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Zandvoort bedankt!

Na het uitkomen van de eerste

Zandvoortse Courant op 3 febru-

ari hebben heel veel inwoners ons

gefeliciteerd en succes gewenst.

Hartverwarmend waren de vele

reacties per email, telefoon en

vooral op straat.

Een speciale dank gaat uit naar

onze adverteerders in het eerste

nummer en zeker naar hen die

ook in de toekomst zullen adver-

teren. Zonder advertenties kan

de krant niet bestaan en zonder

u kunnen de adverteerders niet

bestaan. Dus, beste lezers, kijk

eens goed naar de advertenties

en ga eens een keer (meer) uw
boodschappen doen bij hen of

doe op een andere manier zaken

met ze. Zij verdienen het! Wij zul-

len dan alles in het werk kunnen

stellen om u met deze krant nog

jaren van dienst te zijn en u al het

nieuws uit onze mooie badplaats

te brengen.

Team Zandvoortse Courant

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl

/nntlvnnrt Optiek

Valentijn!

..zonnebril kado

Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort

Tel. 023-57 12 466

De Mannetjes
Hans van Pelt

f^r

"Ze pakken dat carnaval wel
weer goed aan. Ik zag zelfs

iemand verkleed als olifant"

Willem en
terug naar
Het Zandvoortse echtpaar Wil-

lem en Alette Bol, dat tijdens

hun vakantie in Thailand was
getroffen door de allesvernie-

tigende tsunami, gaat begin

maart terug naar het zwaar

getroffen gebied. "Niet al-

leen voor vakantie, want daar

zijn we echt aan toe", zegt

Willem, "maar ook om het leed,

dat we nog steeds voelen, te

verwerken".

In hun 'Zilvermeeuw' doen ze

hun verhaal. Een verhaal dat je

nooit ongevoelig kan aanhoren.

Het verhaal van hun overleving.

Het verhaal van een wonder.

Willem: "We waren vroeg op

het strand, zo rond acht uur. Op
een gegeven ogenblik kijk ik

naar de zee en zag dat er zover

ik kon kijken geen water meer

was. Alleen nog spartelende

vissen, grote en kleine. Ik dacht

aan een soort dood tij omdat
het volle maan was. Toen in-

eens kwam het water opzetten.

Meters hoog. We renden zover

mogelijk weg maar niet snel

genoeg. Opeens was ik Alette

kwijt. Later bleek dat zij zich

aan een langs spoelende jetski

had vastgeklampt en op de top

Alette Bol gaan
Phuket

k;

'
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Willem en Alette Bol.

van de golf was meegedreven.

Ikzelf kon met ternauwernood

vastklampen aan een soort

rubberboom, dat heeft met

het leven gered. Als het een

palmboom was geweest zou

ik hier niet zitten, die waren

als lucifershoutjes afgebroken.

Toen het water ging zakken

liet ik me uit de boom zakken,

maar een Thais jongetje dat

hoger in dezelfde boom zat,

riep dat ik terug moest komen
omdat de eerste golf weer

terug uit het land kwam. Weer
die muur van water maar nu de

andere kant op. Wat er daarna

gebeurde is met geen pen te

beschrijven.
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Verdachten van
winkeldiefstal

aangehouden

Afgelopen zondagmiddag zijn

twee inwoners van Haarlem aan-

gehouden, verdacht van diefstal

van goederen uit een supermarkt

aan de Grote Krocht.

De 17-jarige vrouw en 31-jarige

man werden door medewerkers

van de supermarkt op heterdaad

betrapt, waarna de politie werd

ingeschakeld. Vlak voor zijn aan-

houding vernielde de man een

voor de deur staande politiebus

door er een deuk in te schoppen.

Omstanders zagen dit en meld-

den het aan de agenten die, na

een korte sprint, de man staande

konden houden.

Na een onderzoek op de verblijf-

plaats van het stel werden diverse

goederen in beslaggenomen, die

mogelijk van diefstal afkomstig

zijn. Beide personen zijn voor na-

der onderzoek ingesloten.

SCHILDERS- EN
TIMMERBEDRIJF

*
Tel. 023 571 69 79 ^
mob. 0615 05 1988

AL 10 JAAR
BETAALBARE KWALITEIT!

Carnaval 2005 in De Krocht

Wie niet van kinderen houdt,

moest j.l zondag 6 februari

De Krocht mijden. Het kri-

oelde van de prinsesjes, zee-

rovers, K3 meisjes en stoere

cowboys. Verkleed als boer

waren er maar weinig op dit

kindercarnaval. Eentje was
er te zien op de arm van zijn

moeder, 8 maanden oud en

uitgedost als een komisch

boertje. Het was zeker de al-

lerjongste carnavalsvierder.

Vervolg pagina 5



Familieberichten

Namens mijn broers en zusters deel ik U
mede dat zijn overleden;

Johanna Marijke van den Bos

'Hannie'

Weduwe van Joseph Wilfred Deeley

Zandvoort Stevanage G.B.

13-05-1925 14-01-2005

en

Jan van den Bos
Weduwnaar van Margaretha Jacoba van der Endt

Zandvoort Haarlem

30-10-1919 16-01-2005

De crematie en de begrafenis zijn in familie verband voltrokken.

Namens de familie, S. van den Bos

Willem Draijerstraat 26, 2042 EC Zandvoort
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URGERLIJKE STA1SL

29 januari - 4 februari 2005

Ondertrouwd
Brabander, Jeroen

Johannes en: Alblas,

Monique.

van Koningsbruggen,

Dennis en: van

Wijngaarden, Ingrid

Petronella Maria.

Ismail, Mohamed-Feroz
en: Hoesenie, Laila

Wahida Takdiran.

Gehuwd
Ernst, Joannes Cornelis

Jozef en: Chi, I Fong.

Geboren

Hadeer Mohamed Aly

Mohamed, dochter van:

Abou, Mohamed Aly

Mohamed en: Sahar

Hassan Ali Salem.

Geboren

Brian Jacob Franciscus,

zoon van: van den

Berg, Hendricus

Adrianus Franciscus en:

Waterdrinker, Monika.

Randi, dochter van:

Hartman, Johan Frederik

en: Amazzal, Malika.

Arissa Panna Rosa,

dochter van: Baars,

Johannes Jan en: Ugron,

Eva Hélia Ramona.

Overleden

Bartens, Paul Anton,

oud 56 jaar.

Mom, Berendina Sophia

Maria, oud 64 jaar.

Welling, Theodorus

Johannes,

oud 86 jaar.

Lakemond, Jan Cornelis,

oud 84 jaar.

Peters geb. van der Werff,

Maria Catharina,

oud 83 jaar.

Waterstande

BOUDEWIJN'S VlSSERVICE
www.boudewijnsvisservice.nl

Februari Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 10 0048 0323 1108 1538

Vr 11 0140 0402 1146 1619

Za 12 0225 0442 1242 1700

Zo 13 0258 0524 1326 1743

Ma 14 0151 0603 1416 1823

Di 15 0248 0644 1456 1908

Wo 16 0327 0720 1537 1948

Monuta S? Westerveld en Van Beek {#
Uitvaartzorg en -verzekeringen /^ÊMM]

m Uitvaartcentra:

Hoofddorp,

Bornholm 54,

Tel (023) 562 70 10

(tevens kantoor)

Nieuw-Vennep,

Bosstraat 7,

j
Tel: (023) 562 70 10

I
Bennebroek,

Rijksstraatweg 113,

! Tel: (023) 584 16 82

onze vervullingen*;*

dus ook.

__
Meer informatie?

Beions gerust

Kerkdiensten

ZONDAG 13 FEBRUARI

Hervormde Kerk

Kerkplein, 10.00 uur ds. W. van der Wolk uit Haarlem

Gereformeerde Kerk

Julianaweg, 10.00 uur dhr. M. Hekman uit Haarlem

RK Parochie St. Agatha

Grote Krocht, 10.30 uur pastor W. Al

Hervormde Adventskerk

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout

10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge

RK Parochie Antonius & Paulus

Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur pastor C. van Polfliet

ZATERDAG 12 FEBRUARI

Nieuw Unicum

Stilte Centrum Meeuwen, Zandvoortselaanl 65

10.45 uur mevr. R. Herlaar

Bibliotheek Zandvoort
Openingstijden

maandag: 14.00 -20.00 uur

dinsdag: 14.00 -17.00 uur

woensdag: 10.00 -17.00 uur

donderdag: 14.00 -17.00 uur

vrijdag: 10.00 -12.00 uur

14.00 -20.00 uur

zaterdag: 10.00 -14.00 uur

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis huis-

aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel. /Fax: 023 -573 27 52

E-mail: redactie®

zandvoortsecourant.nl

Advertentie acquisitie

Letty van den Brand

06 - 434 297 83

Gillis Kok

06 - 460 460 26

E-mail: advertenties

©zandvoortsecou rant.nl

Bladmanager

Gillis Kok

023 - 573 27 52

Centrale redactie

Joop van Nes

06- 144 826 85

Opmaak
Fast Company
Duinstraat 8

2042 HC Zandvoort

Tel. 023 -573 70 10

Druk

Boesenkool

Krantendruk B.V.

