa, bovenaan
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Haarlem. Dit spetterende
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dan ook overbrengen aan de gasten. Het nieuwe seizoen staat

ELIZABETH
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de manier hun grootste

Met My Blueberry Nights
maakt de Chinese regisseur Wong KarWai zijn

Onderweg

achter.

Dinsdag 15.00-16.00 uur

Maandagochtend 10.00-12.00

Na een verbroken relatie
besluit de New Yorkse
Elizabeth (Norah Jones)
een reis door Amerika
te maken, op zoek naar
de ware betekenis van
liefde. Ze laat een leven
vol herinneringen, een
droom en een gevoelige
nieuwevriend (Jude Law)

doen we niet
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PROBLEMEN!!
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bewoners heeft aanvullende
de juiste zorg en

zit,

gaat ze sa men

aandacht bieden",
Terwijl landelijk

in

licht ze toe.

de zorgsector

met grote meerderheid van
gekozen. En omdat
bij het HiD wel van een
feestje houden, is vorige week
dinsdag de nieuwe afdeling
ingewijd met de onthulling
van het naambordje, gebak
is

stemmen
ze

bij

feestmiddag. Maar niet nadat eerst de linten plechtig

samen

werden doorgeknipt. Hier

is

meer

steeds

te voegen,

is

het beleid

met haar hond uitwaaien op

van de Stichting Zorgcontact,

hoefde de Koningin niet voor

het strand."Strand? ?" reageert

waar

tekkel Zazou."Strandlir'

op kleinschaligheid gericht.

naarZandvoort. De laatste bewoonstervan deTol, mevrouw
Schaap, en de eerste bewoon-

Democratisch gekozen naam

ster

Voor de naam van de nieuwe

Bol,

Sterren'

met Cas

Spijkers.

Eens brulde de leeuw
bayern. Een echt Bayrisch orkest

München, gekleed

uit

in

het HiD onder valt, juist

mensen ontvangen

Veel

zoekers aan lange tafels met grote pullen

ting 2007. Ingevuld retourneren vóór

bier,

zong en dat allemaal

in

demonstraties

De belastingdienst

vertelt één

grote feesttent: Oberbayern,

jaar inmiddels.

de deur met een bierpul

in zijn

van de toenmalige

serveersters, een

dame van

beest

om

het Duitse biermerk

promoten. Gedurende het

tijd.

erg druk.

den ze

Pinksteren ston-

om

Oberbayern leeuw

plaats

wisten Oberbayern te vinden.

sement

voor ruim 1000 gasten. Hard

Na 1962 werd de huurtermijn
niet meer verlengd door Nico

in

de kleine

in

Dirndis, renden af

en aan

om

de bezoekers te be-

dienen. "In elke hand droeg je
vijf

bierpullen van

1

of 0,5

liter".

rij

bin-

werken, maar enorm gezellig!

Altijd vreselijk

vooral

twee

met

Fritsie

gelachen,
en Maxie,

orkestleden", vertelt ze.

Bouwes omdat hij het terrein
bebouwen (Palace Hotel).

april

is

en dat

is

geen grapje!

ANBO

ook geen grapje.

rotklus

T

zoals een jaaropgave, klaar te

leggen.

Nooit te oud om te sporten!
www.^portinjandvoort.nl
vww.si

wilde

Dat betekende het einde van

Niet alleen Duitse toeristen,

het Beierse vertier

maar ook

plaats.

vele Zandvoorters

met deze

u

tussen 10.00 en 12.00 uur met

Er

was

u

ANBO-lid
gebruik maken
van deze service, belt u dan

de

gekleed

1

het secretariaat: 023-5715168

en wilt

zelfs in

van 19.00 uur tot

de aangifte inkomstenbelas-

of 06-1829 9110. Daarna ontvangt u een afspraakbevestiging met het verzoek de
papieren die nodig zijn om
het formulier in te vullen,

te helpen. Bent u

altijd

nen te komen.

avond geopend

tijd

onder leiding
Woerde, zit te po

Wim
pelen om

zomerseizoen was het etabliselke

deze

Het speciaal daartoe opgevan

"Het was er

Met

in

meedogenloos. Gelukkig helpt de

leide invulteam,

85

Ze heeft fijne herinneringen

aan die

is

haar leden met invullen. Gratis, en dat

Zandvoort.

Tussen 1957 en 1962 stond op
de kop van de Zeestraat een

van de Krocht, mevrouw
deden dat net zo goed.

ANBO helpt met de blauwe brief

de

traditionele Lederhose, zorgde voor authentieke muziek. Be-

bergliedjes

de koffie en een gezellige

ba-

nen teschrappen en afdelingen

de tendens

and Cooking' en 'Koken

met

uurtjes. Zestien serveersters,

's;

"Een groot deel van de

mochten de bewo-

afdeling

Culinairen eindredacteur van

en ze ontwikkelde

poot."Löwenbrau!", brulde het

maken geheel

Tol.

len iedereen

Janny woont

haarturbulente leven. Als haar

'Life

hield.

bewoners", zegt Lenneke van den
Dool, het afdelingshoofd van
totaal 83

in

Mediapark waar ze de casting
en begeleiding doet van het

haar krantenrubriek over. Ze

het

in

culinair, auteur.

M w. Bol opent als eerste bewoonster de nieuwe afdeling

maandelijks
in

met een enorme leeuw voor

Neem

:;«..n^«^-*'t*^*^

<£k

moment nog geen

op dat

idee

te

An.

dus

van het Beiers-Oostenrijkse Shuhplatterin, een zangeres die

ï

Wfj

rtfleJduaan?
.n
^f

ik

met genie-

mijn genen." En

"Jodeleeehitï!" Zo heeft het lang geleden geklonken in Ober-

CnOOTFORMAAT PRINTEN

PR ESENTATIESÏSTEM E N
wij

ze zon-

jfn

Lekker bijverdienen met
in

antwoordde

schrijven

POSTERS

BEUHSWANDEH

in

en neer naar het Hilversumse

een eersteklas, met

Na haar studie Nederlands,
werkte ze bij een uitgeverij,
als 'vliegen de keep'. Nadat een

uitgever vroeg of ze ook kon

BANIEREN

SPANDOEKEN

want

Santé.
Janny van der Heijden

DFFSETIÏRIJKWERK

'VLAGGEN

Eten associeer

gezelligheid,

een reportage

Toen kort daarna een andere

UW advi«5- en productiekantoor
voor al uw grafische toepassingen

de buurt

'

werk

moeder kon fantastisch
hadden wij gasten

ken per jaar en

ze

DORSMAN DORSMAN.nl of 023-5714534
ASSURAWnËN

leuk

tweeën gehakt:

niet, die zitten

Dagblad, zo'n vier kookboe-

vertaalde ze haar eerste boek.

Uitvaartverzekering

eA:

in

voor koken? "En

de kookrubriek

line

^^

ware

afdeling de Tol en afdeling de Krocht.

sa-

daar kunnen wij van meeprofi-

eigen nnontagedienït
U| U aan Huls

Burgemeester van Alphenstraat 106, Zandvoort.
023

liefde

tafel.

teren,

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

Autoverhuurbedrijven

Tel:

als het

het

haar hoofd. Hoe komt ze

ten. Het zit

Sloten en inbrcKikbeveiligingen mat

muUirent

MultiRent

met

Uzerfiandel Zantvoort
Al 40 Joar Uw SpedalisI

www.multirent.nl

0900

de afdeling

in

te grote

vooreten, "vult ze lachend aan,

aan

ELEKTROTECHNIEK

*o%

het Zand-

management een

koken. Vaak

Antislipschool.

.,„7„uan en
[-^'^Xoo"
/i
^
bewoners van

is

in

de naam van een afdeling

kook nooit van receptuur"

"mijn

Slotemakers

bij

"Ik

aan die

Zandvoort,
gevestigd

is

menwerking.

al in

023 5720480/06 41374921

70 93
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Stapels kookboeken

Nee, natuurlijk

bykoks onder ons,wel één van haar geesteskinderen kennen.

vrijblijvende offerte!
van Slülbcry wty

commentaar op hun

ze als

Daarom

afdeling.

"Een schatje, die mani", geeft

7

•

geen aankondiging van een verandering

is

voortse wegennet. De Tol

mm

6

gesplitst

Huis in de Duinen (HiD). Volgens het

GLASZETTERSBEDRIJF

Auto huren?

nummer

•

De Tol

in

onze bad-

SfHrtraAii Zandvoorl

éD

Zandvoortse Courant

Nieuwe gemeentelijke functie: klachtencoÖTdinatoT

Gemeente Zandvoort
AA
Swaluëstraat

Sinds begin september van het vorige jaar, functioneert er bin-

Postbus 2, 2040
Zandvoort
- www.zandvoort.nl

2,

nen de gemeentelijl<e organisatie een l<lachtencoördinator.

info@zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 6

-

2008

gemeente Zandvoort

lege van de

Adres: Postbus

Vergadering College

De

van de collegevergadering van 29

besluitenlijst

nuari en de verdere

besluiten
te zien

bij

zijn 5

in

2,

week 5 door

genomen

het college

maart vastgesteld. De

ja-

besluitenlijst

is

in

de Centrale Balie en op de website.

artikel

bij

het niet eens

zijn

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ ge-

nomen

met

gemaakt tegen het

om

te treffen.

de Centrale Balieter inzage.

inzien tijdens openingstijden.

nen.

De datum van bekendmaking

De voorzieningenrechter

de verzoeker

zal

is

dit

met vermeld ing van "bezwaar"

eisend belang kan worden aangetoond.

van

Ter inzage

schorst

voorgesteld

1

van d e Wet voorkeursrecht ge meen-

zij

om

de raad op

31

2008 hebben

januari

de percelen die gelegen

gebied "Middenboulevard"aan te wijzen

waarop de
keursrecht

zijn in

als

gemeenten van toepassing

gronden

Wet

artikelen 10-24, 26 en 27 van de

het

voor-

brief

aan het

houders, Postbus

Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht
gevestigd en de daarbij behorende stukken (de

lijst

percelen) liggen vanaf 2 februari

in

Het grootste aantal klachten
en meldingen dat

van

een verzoek
bij

2008

2,

col lege

in

is

om

bij

nen komt gaat over

hem

telijke
vuil.

zwerfvuil en dat soort zaken.

de desbetref-

fende afdeling terecht komen en dat ze binnen de gestelde
termijn

"Dat

hondenpoep maarook
is

een van de grootste

ergernissen van de burgers

worden beantwoord.

en wordt zeer serieus geno-

indie-

men. Maar ook openliggende

zijn

kust? Grote woontorens

bij

dat een paar van de te verkennen opties

voor de toekomst. Niet alleen deze zaken spelen voor de gedeputeerde, ook heeft

hij al in

het kader van

structuurvisie binnen de Zandvoortse

gezaaid over

zijn visie

'zijn'

provinciale

gemeenschap onrust

ten aanzien van de locatie van 'ons'

Circuit Park Zandvoort.

gesloopt straatmeubilair,

bezwaarschrift

kapotte lantaarnpalen, glas-

de rechterbovenhoek

scherven op straat en niet geleegde vuilnisbakken

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar

spoed kunt

Ordening,

stukken van de rijbaan of trot-

van Burgemeester en Wet-

gericht. In geval van

FEBRUARI 2008

7

•

Niet

alleen

bij

6

stationslocaties? Voor Ton Hooijmaijers, gedeputeerde Ruim-

bin-

de coördinator ervoor dat ze zo snel mogelijk

Daarvan

veel voor.