Castricummerwerf 23-37

1901 RWCastricum

Tel. 0251 -65 67 50

Verspreiding en

nabezorging

Verspreid Net B.V.

Tel. 0251 -67 44 33

Uitgever

V.o.f. Zandvoort Press

Oplage

9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uit-

gave is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestem-

ming van de uitgever.



Zandvoortse Courant

Onderzoek
alcoholgebruik jongeren
Burgemeester en wethouders gaan de Brijder Stichting opdracht

gegeven een onderzoek uit te voeren naar het alcoholgebruik

onder Zandvoortse jongeren tijdens het uitgaan. Het onderzoek

zal zich richten op een aantal uitgaansgelegenheden, voorname-

lijk dancings en disco's maar ook sportkantines, scholen en cafés

zullen in het onderzoek meegenomen worden. Dat laatste om-

dat uit landelijk onderzoek is gebleken dat 'slechts' 33% van de

jongeren hun alcoholhoudende dranken in de dancings/disco's

koopt. Berichten over alcoholgebruik onder zeer jeugdigen tijdens

het uitgaan, zijn mede aanleiding voor het onderzoek.

De enquête van de Brijder Stich-

ting zal worden uitgevoerd door

middel van vraaggesprekken

met jongeren, ondernemers en

hun medewerkers. Ook zullen

politiefunctionarissen benaderd

worden. De uitvoering kost de

gemeente Zandvoort € 4500,00

dat ten laste komt van het bud-

get voor gezondheids- en ver-

slavingsbeleid. Ton van Heemst,

gemeentelijk woordvoerder:

"Het gaat daarbij niet om een

grootschalig onderzoek, zoals

eerder deze week een bekende

regiokrant kopte. Het college

wil inzicht krijgen in het ge-

bruik van alcohol onder jeugdi-

gen. Ook wil het geïnformeerd

worden over het gedrag van

jongeren in de horeca om doel-

gericht op te kunnen treden.

De uitkomsten van het onder-

zoek zullen ook meegenomen
worden in de voorstellen aan-

gaande de nieuwe Algemene

Plaatselijke Verordening (APV)

die binnenkort vastgesteld

moet worden."

Amendement
Het alcoholgebruik is al geruime

tijd onderwerp van gesprek bin-

nen de commissies en de ge-

meenteraad. Vooral het CDA
heeft bij mondde van raadslid

Ype Brune de laatste maanden
regelmatig aandacht gevraagd

voor de situatie in de uitgaans-

gelegenheden voor jongeren,

waarbij het vooral ging om het

toelatingsbeleid van zeer jeug-

digen tot deze plekken. De ver-

ontrusting van de CDA-fractie

wordt overigens niet gedeeld

door de andere raadsfracties.

Vorige week werd een CDA
amendement, om te komen tot

een verbod voor jeugd beneden

de 16 jaar om discotheken en

dancings te bezoeken, door de

overige fracties afwezen.

"We zijn gelukkig met dit ini-

tiatief van de burgemeester.

Mogelijk dat er op korte termijn

iets uitkomt, dan kunnen we dat

betrekken bij de behandeling

van de nieuwe APV, die binnen-

kort door de raad moet worden

vastgesteld", aldus Brune.

Olifant op bruiloft.

Bruidspaar Ernst door
olifant gefeliciteerd

Vrijdagmiddag ontving het bruidspaar Hans Ernst - I Fong Chi

een zowel onalledaagse als even verrassende felicitatie. Na het

jawoord en de gebruikelijke 'balkon' scène, werden zij onderaan

de trap van het raadhuis opgewacht door een heuse... olifant!

Met een gracieuze zwaai van

zijn slurf bood de dikhuid de

bruid een prachtig boeket

aan. "Jumbo' werd begeleidt

door zijn dompteur en diverse

clowns en acrobaten van het

Moskous Staatscircus, dat in

de wintermaanden haar ten-

ten opslaat op het terrein van

Circuit Park Zandvoort. Ernst is

directeur van onze nationale

trots op autosportgebied en

organiseert in de winter een

dag voor de Zandvoortse school-

jeugd die door het bovenge-

noemde circus wordt verzorgd.

Met het optreden van 'Jumbo'

en zijn begeleidingsteam wilden

de artiesten hun dank aan Ernst

en zijn kersverse, charmante

echtgenote tonen.

ARTOON Hans van Pelt

Happy Valentine

CTUEEL

Precario ook voor
Holland Casino Zandvoort

De gemeente Zandvoort heeft

Holland Casino Zandvoort

een aanslag precariobelas-

ting opgelegd ter grootte

van € 30.000.

Precario is een lokale belas-

ting die moet worden betaald

door degene die een of meer

voorwerpen heeft onder, op

of boven gemeentegrond.

De precario is 'geregeld' in de

Verordening Precariobelasting.

Elk jaar stelt de gemeente de

tarieven hiervoor vast welke

door de raad worden vast-

gesteld. Objecten zijn zeer

divers van aard: reclameborden

maar ook zonneschermen en

terrassen.

In het geval van het casino gaat

het om de parkeergarage en is

de eerste aanslag daarvoor. Dit

heeft te maken met een nader

onderzoek naar de onroerend-

goedobjecten, op en om het

Badhuisplein en de verwer-

Valentijnsdag

in Zandvoort

Extra feestdagen zijn er

stiekem ingeslopen. Van

Moederdag had je vroeger

nog nooit gehoord. Vader-

dag? Flauwe kul. Je hebt

tegenwoordig ook al een

oma dag. En een opa dag

heb ik me laten vertellen.

De Christelijke feestdagen.

Die werden wel gevierd.

Kerst, Pasen en Pinkste-

ren. Niet dat daar dan

ook altijd vrije dagen voor

waren. Vooral met Pinkste-

ren werd, en wordt, er nog

vaak gewoon gewerkt.

Anno 2000 is er Valentine

day bijgekomen. Over-

gewaaid uit Amerika.

Je stuurt een kaart naar

iemand. Die je lief vindt.

Laat een bloemetje be-

zorgen. Voor een aardig

persoon. Je mag alleen

géén naam vermelden.

Ik wilde eens een keer

"hip" zijn. Stuurde een

kaart naar kleinzoon.

En vermeldde trots mijn

naam op de kaart. Fout,

Fout, Fout. Dat mag nou

nét niet! Maar dan weet je

toch niet dat oma die kaart

stuurde? Tja. Dat is nou de

lol. Je moet maar raden van

wie de gestuurde kaart is.

Of die bijzondere attentie

op de mat van de deur.

Ik vind er al niks meer aan.

Hetzelfde als een cadeau

geven dat niet wordt uitge-

pakt. Heb je je best gedaan

om iets leuks te bedenken.

Laten ze het papier erom

zitten...

Valentijnsdag hoeft voor

mij dus niet meer. Ik hou

het wel bij een kerstkaart.

Of een oudejaarwens. Met

duidelijk mijn naam erop

vermeld!

king van de resultaten daarvan.

De parkeergarage bevindt zich

voor een deel namelijk onder

gemeentegrond op het Bad-

huisplein. Van Heemst: "En dan

geldt: gelijke monniken - gelijke

kappen. De gemeente kan na-

tuurlijk nooit ondernemers uit-

sluiten van deze verplichting."