komen
een

zijn er

dagopgelost moeten worden omdat
aantal die binnen één

beginsel niet de werking van het besluit

waartegen het

is

aangewezen percelen en de kadastrale tekening van

aangewezen

zijn.

uw

Meer windmolenparken voor de

Vuil

en verzoeken richting gemeente te stroomlijnen. Tevens zorgt

de verzenddatum

uw

de publicatiedatum. U richt

alleen ontvankelijkverklaren, indien daarbij een spoed-

lid

meldingen

toir,

Het college van de gemeente Zandvoort maakt inge-

ten bekend, dat

is

l<lachten,

van de vergunning. Indien hetgeen vergunning betreft

een voorlopige voorziening

voorkeursrecht gemeenten

volge artikel 4

Belanghebben-

bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift

de voorzieningen rechter van de rechtbank

om

bij

den kunnen gedurende een termijn van zes weken na

tevens de moge-

besluit, bestaat

besluiten liggen

U kunt ze

de rechtbank te Haarlem. Indien bezwaar wordt

lijkheid

8a Wet

zij

de beslissing op het bezwaarschrift, beroep instellen

Haarlem te verzoeken

Gemeente Zandvoort

gericht te worden.

2040 AA Zandvoort. Vervolgens kun-

nen belangheb benden, indien

om de stortvloed van

Een nieuwe functie

nummer

•

Provinciale structuurvisie

u

er

een voorlopige voorziening indienen

een gevaarlijke situatie ont-

wordt opge-

staat als het niet

devoorzieningenrechtervan de Rechtbank Haarlem,

ruimd. Dan

sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem.

moet

ik

controle-

ren of dat inderdaad verholpen
tijdens kantooruren ter inzage in het

Gemeentehuis

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een

bij

is.

de Centralebalie (Swaluëstraat 2te Zandvoort). De ope-

Aanwijzing

De aangewezen percelen

zijn

globaal gelegen tussen

de boulevard, Thorbeckestraat, Torenstraat, Westerparkstraat, Badhuisplein,

Burgemeester Engelbert-

straat en de Jacob van Heemskerckstraat..

ningstijden van het

Gemeentehuis

met woensdag van 8.00

zijn

tot ló.oo uur,

2008

raadsvoorstel. De percelen zijn nader

gewezen
treedt

in

percelen. Het voorstel van

lijst

februari 2008, te

1

van aan-

januari

31

2008

Bouwvergunningen aangevraagd

2 februari

Zandvoort:

maanden.

vijf

-

Prinsesseweg

men
-

Ter voorbereid ing van het besluit van de raad

worden

belanghebbenden

om

februari

in

de gelegenheid gesteld

2008 toten met

15 februari

2008

tegen hetvoorstel van het college van

U kunt deze

De aanwijzing

is

namelijk nog niet definitief vastge-

zijn

gehoord.

zienswijzen kunt u gedurende de

indienen

bij

heid gebruik

bij

schriftelijke

AA Zandvoort. Wilt uvan

mevrouw

nummer 023- 574 01

de Centrale Balie ter inzage.

inzien tijdens openingstijden.

blicatie betel<ent niet

dat u

uw

vrijstelling

-

Donderdag:

08.30

-

20.00 uur

Nederland

08.30

-

12.30 uur

deed. Door een reorganisatie

lö.oo uur

de grootste verzekeraars van

maar

en

rijbewijzen e.d.

werd

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats

van

aan de Tollensstraat

het bestemmingsplan of bouwverordening kan wor-

-

zijn dagelijks

open tussen 08.00

18.00 uur.

Groot aantal klachten
Akkerman kent Zandvoort
zoals zoveel Haarlemmers

Vanwege

strand en een dagje

worden gemaakt. Een voornemen

het

uit of

gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan

Bondt (telefoon-

een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergun-

waarover u het

en nu

ning of vrijstelling worden verleend dan

u eerst naar

kop

zal dit

worden

collegelid wilt spreken.

Het kan

zijn

dat

een vakafdeling verwezen wordt.

zes

weken na

de Staatscourant

een bezwaarschrift indienen.

In

het

Voorvragen over concrete of gewenste bouwplannen

Bouwvergunningen verleend

isde werkeenheid Vergunningverlening op

Zandvoort:

telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 10.00 uur.

Hogeweg

den 29 januari 20o8,2005-i93S

de datum, een omschrijving van het besluit waartegen
gericht en de gronden van het bezwaar

Het bezwaarschrift dient aan het

col-

45/Zui derstraat

5,

Saxerodeweg

Op zoek naar werk?
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van

101,

plaatsen

zwembad

en jacuzzi,

www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of
aanbieden van banen

verzonden 28 januari 2008, 2007-239RV

rondom de
deVan Lennepweg

maar

zeker ook per e-

waren

bij

scholengebouw De Golf

het

aan de

Jac. P.Thijsseweg.

toen

ochtends vroeg meege-

's

Ik

ben

en heb een aantal zaken

fietst

geconstateerd. Daar gaan

we

en zee, maar vooral dicht

in

Zandvoort.

bij

mensen

aanpassingen de komende
maanden onderzoeken op
wenselijkheid en haalbaarheid.

De uitkomsten worden
in een nieuwe vi-

opgenomen
sie

op de ruimtelijke ordening,

len vaststellen.