BENELLY-DRANKEN
Wij hebben een zeer

groot assortiment

b.v. 175 verschillende

Whisky's

Slijterij van Elly en Ben Maas
Zeestraat 28

Tel. 023-5737550

FAST COMPANY
Reclame & Advies

® COMMUNICATIE

FAST COMPANY GROUP
Duinstraat 8 • 2042 HC Zandvoort

Tel.: (+31) (0)23 573 70 10

E-mail: info@fastcompany.nl

Internet: www.fastcompany.nl

INTERNET
Webdesign • Webshops

Webhosting • Domeinbeheer

Databases • Webcontent

Control Management Systeem
(om zelf eenvoudig tekst en foto's op uw website te plaatsen)

DESIGN ® INTERNET

H-eAL.THCLUB>Z;ANI>VOORT

Wij zijn, umt diuwder cüut cdle^a.%

Maar kjciuv Uduimt e&K vUwbpvvt???

ofguMsje kefclawUtevt

FITNESS

CAPDtO-FITNESS

POWER PLATE

PROFESSIONELE BEGELEIVINQ

MEVICAL FITNESS

SPOKTSPECIFIEKE TRAININGEN

VOEVINQSBEQELEIVINQ (WWW. VtPLAN.NL)

SAUNA

ZONNEBANKEN

BUKÜ. VAN FENEMAPLE1N 27

2012 TH ZANDVOORT

TELEFOON: 023-5735112

ihamum t/m. dotideüna 09.00-22.00

Vrijdag 09.00-21.00

Zatèüaa &ti ztrn)ng 10.00-14.00

<M>

ONNO VAN MIDDELKOOP

FOTOGRAFIE
Fotoreportages op maat voor

Particulieren

Mensenfotografie: evenementen als een huwelijk, reünie, feest, bijeenkomst of een

activiteit op ongedwongen wijze vastgelegd tegen een vriendelijke prijs.

Portret- en castingfoto's op locatie.

Objectfotografie: verkoopfoto's van uw huis, auto, boot, kunst

Restauratie én nieuwe afdrukken van uw oude of beschadigde foto's.

Bedrijven

Professionele foto's:

-voor uw website, bedrijfsblad, brochures én marketingtoepassingen

-van uw evenementen, bijeenkomsten, personeel en producten

- scherpe prijsstelling

- levering zowel digitaal als op fotoafdrukken

Email: info@ovmfotografie.nl

Telefoon: 06 4132 8762

kfoenQ
tlleaning Service

Voor al uw
schoonmaakwerk!

Gespecialiseerd in gebouwen van V.v.E

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

KCS

Autobedrijf Zandvoort

Hét APK keurstation

alle merken Schadeherstel

Lid Bovag Lid Schadegarant

Rjn Kamerlingh Onnesstraat 23/flpjL

[J|2j
Tel. 023 571 45 80 t(3§

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort



Vrolijke carnavalsstemming in Gebouw de Krocht.

Carnaval 2005 in De Krocht
vervolg van pagina 1

Elk jaar weer weet Wim Men-
del (wimmendel@plannet.nl)

sfeer te brengen in De Krocht.

Met zijn apparatuur is het voor

hem een makkie om een oor-

verdovend lawaai te produce-

ren. "Dit carnaval is niet alleen

leukvoorde kinderen maarook
voor de ouders", schreeuwde

een enthousiaste moeder in

mijn oor. Ondertussen was de

polonaise alweer opgestart. De

aloude deun van "De Bostella"

en "Wij vieren feest, tijd voor

de polonaise", schalden door de

zaal. Op het podium vierde een

kleine zeerover zijn eigen feest-

je. Wiebelend op de muziek

danste hij in zijn eentje rond!

Totdat het toneel beschikbaar

gemaakt moest worden voor de

'artiesten'. Veel kinderen had-

den op verzoek van de leiding

zelf een CD meegenomen en

dansten daarop hun eigen Kara-

oke show. 'Sni-Sna- Snappie, de

kleine krokodil' was dit jaar dé

carnavalskraker. Het werd zelfs

Foto's: Onno van Middelkoop

in het Duits op het toneel ge-

bracht door een kleine Kara-

oke zangeres. Bianca Dorsman

zong de sterren van de hemel

in een solo optreden, waarna

de carnavalskrakers weer

werden ingezet. Met een zak

chips en nog een kleine atten-

tie kreeg ieder kind een prijs

en behoorde het Zandvoorts

Kindercarnaval weer tot het

verleden.

Lienke Brugman

Ww
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MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR£

Gefeliciteerd

Donderdag 3 februari was

het eindelijk zo ver. De ge-

boorte van de Zandvoortse

Courant werd om 16.00 uur

wereldkundig gemaakt. In de

Jutterexpres van Victor Bol

lagen honderden gele ballon-

nen gebroederlijk naast de

eerste editie te wachten om
uitgedeeld te worden. Onze

enige echte dorpsomroeper

Klaas Koper bracht met luide

stem iedereen in het centrum

op de hoogte dat de eerste

editie van de Zandvoortse

Courant vers van de pers was.

Het hele team deelde vol trots

de kersverse editie uit aan het

winkelend publiek. De reac-

tie van de dorpsgenoten was

hartverwarmend. Een enke-

ling schudde nee maar ver-

der werd de krant met open

armen ontvangen. Na de uit-

reiking werd er in het Wapen
van Zandvoort geproost op

de nieuw geborene.

Valentijn

Er zijn verschillende verha-

len over de oorsprong van

Valentijnsdag. Het zou een

priester zijn, genaamd Va-

lentinus, die onthoofd werd

door keizer Claudius omdat
hij in het geheim jonge stel-

len liet trouwen. Iets dat de

keizer streng had verboden.

Een hele andere gegeven is

dat omstreeks 14 februari de

vogels met paren beginnen.

Tegenwoordig is 14 februari

dé dag waarop je (anoniem)

iemand kunt verrassen met

een leuk cadeau, kaartje of

gedicht. Een tip voor een

origineel cadeau! Lees deze

krant met extra aandacht

want er staan genoeg sug-

gesties in om je geliefde te

verrassen of met een simpel

gebaar te laten merken datje

iemand waardeert om wat hij

of zij voor je doet.

Wie schrijft die blijft.

We hebben genoeg bekende

Zandvoorters in ons midden.

Eén ervan is Gerard van de

Laar; de schrijvende leraar.

Onder het pseudoniem Ge-

rard Delft heeft hij al vele kin-

derboeken geschreven. Deze

week komt al weer het ze-

vende kinderboek "het grote

verhalenboek van Eefje" van

hem uit. Het boek is bedoeld

voor jonge kinderen maar

ook de iets oudere kinderen

zullen het met plezier lezen.

Voor de fans; de uitgever is

Mercis, Linda Schacht heeft

het geïllustreerd, de prijs is

13,95 euro en het is verkrijg-

baar bij boekhandel Bruna.

Wel of niet op vakantie?

Op verjaardagen hoor je het

meest actuele nieuws. Zo ook

afgelopen zondag. Omdat
wethouder Demmers al een

tijdje niet in beeld is geweest

tijdens de raadsvergaderin-

gen werd de vraag gesteld

waar hij toch zou zijn? Er

werd verteld dat hij de Ca-

narische eilanden met een

bezoek vereerde. Maar.... de

betrouwbare bron kon mij

niet zeggen of hij heerlijk op

vakantie was. Het was best

mogelijk dat hij daar op werk-

bezoek was om ideeën op te

doen voor de Midden Boule-

vard. Zodra hij terug is zullen

we het hem vragen.

Willem en Alette Bol gaan terug naar Phuket
vervolg van pagina 1

Een muur van water, zeker

negen meter hoog kwam nu

weer landinwaarts, alles met

zich mee spoelend. Een minuut

of vijf duurde dat en toen was

het over. Alles stond onder een

dikke anderhalve meter water.

Ik ben toen richting hotel ge-

waad en ben Alette gaan zoe-

ken. Die heb ik wonder boven

wonder nog gevonden ook. We
zaten onder de schrammen en

snijwonden van het ronddrij-

vende puin. Die werden in eer-

ste instantie verbonden. Daarna

zijn we hoger gelegen gebied

gaan opzoeken en zijn bij een

hotel aangekomen waar men
zich afvroeg waarom wij er zo

uitzagen. Het nieuws was nog

niet tot ze doorgedrongen. Een

Thaise vrouw gaf ons 500 Bath,

een vermogen voor die mensen,

om ons in het ziekenhuis te la-

ten verzorgen want we had-

den zelf niets meer. Vervolgens

zijn we onze vliegtickets gaan

omzetten. Normaal gesproken

doet men dat niet maar nu was

duidelijk de nood aan de man
en konden wij snel weer naar

huis."