Een voorlopige visie

van SV Zandvoort bekeken

lopen

klachten (bijna één per dag),

geïndexeerd worden waarna

hebben wij dan weer afspraken met de aannemer over
gemaakt", verd uidelijkt hij
het een en ander. Akkerman
stroomt over van werklust en

ze naar het desbetreffend

daar kan de Zandvoortse bur-

kelt

afdelingshoofd stuur. Die
moet daarmee aan het werk
gaan. Ik houd de vinger aan
de pols en controleer of er op
tijd naarde reclamant wordt
gereageerd en of de klacht
wordt afgehandeld. Over het

gervan profiteren:"Mooier kan

mendejaren? Hoe kunnen we
daar het beste mee omgaan,
willenen kunnen we daarinde
ruimtelijke ordening invloed
op uitoefenen?" zijn vragen

ik

moeten allemaal

ik

het niet maken.

Wel kan

ik

zorgen dat een klacht op de

manier wordt behan-

juiste

deld", sluit hij

af

die

U kunt

uw

klachten, mel-

dingen

en

verzoeken

ruimtelijk

zul-

Vraagstellingen
De provincie bekijkt welke problemen en uitdagingen erzijn
voor de komende 30 jaar en
hoe die het beste aangepakt
kunnen worden. "Hoe ontwik-

per dag). Die

De plannen op

gebied voor de komende 30
zij neerleggen in een
Structuurvisie.

verwachting begin 2009

door er naartoe te gaan. Daar

1819 meldingen (bijna 5 per
dag) en 758 verzoeken (ruim 2

bovenlokale vraagstukken

ken.

die Provinciale Staten (PS) naar

nu meeaandeslag.Ookhebik

rein

bij

die een provinciaal belang ra-

jaar gaat

er 357

mail. Vorig jaar

Hoariem

Middenboulevard). Met de
nieuwe wet krijgt de provincie
het instrument in handen om
actief het voortouw te nemen

de zogeheten Structuurvisie,

de situatie op het parkeerter-

Noord-Holland zich de ko-

meespelen.

de gemeente kenbaar ma-

Nieuwe taken provincie
Met de nieuwe Wet op de

telefoonnummer

Ruimtelijke Orden ing, die naar

week

besproken.

afge-

is

in

beslotenheid

Bij

het ter perse

gaan van deze krant was daar
nog niets over naar buiten
gebracht. De Zandvoortse
Courant zal voor u de gang
van zaken

Meer

blijven volgen!

informatie kunt

u

vinden op

www. noord -hol land. n l/projecten/structuurvisie.

Koersnota Zandvoort
De commissie Projecten en
Thema's heeft zich 30 januari
jongstleden gebogen over een

om

Via een diapresentatie

werd

via het

king treedt, krijgen provincies

de commissieleden een

vier-

nogal wat. "Allereerst

jaaroverzicht verwacht dat de

via

voor het eerst mogelijkheden

tal scenario's

burgemeester meeneemt

>

om

met de vraag of deze weg de
juist te bewandelen weg is.
Het was volgens commissievoorzitter Nico Stammis niet

mag

hij

dan onze

een klacht

is.

delijkheid te

Dat

is

in

alle re-

doen maar

als

een burger mij belt en zegt:

zijn

in

Burgerjaarverslag", zegt

Akkerman. Hij benadrukt dat
er ook anoniem geklaagd kan
worden.

ken

via

bij

023-5740200 (na kantooruren
antwoordapparaat) of
www.zandvoort.nl > Loket

Meldingen en klachten.

verwachting op

i

initiatieven te

juli in

wer-

nemen

tot

aanpassingen.

Het postadres voor eventu-

ruimtelijke

ele schriftelijk klachten

is:

Vanuit het principe 'decentra-

Gemeente Zandvoort, Postbus

liseerwat kan,centraliseerwat

2,2040 AA Zandvoort.

Bel vrijdagmiddag

06-1139 1478
of mail:
info@zvo-verspreiders.nl

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand

in

sloop opsta Hen, verzon-

Bentveld:
-

werkdagen

lefoon

et provincieliuis in

klachten coördineren en dat

moesten we een definitie
maken over wat nu eigenlijk

Vragen over een bouwplan?

gestegen. Niet alleen per te-

ii

antwoord kan ik niets zeggen want daar ga ik niet over.
Ik ben wat dat betreft dus
puur procesmatig bezig. Dan
wordt ervan mij ook nog een

zijn er

bezwaar indienen.

-

is

aangenomen.

15 febru-

ij

zienswijze kenbaar

men: de naam en het adres van de belanghebbende,

(de motivering).

eerste sollicitatie

het kennen.

den verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een

tot het verlenen van vrijstelling

ondertekende bezwaarschrift moet worden opgeno-

het bezwaar

al

op straat te staan

tot zijn grote verba-

na een wandeling over het

Belanghebbenden kunnen gedurende

dit besluit

hij

al

Visserspad kwam hij al regelmatig in onze badplaats

Bezwaar en voorlopige voorziening

tegen

hij

bij zijn

werk

Openingstijden begraafplaats

gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden

in

kwam

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en

dit soort

Een afspraak maken met een collegelid doet u via

95 ma.di.do.) aan te melden.

dagtekening van deze publicatie

bijeen van

Maandag t/m woensdag: 08.30

zing

zienswijze over deze

bouwplannen

hij

Vrijdag:

Deze pu-

aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.
Slechts indien voor deze

waar

Collegelid spreken?

uiteri

mr. A.U.V. de

drijfsleven

wordt afzonderlijk

de mogelijk-

maken om zienswijzen mondeling naar

voren te brengen dan dient u zich

2008

Uw

voornoem de termijn

de raad van de gemeente Zandvoort,

Postbus 2,2040

ari

januari 2008.

door de gemeenteraad. Dat gebeurt pas nadat

de belanghebbenden

31

De hierboven genoemde aangevraagde bouwbij

Martijn Akkerman, de eerste

gemeente Zandvoort ooit.
Akkerman komt uit het be-

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u
Let op.