Toch zijn ze meer aangegrepen

door hetgeen ze hebben mee-

gemaakt dan ze zouden wil-

len. "Normaal gesproken ga ik

iedere dag wel even naar het

strand", zegt Willem, "maar

nu ga ik niet verder dan de bou-

levard. Ik ga niet meer naar be-

neden. Het knaagt nog steeds

aan me. We hebben er met onze

huisarts, Scipio, over gesproken

en die opperde het idee om te-

rug te gaan naar Phuket. Om
het trauma beter te kunnen be-

strijden en om te kijken of onze

kennissen er nog zijn, gaan we
begin maart weer daar naar toe.

We komen er al een paar jaar en

kenden een aantal van de lokale

mensen uit de restaurantjes en

cafés die er volop waren." Alette

schuift bij en zegt dat ze er nog

steeds mee bezig is. Een verhaal

uit de zondagskrant, dat de ge-

beurtenissen van de rampzalige

tweede kerstdag weer naar bo-

ven haalt, zorgt ervoor dat ze

het de hele dag al koud heeft.

Het is duidelijk een gevolg van

hun traumatiserende ervarin-

gen. Willem is ervan overtuigd

dat ze een engeltje hebben

gehad of liever een Engel. Een

lokale tatoeëerder, die op au-

thentieke wijze een Boeddha

op de bovenarm van Willem

heeft gezet was een andere

mening toegedaan en schreef

hun wonderbaarlijke redding

aan zijn creatie toe.
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Henk SEBREGTS

Ophogen * vernieuwen
40 jaar ervaring

Levering materiaal

(ExclutonJ

Catalogus ter inzage

& showte trein

Vrijblijvende prijsopgave

TeL 023 -57 317 29
06 -51 7 712 93

Dagelijks geopend vanaf15:00 uur
Nu ook tot 03:00 uur geopend!!!

IEDERE DINSDAG AVOND:
Hollandse pot € 6,

(geen a la carte)

ZATERDAGAVOND IS:

Spare rib avond € 7,50

(mcl. patat& sausjes)

ZONDAGMIDDAG:
Kop heerlijke erwtensoep € 2,

Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort
Tel. (023) 571 46 38 • Fax (023) 573 14 54

www.wapenvanzandvoort.nl

IA fcNTAN Ü-lA
pizzeria/ rïstorante itaiiano

direzione: passage 2-4 Zandvoort
Alfredo Caramante Tel. 5716785

HERENKAPSALON
Blijft uw adres voor een Modern,
Vakkundig en Betaalbaar Kapsel

TON GOOSSENS
Winkelcentrum Noord Zandvoort

telefoon 5712305

Er gaat iets veranderen, maar wij

blijven uw adres voor Medicijnen,

Loterijen, Tabak en Stomerij
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TIPS! TIPS! TIPS!

Wij vergaren graag al het nieuws uit onze woonplaats.

Heeft u een tip, een aankondiging of een wetenswaardigheidje, meld het dan aan de redactie via

het formulier op de website zandvoortsecourant.nl, mail naar redactie@zandvoortsecourant.nl of

bel of fax naar 023 - 5732 752.
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Zandvoortse Courant

Kees
Bruynzeel

Ondernemer van
Zandvoort
Als één iemand de titel 'ondernemer van Zandvoort' mag dragen is

het wel Kees Bruynzeel. Met het Jupiter Plaza plan gaf hij de bad-

plaats nieuwe allure. Grijze haren heeft hij ervan gekregen, zoals

hijzelf gekscherend zegt; en nog is het hard werken om Jupiter

Plaza up to date te houden.

Naast Kees mag ook zijn vrouw

Joke niet vergeten worden. Twee

keihard werkende mensen, elke

dag aanwezig in het pand dat

al sinds 1932, exact op dezelfde

plaats, door Bruynzeel sr. werd

opgezet. "Als achtjarig jonge-

tje verkocht ik op het Tramplein

(nu Raadhuisplein) zweefvlieg-

tuigjes, samen met mijn vader.

Dat was mijn eerste stap naar

het ondernemerschap", blikt

Kees terug. "Mijn vader was wat

conservatief, mijn moeder voor-

uitstrevend, ik heb van beiden

wat mee gekregen".

Bruynzeel sr. nam de vroegere

speelgoedzaak van ene mijnheer

Hofman over, een goede greep

want het was en is nog steeds

een uitstekende locatie, heel

belangrijk voor een onderne-

mer, midden in het centrum van

Zandvoort. "Naast speelgoed

startte mijn vader ook met de

verkoop van huishoudelijke ar-

tikelen. Het was sappelen in de

dertiger jaren, hij ging in die tijd

zelfs langs de deuren in Bentveld

en Aerdenhout om zijn spullen te

verkopen. Er waren n.l. nog meer

zaken, zeg maar kapers op de

kust die ook huishoudelijke arti-

kelen verkochten zoals Hoying,

Bakels, Het Wonder van Zand-

voort, Jupiter en Kort's IJzerhan-

del. In de oorlog 1940-'45 was de

zaak in verband met evacuatie,

gesloten, de opbloei volgde na

de oorlogsjaren".

Toen zijn diensttijd erop zat,

kwam Kees in de zaak, zijn broer

Jaap was toen ook al behulp-

zaam in de winkel. "Het was

vanzelfsprekend dat je mee ging

helpen in het bedrijf van je ou-

ders, dat ging nu eenmaal zo. We
hadden een goed lopende, luxe

huishoudzaak, nu loopt dat niet

meer zo in Nederland, tegen-

woordig moet je van alles verko-

pen; dat geldt helemaal voor een

plaats als Zandvoort", weet Kees

uit ondervinding.

In 1960 werd het postkantoor

afgebroken voor nieuwbouw in

de Louis Davidsstraat en kwam er

een groot stuk grond vrij. Met de

VW, Mulder en Bouwman werd

het, samen met Bruynzeel een

hele toestand wie de bouwver-

gunning zou krijgen. Uiteindelijk

waren het Mulder en Bruynzeel

die met nieuwbouw konden

beginnen. "Een geweldige tijd",

herinnert Kees zich. "Er was, door

de afbraak van het postkantoor,

een ruim plein gekomen waar

ik voor "veel geld" (toen enkele

tientjes) tuinmeubelen verkocht;

tot groot plezier van mijn vader.

Eindelijk ruimte om buiten tuin-

meubels neer te zetten". Ook
de verkoop van sport- en later in

het jaar kerstartikelen floreerde

goed. "Glorietijden waren dat",

knikt Kees. Toch borrelde er een

plan om een grote Passage in het

centrum te bouwen, van Caspel,

Flieringa en Versteege waren wet-

houder van Zandvoort en vóór het

ambitieuze plan. In 1990 startte

de gesprekken met de gemeente

Zandvoort, er moest ook een

parkeergarage komen, dat gaf

natuurlijk weer problemen met

omwonenden. Uiteindelijk werd

het een tienjarenplan. Maar...

de hele familie stond er achter,

Richard, Jaap en Lyda gaven hun

fiat. In 1999 werd de Jupiter Pas-

sage geopend, dat al snel werd

omgedoopt tot Jupiter Plaza.

"De naam Passage klopte niet om-

dat het geen doorgang was naar

een andere straat. Dus hebben

we er maar Plaza van gemaakt",

verduidelijkt Kees. "Ik ben er nu

wel blij mee. Ja, de kop is eraf. We
gaan het zevende jaar in. Hard

werken is het voor mij en mijn

vrouw, zeker, maar daar kunnen

we wel tegen."

Met de ondernemers in Jupiter

Plaza is er een goede band. De

nieuwe winkel van Esprit, Ben

Vlug's modezaak en Tweebeeke

met zijn teak meubels zijn zaken

waar hij zich in kan vinden. "Het is

jammer dat de sportzaak eruit is,

nu moet je vooreen klein dingetje

altijd naar Haarlem". In 2007 wil

Kees er eigenlijk wel mee stoppen,

genieten van zijn drie kleindoch-

ters. Zich meer gaan verdiepen in

geschiedenis o.a. van Zandvoort.

OLITIEK GBZ-raadslid Jaap Brugman

ËËDualisme moet worden aangepast"
"Het dualisme zoals we dat op dit moment kennen, brengt niet wat er van verwacht werd", zegt

GBZ-raadslid Jaap Brugman, die zich ernstig gestoord heeft aan de ideeën van burgemeester Van

der Heijden over een fusie met de regiogemeenten.