vergunningen liggen

steld

ingekomen

sloop keukenvloer,

januari 2008, 2008-020S.

en/of mondeling zienswijzen naar voren te brengen
31

óf stuur een brief

Openingstijden Centrale Balie

20, tijdelijk plaatsen berging, ingeko-

101,

in

taak aan", zegt Haarlemmer

klachtencoördinator van de

30 januari 2008, 2008-019LV

Keesomstraat

57402 oo,óf vul op

Meldlijn (023)

naar de klachtencoördinator.

van

schriftelijk

met de Centrale

l-jooijmaijers voor

De provincie gaat deze en
andere mogelijke ruimtelijke

en aansluitend de situatie
"Ik heb een klacht", dan is het
voor mij ook een klacht al
zou het volgens de definitie
een melding zijn. Het aantal
klachten, meldingen en verzoeken opjaarbasis is enorm

Gedeputeerde Ton

was

een klacht gekomen over een
rotonde
Klactitcncoórdinator Martijn Akl<erman

"Meer kan ik niet doen maar
het is wel noodzakelijk en
ik heb daar wel een week-

uur.

de website het digitale formulier

de Staats-

Zienswijzen

5

Bel

in

2008, en geldt voor een termijn van

8.30 - 17.00 uur en vrijdag

Melding of klacht?

Vergunningen

weten op

werking een dag na publicatie

courant van

-

aangegeven op

het besluit behorende kaart en

bij

januari

8.30-16.00

Het college van burgemeester en

31

wethouders de gemeente Zandvoort

het

ook met een

onveilige situatie

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,

maandag t/m donderdag

ik

klager op pad geweest. Er

Centraal telefoonnummer

donderdag van

8.30 tot 20.00 uur en vrijdagvan 8.30 tot 12.30 uur.

en toegedachte bestemming, zoals verwoord

in

van het bezwaarschrift.

maandag tot en

De aanwij-

zing heeft als planologische basis de ruimtelijke visie

de

afschrift

On langs ben

voorstel van het college

te

komen tot een koersnota voor
de verplichte Structuurvisie.

om

gepresenteerd,

moet', krijgt de provincie een

mogelijk

actieve bovenregionale taak.

de scenario's te discussiëren, dat gebeurt op een later
tijdstip, maar de vergadering
werd slechts gevraagd om in te

Momenteel

zijn

provincies

vooral toetsend bezig, waarbij

hand van een streekplan beslissen of er al dan niet
goedkeuring wordt gegeven
aan bestemmingsplannen
van gemeenten (denk aan de
ze aan de

inhoudelijk over

stemmen met de

ingeslagen

weg. Na een aantal vragen en
suggesties stemden de commissieleden daarmee

in.

Zandvoortse Courant

Autosport
PoTsches domineTen op Assen
De vierde

race

om

het

Kampioenschap

in

Endurance Series werd verreden op het

de Dutch Winter

TT-circuit

van Assen.

Andermaal was het een Porsche die de overwinning

was

het de equipe van Lammertinl<

nica zette een heel
opstreel<.

met onder meer

Jaap van Lagen aan het stuur. Het verging de Wel<erommer be-

dan de afgelopen keer toen

ter

hij

tijdens

de Nieuwjaarsrace

de Mitshubishi Evo met vlammen onder de motorkap aan de
kant moest zetten.

ook

red.)

droevig gesteld. Die elektro-

bij

Ron Boon

is

per

lijnen

spelers 10 punten of

Het team van Barry Buitenhek
was door schorsingen en blessures zwaar gehavend. Maar

namen

drie junioren

liefst

la-

van Mare Hoppe,

prima wedstrijd. Doelman
Sander van der Wal hoefde

Furth verliep het weekend op
Assen dramatisch. De BMW
van de beide Peters kwam
maar niet goed uit de verf.
"Het had met de elektronica
te maken. Daardoor hield de

wagen

in

en was het met

februari Competition
In

op

2

maart weer plaats op

Circuit Park Zandvoort.

wedstrijd

zal duidelijk

In

deze

worden

wie zich de winterkampioen
van 20o8 mag noemen.

Zandvoort

Manager

Power

om

proberen

een positieve

Robert ten

Al

Pierik

weer terug op het oude

is

werd duidelijk dat

snel

helft).

van het zeer jonge team

uit

gasten terugkomen, zeer tot

Spaarndam had

om

en defensief had Zandvoort de

een

glijden.

Ook

in

het

geraakte tegenstan-

ïrriteerd

noten zich echterte herpakken

waard oor er aan het einde van
dat kwart toch weer een gat
van 15 punten was. Die 15 punten werden in de laatste periode uitgebouwd tot 21 punten
aan het einde. Debet daaraan
was Spaarndam dat zich weer
ging irriteren aan voornamelijk de arbiters, waardoor zij
zelf uit hun ritme raakten en

en Ten Pierik gaf de doorslag

Lijstaanvoerder

De klassen waarmee Boon zich
zal gaan bezighouden, zijn de

voor de met

Lions staat nu

v.d.

met name het trio
Sander Verboom
als

gevolg een

Zwakke

derde kwart
De derde speelperiode werd
start

bijna een 'Zandvoorts kwar-

concurrentie

Alkmaar. Grote

menige wedstrijd verloren
gegaan als gevolg van niet

Verboom,

geconcentreerd starten

12

het verleden

is

in

man

bij

Lions

was Ron v.d. Meij met 21 punDe overige topscorers wa-

Cup. Al deze categorieën vor-

In

Beverwijk en

uit

ten.

14;

Milan

Bol, 10

v.d.

ren.

Zandvoort mist

een koele afmaker en dat

zou ook

in

al

de tweede

langere

helft

van

deze wedstrijd op gaan breken.

zijn

op

Circuit Park

Assen en Zolder. "De aanstel-

van een Competition
Manager past goed in de
lijn van onze ambitie om het
Dutch Power Pack verder te
doen professionaliseren. Wij

Foto: Chris Schotanus

Boon beschikt over ruime erin de autosport, zowel
als op internatio-

formulewagens. Daarna bege-

varing

leidde

op nationaal

teams en bedrijven

hij

individuele coureurs,
in

diverse

we

was jarenlang

autosportcategorieën op het

zijn blij

competitiemanager

gebied van organisatie, mar-

van Ron Boon iemand metzo-

vooreen grote auto-importeur

ketingen communicatie. "Met

veel ervaring aan ons

en als zodanig verantwoorde-

mijn jarenlange ervaring

kunnen binden", verklaart

naal niveau. Hij
actief als

lijk

voor de organisatie van

tal

van raceklassen met toer- en

^^^^^^

ik,

als

zal

Competition Manager

voor Circuit Park Zandvoort,

dat

in

de persoon

hebben

Omdat

dat deze marathon gelopen
zal

schop toe. Van der Wal was

beperkt tot 100 lopers.

daarop kansloos.

len

maar

een Zandvoortse voor-

was

als

wel maar zoals eerder

er

oog met de doel-

vermeld, een afmaker ontbeer-

de het moedige Zandvoortse

in

team. Door

het leverde niets op.

dit resultaat

Zandvoort oppassen,

Negatieve beslissingen
Naarmate de strijd vorderde,
werden er steeds meer beslissingen

te gaan,

Velsenoord te staan,

genomen

rechtte

moet

niet te-

komen op een degradaGezien het vertoonde

tie plaats.

spel zou dat niet terecht zijn.

ten nadele

Zondag speelt Zandvoort thuis
tegen het hooggeplaatste
Olympia Haarlem, aanvang

tweede

geslagen en geschopt. Terecht

14.00 uur.

Zondag 10

februari, Apollohal

US

u u

r:

2

Forse nederlaag ZSC

de

Wie ZSC

forse nederlaag geleden tegen het Hoofddorpse Lotus

Korverhal hadden de Zandvoortse

2. In

dames geen schijn van kans

15-25.

Storm

punten.

Zondag 10

Weijers,C.O.O.van Circuit Park

14.00 uur:

Complex Duintjesveld,
SV Zandvoort -Olympia Haarlem

zal

op

laagwater naar

bij

is

zal staan.

de bedoeling dat de

sponsoren
voor € 5 per kilometer. Dat
zal dan uiteindelijk een bedrag van € 21.000 op moeten
brengen dat bestemd zal zijn
voor de aanleg van een voetlopers zich laten

balveld

het

in

N'Djamena

in

SOS Kinderdorp
Tsjaad. De orga-

er

een marathon van

inter-

nationale allure van maken.

Een die past
reguliere

van

het

in

rijtje

marathons

van

als die

New York, Amsterdam

Rotterdam maar ook

in

en
die

van alternatieve marathons
als de Ju ngfrau-marathon
(met duizenden lopers de berg
'Jungfrau' op via smalle bergweggetjes naar de gletsjer),
de Marathon du Medoc (waar
op servicepunten gekozen kan

worden tussen isotone drank
of wijn) en de marathon van
Valkenburg die ondergronds
moet worden afgelegd en
waar de lopers voorzien zijn
van helmen en lampen.

Meer informatie over The
Ultra LowTide International
Marathon vindt u op http://

www.ultimarathon.nl.

houden van alles wat In Zandvoort leeft.
De adverteerders In de krant van deze week zijn:

de tweede helft

in

nog kansen toedichtte kwam
bedrogen uit. Lotus was opnieuw de beste ploeg en ging
bovendien nog forser spelen
dan voor de rust het geval
was. Hoewel ZSC nog terug

was de

tot 8-10

Romena

strijd

de

Zwemmer

en

Daniels door blessu-

strijd

moesten staken.

(In

alfabetische volgorde)

Reclame

Sandbar

Auto

SelektMall

Strijder

Bertram

&

Brood

Sharky KIds Store

Marcel Horneman

Boomerang- Eetcafé

Slagerij

Café Bluys

TopThulszorg

Café

Oomstee

Van Aacken Glaszettersbedrljf
Van Schalk, makelaar

Cense en van Lingen
Circus Zandvoort

Vrljehulzenmarkt.nl

CNC Groep

Wlllemse Elektrotechniek

Confet'ti

Yanks Saloon

B.V.

Dat Lotus uiteindelijk met

Dorsman Assurantiën

Gemeente Zandvoort

het langste eind

Sallfish

Administratiekantoor K.Willemse

15-25 aan

trokverwonderde Vriend noch

Greeven, Makelaardij

o.g.

Zandvoort Optiek

Valentijnspagina's:

vijand.

IJzerhandel Zantvoort

Bloemslerkunst Jef

La Fontanella

Boudoir by Sara

houden door de Hoofddorpse
defensie. Aanvallend kreeg
Lotus bovendien een overwicht. De 6-10 ruststand gaf
dan ook het krachtsverschil
tussen de twee ploegen goed

Voor ZSC scoorden Romena

MultlRent Autoverhuurbedrijven

Danzee

Daniels en Lucia

Netexpo Internet BV

weer

fen elk één keer doel.

& Henk

BluIJs

Daniels wordt aan alle kanten tegengehouden

Het begin van de wedstrijd

februari.