"De raad geeft het college een

opdracht die het moet uitvoe-

ren. Burgemeester en wet-

houders komen daarna met

een voorstel. In die tussentijd

hebben de raadsleden geen

invloed en kunnen pas reage-

ren als het in een commissie

komt. Dat is het dualisme in

de praktijk. Het werkt echter

niet omdat de raadsleden ook

tussentijds geïnformeerd wil-

len worden. Dat laatste is een

element uit het monisme, zo-

als de politiek dat voor de ver-

kiezingen van 2002 gewend
was", zegt Brugman, sinds

1990, met een onderbreking

van vier jaar, raadslid. Eerst

namens de VVD, later GBZ.

"Als het college zich strikt aan

de regels van het dualisme

houdt, dan is het hun goed

recht eerst de plannen voor te

bereiden en dan pas voor te

leggen aan de raad. Om goed

te kunnen functioneren is tus-

sentijds overleg tussen college

en raad nodig. Dat gebeurt

nu ook wel, maar de situatie

van vóór het dualisme, waar-

bij het een vaste regel was

dat de wethouders met hun

fracties overleg pleegden, is

er nu niet meer. Voeg daarbij

dat de politieke partijen nu al

vooruitkijken naar de verkie-

zingen in 2006 en een goed

functionerend dualisme is

uitgesloten", stelt Jaap Brug-

man, die als voorzitter van de

commissie Projecten en Thema's

mede bepaalt welke punten op

de agenda van de vier commis-

sies (Raadszaken, Collegezaken,

Planning & Control en Projecten

& Thema's) komen.

"Als we kijken naar andere

gemeenten dan valt het in

Zandvoort nog mee met het

functioneren van het dualisme.

De noodzaak van een aantal

aanpassingen laat zich echter

duidelijk gelden. Kijk maar eens

naar de namen van de commis-

sies. Voor deze periode hadden

de commissies namen waaruit

kon worden opgemaakt waar
een bepaald onderwerp be-

handeld werd. Ik denk dat we
naar de vroegere benamingen

in een wat aangepaste vorm te-

rug moeten. Het zou een hoop

duidelijkheid geven, zegt de

man die de gewenste aanpas-

singen in de volgende periode

niet meer als lid van de raad

zal meemaken, omdat hij zich

in 2006 terug zal trekken uit de

actieve politiek.

Geen fusie

Jaap Brugman heeft zich de af-

gelopen weken gestoord aan de

denkbeelden van burgemeester

Van der Heijden. "Het samen

gaan met Heemstede, Benne-

broek en Bloemendaal zal voor

Zandvoort alleen maar nadelig

werken. We hebben met het

Jaap Brugman wil geen fusie!

toerisme de sterkste bedrijfstak

van de regio in huis, een slui-

tende gemeentebegroting en

een hogere omzet dan Corus.

Wat willen we nog meer. We
kunnen als geen ander onze

eigen broek op houden. In een

fusiegemeente zal de invloed

van Zandvoort op de politieke

ontwikkelingen minder wor-

den. Het is dan nog maar de

vraag hoeveel Zandvoortse

vertegenwoordigers gekozen

worden. Net als in Brabant en

Limburg zul je dan zien, dat

de bevolking van Zandvoort

zal samensmelten tot één po-

litieke groepering. Begrijpelijk,

maar niet de juiste manier om
een gemeente te laten functio-

neren', besluit Jaap Brugman.

Kees Bruynzeel.

Boeken lezen van o.a. Geert

Mak en eindelijk rustig met

Joke musea bezoeken. "En wat

langer op vakantie gaan!".

Voorlopig is het nog niet zover;

Foto: Onno van Middelkoop

de winkel wacht. Er is altijd wat

te doen. Het woord 'vervelen'

hoef je bij de Bruynzeeltjes niet

te gebruiken!!

Lienke Brugman

De Zandvoortse Courant is

er voor u! Wilt u reageren

op gepubliceerde artikelen.

Stuurt u dan een 'ingezon-

den brief' aan de redactie:

redactie@zandvoortsecour

ant.nl of via postadres:

Hogeweg32, 2042GH.

Plaatsing van ingezonden

brieven betekentnietdatde
redactie het met de inhoud
eens is. De redactie be-

houdt zich het recht voor

ingezonden brieven in te

korten en plaatsing van

brieven te weigeren.



Iets te (ver)kopen? Plaats een Zandkorrel

ZANDKORRELS INVULBON
Vul deze bon in om een advertentie in de
rubriek ZANDKORRELS te plaatsen.

ZANDKORRELS worden geplaatst onder de
volgende voorwaarden:
- Geen onroerend goed of auto's
- Geen goederen met een waarde boven € 500,00
- Geen Personeels- of zakenadvertenties

Indien uw advertentie hieraan niet voldoet kunt u

wel een Zandkorrel Zakelijk plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop afgeven bij de
redactie van deze krant met gepast geld!

Hogeweg 32. Inlevering vóór maandag 1 1 .00 uur

betekent plaatsing dezelfde week.

Elke cijfer, leesteken, letter of

spatie in apart vakje plaatsen.

1 Te koop aangeboden / gezocht*

2

LO

3

4

5

6

* doorhalen wat niet van toepassing is

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam:

Telefoon:

Behang- en
schildersbedrijf

Arnold Nijkamp
Tel/fax 571 31 72

Mobiel 06 - 54 264 259
Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Gezocht
Deelnemers REIKI

kring Dins. Avond
1/2 8-9 uur

Tel. 57 20272

Te Koop
Carve Ski's heren incl

stokken Salomon
i.g.st. € 120 f00
Tel 5731233

Aangeboden
8mm projector merk
EUNIG met inge-

bouwd tafelscherm

€ 10,= Montage set

8mm € 10 #
=

Tel. 5731219

Te Koop:
Sneeuwkettingen,

Eurorex07 13 t/m 16"

185/13 215/16

€35,00 Tel. 5715301

Te Koop:
Complete heren golf-

set staal Titleist 3 t/m

SWWoods 1-3-5

€ 250,-

Tel 06 53250629

Bridgers opgeletl

Nu nog inschrijven

voor CDA drive 19

februari In Gemeen-
schapshuis of

tel 573 1219

Tegelzetter

heeft nog tijd voor
al uw tegelwerk

voor part. en bedrijf

ook stucwerk.

Bel nu 06 26206608

Te Koop:
Kunstschaatsen, zwart,

mt. 38-39 zgan. En No-
ren mt. 38-39 weinig
gebruikte 20,00 per

paar. Tel. 5715301

Te Koop:
Action man poppen
(10) + race auto/triker

En toebehoren. In

zéér goede staat

Eén koop € 30,00

Tel. 5731111

Rozenobel Antiek

vraagt Te Koop:
meubelen, oud

speelgoed, kristal,

porselein, schilderijen,

etc. Gasthuisplein 6,

Zandvoort. Telefoon:

023-5731787. Open
van 12.30-17.30, ook

op zondag.
Dinsdag gesloten.

De Lama's:

Een zeer succesvol
optreden in Zandvoort

Als je "De Lama's" nog nooit hebt gezien, val je van

de ene verbazing in de andere. Cabaret? Toneel?

Improvisatie? Noem het maar op. Echter Sara Kroos,

Tijl Beckhard, Ruben vd Meer weten er, met presen-

tator Patrick Lodiers, een prachtige voorstelling van

te maken.

Bij binnenkomst in Het Circus staan er drie stoe-

len op het podium, meer niet! Daarna gebeurt er

van alles en niets. Nee, er wordt geen mooi decor

opgebouwd, een aankleding of versiering aange-

bracht. Tijl, Sara en Ruben moeten het karretje zelf

trekken. Met behulp van het publiek stelt Patrick

wat items vast. Een voorbeeld: er wordt door twee

personen een toneelstukje opgevoerd. Twee buur-

mannen voeren een gesprek, de één knipt ondertus-

sen de heg, de ander kijkt toe en heeft commentaar
(zoals het altijd gaat). Dit duurt echter maar heel

kort want presentator Patrick verandert de situatie

telkens: in western, horror, natuur en tekenfilm. Tijl

en Ruben passen vliegensvlug hun tekst aan en laten

spontaan andere beelden zien.

Try-out

De opdracht van de tweede act is: speel zoveel

mogelijk manieren dat het carnaval niet door gaat,

dat je je GSM bent verloren, dat je iemand gaat

condoleren etc. etc. Het levert de gekste teksten

en prachtigste situaties op. Ook de scènes met de

verschillende teksten die d.m.v. papiertjes op de

grond liggen, die men dan weer in het verhaal moet
inpassen, leveren de nodige lachsalvo's van het over-

wegend jonge publiek op. Soms worden er harde

items gesteld zoals in het gegeven: 'ik wil graag zien

dat.... een terrorist zichzelf gaat opblazen'. Zegt Sara

laconiek: "Trek eens aan mijn vinger!". En schrikt

Ruben, kijkend op zijn horloge: "Oef zomertijd".

Lachsalvo's ook voor Sara (wat een talent is dit), die

als doventolk, woordeloos en grandioos een sport-

verslag uitbeeldt dat weer wordt uitgevoerd door

Tijl en Ruben.

Toneel, cabaret en improvisatie in zijn puurste vorm,

geweldig om mee te maken. 20 maart treden "De

Lama's" nog een keer op in het Circustheater. Ga

beslist kijken, je zult er geen spijt van krijgen.

Inde.
SpvtLights
Iemand Bedanken, feliciteren of verrassen?

Zet hem/haar eens in de spotlights:

€ 10,00 inclusief meegeleverde foto!*

Tekst en foto mailen naar

info@zandvoortsecourant.nl o.v.v. uw naam,
adres en telefoon

*(digitaal aanleveren,

min. 400 pixels breed en 500 pixels hoog)

Te Koop
Dames Salomon Carve

ski's € 100,=

Tel 5731233

Gevraagd
Goede Snorscooter

of Citta snor

Max. € 450,-
Tel. 5731219

Te leen gevraagd
voor ZFM jazz:

Jazz-lp
#

s om op CD te

zetten Tel. 57 12984

Te Koop:
Kleine stereo instal-

latie met radio en CD
speler € 20,00

Tel. 06-22874761

ZANDKORRELS ZAKELIJK INVULBON
Vul deze bon in om een advertentie in de
rubriek ZANDKORRELS te plaatsen.

ZANDKORRELS ZAKELIJK:

De eerste regel (koptekst) wordt dik afgedrukt.

Deze bon in gesloten envelop afgeven bij de
redactie van deze krant met gepast geld!

Hogeweg 32. Inlevering vóór maandag 11.00 uur

betekent plaatsing dezelfde week.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam:

Adres:

PC /Plaats:

Telefoon:

Elke cijfer, leesteken, letter of

spatie in apart vakje plaatsen.

1 Gratis

2 €5,-

3 €6,-

4 €7,-

5 €8,-

6 €9,-

7 €10,-

8 €11,-

9 €12,-

10 €13,-
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JOIME IN
ZAIMDVOOR

Deze week vragen we aan Iris

van Nes wat haar plannen zijn

voor de toekomst en wat voor

haar belangrijk is. Laten we
eerst kennis met haar maken.

Iris is geboren op 9 juli 1988

en woont met haar ouders

en haar broer Sven in Nieuw

Noord. De omgeving vindt Iris

saai en voor jongeren is er

niet veel te doen. Eén van

haar hobby's is paardrijden

en ze vindt het fijn om haar

moeder te helpen in de mane-

ge. Na de Nicolaasschool en

de Wim Gertenbach Mavo is

haar keuze snel gemaakt voor

de beroepsopleiding Kunst,

Cultuur en Amusement bij het

ROC (regionaal opleiding cen-

trum) in Amsterdam. De oplei-

ding is nieuw en duurt drie

jaar. Voor deze school moet

je een duidelijke interesse

hebben voor culturele en vor-

mende activiteiten. Dat komt

goed uit want Iris is creatief

en speelt graag toneel. Ze is

uit 350 aanmeldingen geselec-

teerd en is de jongste van haar

klas. Eén van haar docenten is

de Zandvoortse Sonja Rijnders

die les geeft in drama, toneel

en cultuuroriëntatie. Elke och-

tend gaat Iris op de scooter

naar het station waar ze de

trein naar Amsterdam pakt en

daarna nog met de metro ver-

der moet. Dat zijn veel hande-

Groenendaal en in de mode-

zaak van Tutti Frutti. Haar lief-

ste wens is om bij Center Parcs

Zandvoort een seizoenbaantje

te vinden.

Toneel

Vroeger was Iris actief bij bas-

ketbal en als ze meer tijd heeft

wil ze dat ook weer gaan doen.

Omdat toneelspelen haar lust

en leven is, is ze begonnen

bij de jeugdtoneelvereniging

Wim Hildering en speelde

mee in het toneelstuk "the

Dreamcatcher". Nu is ze te

bewonderen in de toneelstuk-

ken van de folklorevereniging

"de Wurf". Op mijn vraag of

ze nog tijd heeft om te lezen

knikt Iris bevestigend. Haar

laatste boek "Bridget Jones

diary" had ze in één adem uit.

Haar muziekkeuze is vrij divers

alleen klassiek vindt ze echt

tien keer niks. Het lijkt haar

leuk om gitaarlessen te gaan

nemen en wie weet zien we
haar nog wel in de cabaretwe-

reld belanden.

Toekomst

Maar haar toekomstplannen

zien er anders uit. Na haar

opleiding wil ze naar de PABO
om later op een basisschool les

te gaan geven. Het uitgaans-

leven in Zandvoort trekt haar

niet omdat het in haar gevoel

onveilig is. Het liefste gaat Iris

Iris van Nes

lingen om naar school te gaan

maar dat heeft ze er allemaal

voor over. Naast haar studie

heeft ze vakantiebaantjes

gehad zoals: in de speeltuin

met haar vriend en vriendinnen

bij iemand thuis lekker bijpra-

ten. "Wat mis je in Zandvoort

Iris?" Na diep nadenken vindt

ze dat er een bewaakte fiet-

senstalling bij het station moet
komen zodat ze haar scooter

niet meer in Park Duinwijk

hoeft te parkeren. Je weet

maar nooit, misschien gaat

deze wens snel in vervulling.

En haar andere plannen?

Daar zal ze zelf hard voor

moeten werken.

Nel Kerkman

JONG IN

ZANDVOORT

Wil jij ook wel eens

geïnterviewd

worden, bel of

mail dan naar

de redactie:

5732752 of redactie®

zandvoortsecourant.nl

Gezellig uit in de
Bibliotheek
Op uitnodiging van de Zandvoortse Openbare Bibliotheek zaten

zeventig peuters en kleuters van de diverse peuterspeelzalen,

donderdagochtend 3 februari, gezellig op de grond. Vol span-

ning keken ze naar het mooi geschilderde decor dat in de jeugd-

afdeling hing. Wat zou er allemaal komen? Met open monden
luisterden ze naar het verhaal over oma en Liesje in het bos,

gespeeld door "de Mammies".

Het gezelschap bestond uit

Tjiske Cnossen en Nicolien v.d.

Does die zich heel knap inleef-

den in de fantasiewereld van

de peuter. Telkens veranderden

ze van persoon. Zo was Liesje

de ene keer een boswachter

en dan weer een elfenkonin-

gin die de blaadjes in het bos

moest kleuren. De oma in het

verhaal veranderde opeens

in "vrouwtje andersom". Het

vrouwtje had haar jas en pet

achterstevoren aan en ze liep

niet voor- maar achteruit. De

kinderen hadden veel plezier

in het verwisselen van de per-

sonen en riepen naar Liesje,

die oma zocht, dat oma "in"

De kleuters kijken en luisteren aandachtig

de boswachter verstopt was.

Leuk gevonden was het gat

in het decor waar Liesje haar

hoofd doorheen stak. Zo leek

het net of ze in bed lag te

slapen. Tot aan het eind van

de voorstelling bleven "de

Mammies" grip op de peu-

ters houden. Een hele kunst

want drie kwartier stil zit-

ten is voor die leeftijd best

lang. De aanwezige juffen, de

echte mammies en één pappa

applaudisseerden, samen met

de peuters, heel hard voor de

leuke voorstelling. Bij de deur

kreeg elke peuter een kleur-

plaat en een snoepje. Daarna

gingen de kinderen met rode

wangen en blije snoetjes

terug naar de peuterspeel-

zaal. Het was een geslaagde

afsluiting van de landelijke

voorleesweek. Diverse moe-
ders maakten van de gelegen-

heid gebruik om hun kind lid

te maken van de bibliotheek.

Het inschrijfgeld is 3,50 euro

en verder is het lidmaatschap

tot 1 6 jaar gratis. Voor peuters

en kleuters is er elke woens-

dagmiddag om 15.00 uur bij

de Openbare Bibliotheek aan

de Prinsesseweg 34 een voor-

leesuurtje.

Wilt u informatie over de

mammies dan kunt u terecht

op www.demammies.nl

Vaentijn f>E K'ftDERH<
Maak een cadeau voor oma.