Het

helft

gens Suzanne

Amsterdam,

Zaterdag 9 februari. Complex Duintjesveld,
14.30 u ur:SV Zandvoort - DVVA

Bloemendaal. De start

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte

Tweede

res

Voetbal

Zandvoort, waar isotone drank

voor ze klaar

dames

Het dameshandbalteam van ZSC heeft afgelopen zondag een

Romena

in

dat de lopers

De adverteerders van deze week

februari

- Lions dames

Na een

nisatoren willen uiteindelijk

Handbal

Basketbal
14.00

eerste instantie

in

richting zuid lopen.

gestreden toen achtereenvol-

13

zul-

andere op het zuid strand van

Sportprogramma
Sportprogramma tot en met

Zij

voor het Kurhaus van start

De druk

driemaal

van Zandvoort. Jan Zonneveld

en verloren met

is

de inschrijving

is

dik verdiend zou zijn.

liefst

van Buytenhek had

gele kaart

het de eerste keer

worden,

gaan en

Onderste regionen
Met nog een kwartier

en broek en werd vervolgens

zijn

zijn

kunnen lopen.

en kende Velsenoord een straf-

trok een speler aan diens shirt

tegen

Parnassia

Marathon vanuit Scheveninvan deze marathon voor het

De

bovendien de pech dat Patrick

elftal

ligt bij

moment gepland

Parnassia

een negatief schepje bovenop

van der Oord vlak voor rust

Het

zo een

scheidsrechter gooide er nog

kwam

Erik

Zandvoort.

len in het strafschopgebied.

goede doel

finishlijn

de kansen. Maar

ling

Competition manager Ron Boon

val-

liet

De

keerpunt lopen zij richting
noord en hebben onderweg

zal

verzorgen op de circuits van

vrije

waarna een speler van

Velsenoord zich maar

International

start gaan.

diverse servicepunten, onder

zal

Zandvoort

en daarnaast optredens

gens een slecht genomen
trap,

10 februari aanstaande zal voor de eerste keer de

Low Tide

Ultra

gen van

nog op zoek

gramma, dat komend seizoen
een zestal keren te zien

The

uit

enige doel-

naar de gelijkmaker, die op zich

ren:Robertten Pierik,i7;Sander
en Evert

Op zondag

vrije trap het

gingen de gasten

minder, de best voet-

verlo-

tijd

met een winst-

percentage van 92.31% (!) 4
punten voor op de naaste

49-25 ruststand.

tiertje'.

vaste bestanddelen

maar de kansen gingen

Zandvoort freewheelend naar
de finish kon.

de nieuwe Toerwagen Diesel

men de

rust

Meij,

1301 Cup, de

van het Dutch Power Pack pro-

man

man van

liet

kon zonder straf de wedstrijd
vervolgen. Bovendien zou

ballende ploeg. Het euvel was

kwam

Ron

de BRL-serie en

Afmaker

zou dat wel

The Ultra LowTide
Marathon

ook nu weer het benutten van

waarts oog

te bevorderen", aldus Boon.

Ford,

zaakjes op orde.

helft

dietweede helft,ondanks

in

hadden ze eigenlijk al een
voorsprong moeten nemen,

routine van

Formule

actie te

FEBRUARI 2008

speler van Velsenoord

anders worden. Zandvoort was
ook

in

De beste kansen waren voor

wisten onze plaatsge-

ders er niet veel van bakken. De

Dunlop SportMaxx Clio Cup,
de Formido Swift Cup, de

de tweede

onze plaatsgenoten en voor de

tijd

sendedeelnemersopdebaan

BMW

In

op

de onderlinge sportiviteittus-

Samsung

Kansen genoeg

Zandvoortse supporters. Net

Pack.

sport op nationaal niveau.

moment goed

leidende scheidsrechter.

ongenoegen van de weinige

gaan bezighouden met het uitzetten

voor de toekomstige ontwikkeling van de autoren-

was

overigens een juiste beslissing

van de tot opdat

De

te vrezen.

hun gelederen mochten verwelkomen, speelden in
het eerste kwart (29-19) met
hun tegenstanders. Via hun
handelsmerk, de strakke zoneverdediging, werden break
na break gelopen en als dat
niet lukte, was er altijd wel
een schutter die de bal door
in

tweede kwart konden de ge-

het als een van mijn taken

der moesten spelen. Het

gastheren, die Robertten Pierik

Nederlandse autosport.
diver-

drie kwartier

weer

de ring

zie

tweede
Ook nu weer konden de

het derde kwart (of

onze plaatsgenoten niet veel

bijdrage te leveren aan de
Ik

waardoor de badgasten
met een man min-

opliep

komen

vrijwel niet

De laatste race in de Dutch
Winter Endurance Series vindt

maar de

de

en Faisel Rikkers. Desondanks

voor gezien.

Circuit Park

dezefunctie wordt de

in

7

•

International

een gele kaart voor Zonneveld,

punt ontstaan. Het was overi-

speelden de Zandvoorters een

tijdig

1-0.

meer maakten.

Fontijn en Zandvoorter Peter

1

maarverloor door een scheidsrechterlijke dwaling met

dan ook voor-

Hagenaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de

van

liefst 5

het

nieuw", aldus Furth. De equipe

Zandvoort geworden.

zal hij zich

dat maar

feit

blijkt uit

Bleekemolen uitkwam.

se raceklassen die deel uitmaken van het Dutch

Daarnaast

dag maar weer eens tijdens de uitwedstrijd van SV Zandvoort
tegen Velsenoord. Een zwaar gehavend Zandvoort was beter

een

Cup nog voor het team van

Voor de equipe van Peter

bleek afgelopen zon-

niet bijster inte-

In

Michel van Marm,Aron Kuilder

de Porsche Super

Nieuwe Competition Manager
Circuit Park

altijd eerlijk zijn,

de plaats

in

Autosport

47-jarige

Dat sportresultaten niet

op een 78-57 nederlaag

team speelde

Fontijn en Furth

hield deze race

Veelzeggend detail is dat
Van Lagen het afgelopen

De

getrakteerd. Dat Lions wel goed als

de kwalificatietrai-

bij

ning stond

het huilen nader dan het

wintercompetitie. Terwijl

van

2

aan het einde van

chen. "Hoe dan ook, over vier

seizoen

zijn

werd Spaarndam

om

weken proberen we het op
Zandvoort gewoon weer op-

Voor Michael Bleekemolen
gloort langzaam de titel in de
zoon Jeroen in Australië in
de AiGP in actie kwam, deed
Bleekemolen senior met de
Duitser Jurgen Albert goede
zaken in het klassement. De
Aerdenhouter werd tweede
op het Drentse circuit, achter de equipe met Van Lagen.