Teken een mooi hart op een

vel tekenpapier. Knip het uit

en versier de randen met felle

kleurtjes, hartjes, bloemetjes of

slingertjes. Laat het midden WIT.

Neem een felrode lippenstift en

maak je lippen rood, (laat pappa,

mamma of een grote broer/zus

je hiermee helpen als je het zelf

niet durft). Zet een dikke kus

midden in het hart. De afdruk

van je lippen staat nu op het

papier. Rol het hart op en pak het

mooi in met bijv. een stuk folie

uit de keukenla. Je cadeau voor

oma is klaar!

Valentijn

Mijn Oma is de liefste

zij is mijn Valentijn.

Ik weet niet goed
wat dat nou is,

maar 't zal wel aardig zijn.

Ik teken dus een hartje

met middenin een ZOEN.

Want voor zo'n lieve oma
Wil je toch alles doen!!

Lienke



#<m•**&»&*
BOUDOIR
PERSONAL STYLING

ACTIE! 20-40% VOORDEEL
OP DEFINITIEF ONTHAREN
De MedCos IPL werkt op basis van zichtbaar hoog-energetisch gepulseerd licht

dat op de behaarde huid wordt gericht. Dit licht wordt door het haar pigment

naar de haarwortel geleid. In de haarfollikel wordt de lichtenergie omgezet in

warmte-energie, waardoor de haarwortel wordt uitgeschakeld en er geen haar

meer uit kan groeien.

Oksels inclusief 20% voordeel: € 75,-*

Bikinilijn inclusief 20% voordeel: € 75,-*

Oksels + bikinilijn + bovenlip inclusief 30% voordeel: €150,-*

Oksels + bikinilijn + onderbenen inclusief 40% voordeel: € 285,-*

* prijs per behandeling

Voor meer informatie of een afspraak:

Boudoir Zeestraat 56 ZandvoortTel. 023-5736021 of 06-54640714

SPECIAAL VOÜfl VALENTIJNSDAG
sfnntjy v.a. € 05 in tevk& cacteawwpaWurip

few
ONZE NltLWE VOORJAARSCQLLECnE
DAMES KLEDING EN LINGERIE 15 BINWEN

Grote Ktottit 2K> - 2MZ LW ZvMfwort

#

pssst...

NIET VERGETEN!

& Bloemenhuis

W.BLUYS
\t mem/ dan/

3

5 j/iaA/ee^i/\

\w aoJv vuaju ad/ies/ \mmm/ kleine/ en/ cyiote/

cadeau/ a/UiketeAV w/ niet; te/ \jbe/vaeteM/ de/

nieuwe/ cxM&cUe/ ^l\wsük/ hJou&/ kaa/v&eu

uaav/ kleun/ eu kuialuteit/

PASTEURSTRAAT 6 - ZANDVOORT
Winkelcentrum "Nieuw Noord"

Tel. 023 571 50 25

ALLEMAAL REUZE BEDANKT!!!

Vüot tiile lieve

en leuke wensen

en attenties

na ons

tsunami avonttntr

Alette en Willem Bol : 023-5715546
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Symbolen die onlosmakelijk met
Valentijnsdag verbonden zijn

De oorsprong van
Valentijn...
De oorsprong van deze dag der liefde is volgens velen te vin-

den bij priester Valentinus. Hij leefde in de derde eeuw na

Christus in Rome. Hij verzorgde bejaarden, zieken en behoef-

tigen, gaf mensen wijze raad en zegende Christelijke huwe-

lijken in. Dat laatste was echter een strafbaar feit.

Toen hij de blinde pleegdoch-

ter van Asterius, stadhouder

van Rome, genas, bekeerde

de stadhouder zich tot het

Christendom en liet alle

gevangen Christenen vrij.

Dit was de druppel die de

emmer deed overlopen voor

keizer Claudius II en hij liet

Valentinus op 14 februari ont-

hoofden. Later werd Valenti-

nus heilig verklaard en werd

14 februari een feestdag. Op
14 februari konden huwbare

jongens en meisjes hun gelief-

den ongestraft verrassen met

(anonieme) cadeautjes, brie-

ven en gedichten

Het hart: Vroeger dacht men
dat alle emoties zich in het

hart bevonden. Later viel

deze eer alleen de liefde nog

ten beurt. Het hart is nu nog

steeds het symbool van liefde,

en dus van Valentijnsdag.

De rode roos: De roos was de

lievelingsbloem van Venus, de

Romeinse godin van de liefde.

Rood is de kleur voor sterke

Lovebirds en duiven: Lovebirds

zijn kleurrijke papagaaien die

in Afrika voorkomen. Ze heb-

ben hun naam te danken aan

het feit dat ze vaak met zijn

tweeën knus tegen elkaar

aan zitten. Duiven waren de

lievelingsvogels van Venus.

Zij kiezen hun partner voor

het leven. Zowel mannetjes

als vrouwtjes zorgen voor de

jongen. Deze toewijding en

liefde maakt ze symbool voor

Valentijnsdag.

Hoe het allemaal begon met deze Lifestyle-pagina...

Een nieuwe krant, een nieuwe pagina en een nieuwe uitdaging... In ieder geval voor mij. Op het

moment dat ik werd gevraagd om deze pagina te gaan verzorgen was ik vrijwel meteen enthousi-

ast. "Wanneer moet de eerste pagina af zijn?", vroeg ik. "Over vier dagen en je eerste onderwerp

is Valentijn".

Onmiddellijk werd er plaats

gemaakt voor lichte huivering.

Zo snel al en over Valentijn

waren mijn eerste gedachten.

Niet dat ik een grote tegen-

stander ben van Valentijnsdag,

maar de commercialisering

van deze dag zou niet mijn

idee zijn. Grote roze pluche

harten, boeken vol over de

liefde en kaarten van zo een

formaat dat het bijna onmo-

gelijk wordt ze stiekem bij

iemand te bezorgen. Wie

heeft er in godsnaam zo een

grote brievenbus?!

"Niet voor één gat te vangen"

Natuurlijk laat ik mij niet meteen

uit het veld slaan en plichtsge-

trouw ben ik aan mijn research

begonnen. De oorsprong van

Valentijnsdag mag natuurlijk niet

ontbreken en lijkt niet zo moeilijk

om mee te beginnen. Fout ge-

dacht! Er zijn vele ideeën over het

ontstaan van deze dag en door-

dat Valentinus niet meer de jong-

ste is, wordt het lastig nagaan wat

de gehele waarheid is. Om deze

reden heb ik voor u de keuze ge-

maakt voor onderstaande versie.

Tijdens mijn research werd dui-

delijk dat er genoeg te vertellen

is over deze dag en dus is het mij

toch aardig gelukt om mijn eerste

pagina vol te krijgen. En hopelijk

gaat mij dat in de toekomst

nog vele malen lukken. En

aangezien ik zeker niet de

wijsheid in pacht heb, zou ik

het leuk vinden gebruik te

maken van de inbreng van

u. Heeft u tips, ideeën of een

leuk verhaal, mail het naar

ons en misschien doe ik er

wel iets mee...

Rest het mij, u een fijne

Valentijnsdag te wensen

en om eerlijk te zijn... Ook
ik heb niets liever dan een

brievenbus vol en een lading

cadeaus van een "secret Va-

lentijn".

Lana Lemmens

gevoelens.

Kant: Eeuwen geleden ge

bruikten vrouwen kan-

ten zakdoekjes. Liet een

vrouw haar zakdoekje

vallen, dan haastte de

dichtstbijzijnde man
zich om dit op te rapen en te-

rug te geven. Deze wetenschap

werd door dames slim gebruikt

wanneer zij in contact wilden

komen met een bepaalde man.

Ringen: Valentijnsdag is de dag

om je geliefde ten huwelijk te

vragen en een verlovingsring

om zijn/haar vinger te schuiven.

Liefdesknoop: Een liefdes-

knoop is een stuk touw met

een reeks bochten en kno-

pen zonder begin of einde.

Het is het symbool van einde-

loze liefde.

ValentiMe

Cupido: Cupido is de zoon van

Venus. Met zijn magische pijlen

kon hij ervoor zorgen dat men-

sen verliefd op elkaar werden.

Voor diegenen die hun geliefde graag verwennen een originele

cadeautip: Speciaal voor Valentijnsdag heeft Swatch een exclu-

sief horloge ontworpen: de Lady St. Valentine's.