op koers

seizoen de kampioensvlag te hijsen.

ressante wedstrijd

De avond ervoor
zat de stemming er nog goed

maar

blijft

alles

een teleurge-

stelde Furth.

in,

dit

systeem

werking, waardoorvan

misliep", aldus

Het herenteam van Lions

6

Atletiek

(zondag)

Weer geen punten voor beter SV Zandvoort

op koers

Lions heren blijven

de ABS (remmen,

in

Dit l<eer

Voetbal

Basketbal

nummer

•

ging gelijk op. Maar na 3-3
duidelijk dat de fysiek

werd

sterkere

Lotus

dames de

thuisclub weinig ruimte

lieten.

Ook aanvallend werden onze
plaatsgenoten in bedwang ge-

v.d. Drift bei-

Etos

den 4 goals. Daphina van Rhee
deed dat3 keeren Martina Balk,

NH

P.vanKleeff

Open Golf Zandvoort

Gazenbeek, Naomi
Kaspers en Laura Koning trof-

Pluspunt

Parfumerie Moerenburg

Printing People

Take Flve

Christel

Hotel Zandvoort

La

Bonbonnière

J

^

Jhr. P.N.

Quarles van Uffordlaan

Koninginneweg

2,

2042 PR Zandvoort

liet

Groene Hart gelegen. De woning beschikt

1

kap

villa

met

7 slaapkamers,

garages en een diepe voor -en achtertuin. De woning

op loopaf-

stand van het gezellige centrum, strand en het historische

badkamer

Alle vertrekken vv. originele

•

Wonen

•

Grotendeels vv. dubbele beglazing

Zonnige gelegen achtertuin met achterom

•

Centrum en openbaar vervoer op steenworp afstand

De woning dient geheel gemoderniseerd

•

Woonoppervlakteca.

Heerlijke groene

een groene omgeving

€

97m^

Woonopp. 170

Virtual tour

Oranjestraat 15'"
woonkeuken met
besloten tuintje

serre, 2

met

souterrain,

slaapkamers, moderne badkamer en

met achterom. Deze woning

Vraagprijs

€

m^

perceelopp. 533

ligt

midden

in

het centrum en toch merk je daar niets van!

Midden

•

Op loopafstand van het strand gelegen

in

In

prachtige gerenoveerd

Zandvoort,

Slapende VvE

•

Woonoppervlakte

ligt dit

op de

95 m^

gebouw aan de

€

244.000,-

Virtual tour

T verdieping

woonkamer

is

lift is

in

2005/2006 geheel

prachtig gelegen en heeft een ruime

2 kamers), 2 slaapkamers en zonnig

(v.h.

in

haard, 2 slaapkamers,

Eigen parkeerterrein, berging

•

Vrijwel geheel voorzien van

•

Op loopafstand van het centrum en station
Woonoppervlakte ca. 90 m^ (incl. het balkon)

Vraagprijs

€

299.000,-

T verdieping

gelegen van een kleinschalig complex, nabij het strand.

Woonkamer v.v. houten

vloerdelen,

bijkeuken, 2 slaapkamers en een

moderne keuken

complex

is in

moderne open keuken,

moderne badkamer. Het

1999 gebouwd en beschikt over een afgesloten

parkeergarage en berging

Om

Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing

•

Boodschappenlift, inpandige berging

•

Licht

•

Woonoppervlakte

•

Op loopafstand van

•

Woonoppervlakte

Vraagprijs garage

Virtual tour

Goed onderhouden 3 kamer appartement op de

•

85 m^

€
€

in

dubbele beglazing

een L-vormige

de onderbouw.

ca.

de onderbouw

•

VanLennepweg143
boulevard van

4 kamer appartement (verbouwd naar 3

Vraagprijs appartement
Vraagprijs

lichte

•

Virtual tour

3' verdieping gelegen, beschikt over

en een garage

•

ca.

m^

kamers) met geweldig uitzicht over zee. Het appartement
is

het centrum van Zandvoort

•

worden

759.000,-

woonkamer met open
•

te

Tjerl(Hiddesstraat4/5

Verrassend ruime 20-er jaren benedenwoning

van de

woonomgeving

Rustig, kindvriendelijk gelegen

249.000,-

van Heemsl(ercl(straat 17

appartementencomplex met

dient gemoderniseerd te worden.

handgrepen

Vraagprijs

Dit

aan de buitenzijde gerenoveerd. Het appartement op de hoek

balkon op het zuidwesten. De binnenzijde van de woning

station van Zandvoort.

paneeldeuren met design

•

in

(Ver)koop,(ver)huur, beheer, taxatie

Jac.

Royale karakteristieke 2 onder
oprit, 2

staat in de geliefde groene buurt van Zandvoort,

over 3 slaapkamers, moderne woonkeuken en een hippe
Rietveld

HS WWW.CVl.nU

5 715 715

Emmaweg15

9"*

Ruime 30-er jaren bovenwoning met uitgebouwde verdieping
aan de rand van

Tel:

zo te betrekken!

stuukwerk
station,

ca.

centrum en strand

78 m^

249.000,30.000,-

Vraagprijs

€

274.500,-

Virtual tour