De Lady St.Valentine's Swatch be-

staat uit een rood leren armband

met roestvrijstalen gespjes waar-

aan twee harten zijn verbonden.

De harten zijn ingelegd met 10

schitterende witte kristallen. De

Lady horlogekast is gemaakt van

transparant plastic en ingelegd

met een rood gepolijste wijzer-

plaat. De wijzers en de cijfers zijn

zilverkleurig.

Leuk detail: Deze Lady is verstopt

in een glazen kandelaar met

witte hartjes en een kaarsje en

vervolgens ingepakt in een spe-

ciale rode giftbox. Dit alles voor

slechts €57,50.

Vind je dit nog niet genoeg

of heeft ze al een horloge?

Misschien biedt de speciale

Swatch Valentine armband een

uitkomst. De Valentine armband

is gemaakt van glanzend roestvrij

staal. Het hart is ingelegd met

44 sprankelende rode kristallen

en de pijl spreekt voor zich!

Prijs: € 35,00.

Wist je dat?

In Duitsland, 14 februari een onheilsdag is. Het is, volgens de

overlevering, de geboortedag van Judas, de verrader van Christus.

Valentijnsdag gaat onopgemerkt voorbij aan de meesten van onze

oosterburen.
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Zandvoortse Courant
uitstekend ontvangen

Zandvoortse Courant

Afgelopen donderdag was de

grote dag voor de medewer-

kers van de nieuwe Zandvoort-

se Courant. Nadat in de och-

tenduren Peter kok, zijn zoon

Gillis en Joop van Nes het eerste

exemplaar van de pers hebben

zien komen, was het de beurt

aan een promotieteam om 's

middags met de nodige tamtam

^-r^L} *

I

Verspreidnet, dat voor de distributie zorg zal dragen, overhandigt

de eerste Zandvoortse Courant aan Gillis Kok.

tijd", waren niet van de lucht.

Ook de inhoud werd regelma-

tig op waarde geschat en werd

absoluut goedgekeurd. Ook de

Uitgever Peter Kok en bladmanager Gillis Kok van deze courant

hebben afgelopen donderdag het eerste exemplaar van de Zand-

voortse Courant opgehaald bij drukker Boesenkool Krantendruk

bv in Castricum. Op de foto ziet u van links naar rechts: Gillis Kok,

Peter Kok en Frits Raadsheer van drukker Boesenkool.

het weekblad bij het winke-

lende publiek aan te prijzen.

Door middel van het uitdelen

van de krant en ballonnen

werden de Zandvoorters in

kennisgesteld van de weder-

geboorte van de Zandvoortse

Courant en de reacties logen er

niet om! Teksten als: "Eindelijk

een krant alleen voor de Zand-

voorters" en "Wat een han-

dig formaat" tot "Dat werd

ELKE DAG GEOPEND VANAF 15.00 UUR

vele adverteerders, die nu al be-

reid waren om de Zandvoortse

Courant te steunen, waren

enthousiast over de krant, de

lay-out en

het formaat

(even ter ver-

duidelijking:

het formaat

heet niet 'Ta-

bloit' maar

'Halve Berli-

ner'). Na de

promotione-

le actie wer-

den Kok en

zijn team uit-

gebreid gefe-

liciteerd door "tout' Zandvoort

tijdens een gezellig onderhoud

in een van de lokale cafés.

WIL JIJ OOK
DEZE KRANT
BEZORGEN?

Meld je dan aan en

informeer naar de ruime

vergoeding

Tel. 0251-67 44 33

of mail naar info@

zandvoortsecourant.nl

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN
MAANDAG GESLOTEN

ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100



Filmprogramma
10 t/m 16 fe bruari

Dniiirlijks

I3.30'ei) 15.30

Wal je ook zoekt, tiet

avonluur zal je vinden

Do. l/m Di.

1900

THE

ïNCREDIBLES
... Originele versie

iXiiidijks

2L30

The
JGrudgi

Sïircih Michelle

K0 Gelkr

iiiimimn
MovjeDinneriiiimtmn
Bioscoop "kann &

3 Ëttnjicn cLtncr voor
19 euro

in Kumi^nwcrfcin^!

met Cafc hfcuf

Woensdag 19.30

Comme
lune Image

©
Aunes Jacqui

Circus Zindvoorr
CjBsthuiipIcin 5

2 04 2 JM % K.iLiidi üürl
UI: (013) ÜTIftó&ë

W VI W.C] HC t S/AM)V()()ki.M.

Filffl
The Grudge
It never forgives.

It never forgets.

Een Amerikaanse verpleegster die werkt in Tokio,

komt oog in oog te staan met een mysterieus en

bovennatuurlijk virus. Een virus dat een mens ver-

anderd in een razende moordmachine, daarna zijn

slachtoffer doodt en overslaat naar een volgende...

RAD/O+TV
*~

Woensdag
w r iw* 18:00 Zondag in

jïmmi 7m fjiMn
Kennemerland (H)

21:00 TeppZeppi (H)

23.00 Eb & Vloed

Zondag

07:00 Countrytrack (H) Donderdag

09:00 Jong ZFM 18:00 Goedemorgen

10:00 ZFM Jazz Zandvoort (H)

12:00 Muziekboulevard 20:00 BREED

14:00 Zondag in Kennemerland 22:00 Tepp Zeppi (H)

17:00 Eurobreakdown

19:00 Kustwacht Report Vrijdag

21:00 TeppZeppi 19:00 Vrijdagavond Café

21.00 SealT

Maandag

18:00 Jong ZFM (H) Zaterdag

19.00 ZFM Jazz (H) 08:00 Toebak Leeft?

21:00 Vrijdagavond Café (H) 10:00 Goedemorgen Zandvoort

23:00 Eb & Vloed 12:00 Muziekboulevard

12:00 EMM Magazine (laatste

Dinsdag zaterdag v/d maand)

18:00 Countrytrack 14:00 Zandvoort op Zaterdag

20:00 Zandvoort op 17:00 The Groove Empire

Zaterdag (H) of 19:00 Club ZFM

Gemeenteraadvergaderi ng 21:00 BREED (H)

23:00 Eb & Vloed 23:00 Night Walk

RTV N-H
RADIO+TV NOORD-HOLLAND

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Bij de programmering ligt de nadruk op infor-

matieve en culturele programma's, waarmee de inwoners van

de provincie op de hoogte worden gebracht van het wel en

wee in Noord-Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de

officiële rampenzender van de provincie.

Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Dutch Coast Radio

Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per

dag 7 dagen per week.

Programmering Dutch Coast Radio

Dagelijks:

08.00 uur

12.00 uur

18.00 uur

22.00 uur

12.00 uur

18.00 uur

22.00 uur

08.00 uur

Klassieke muziek
Pop muziek voornamelijk uit de
60- 70- en 80 er jaren

Klassieke avond muziek

Jazz keeps you in the mood; Jazz

in alle stijlen door de nacht heen

Binnen niet al te lange tijd zal worden begonnen met de

Lokaal live programma's. Dit zijn Jazz concerten opgeno-
men in het lokaal tijdens de zondag middag concerten.

Volg de aankondigingen in deze krant of op onze web-
site.

U vindt ons op www.dutchcoastradio.nl, waar U tevens de

uitzendingen kunt volgen.

Lepel

Lepel is een tijdloos en fantasievol verhaal over het

zevenjarige jongetje Lepel.

Lepel is een tijdloos en fantasievol verhaal over het

zevenjarige jongetje Lepel dat bij zijn gemene oma
Koppenol moet wonen omdat zijn ouders al heel

lang op reis zijn. Wanneer hij op een dag de kans

krijgt, verstopt hij zich in een warenhuis. Hij raakt

er bevriend met het stoere meisje Pleun, dat stiekem

achter de truien in het warenhuis woont. Samen met

verkoper Max en Pleun beleeft LEPEL spannende

avonturen in zijn zoektocht naar een lieve moeder.

SIMON VAN COLLUM • FILMCLUB

Comme une Image
16 februari

"Geb, De Krocht"

Joseph Lam Jazzclub & Casablanca

Zaterdagavond 12 februari 2005

Stable Roof Jazzband
Van 21.30 tot 1.30 uur

Jazz in Zandvoort

Zondagmiddag 13 februari 2005

Trio Johan Clement
Gast: Ronald Douglas

Aanvang: 14.30 uur

Grote Krocht 41, Zandvoort

Tel: 06-5467

NOTEER DIT NUMMER IN

UW AGENDA: 0251-67 44 33

(Want als u de krant niet heeft ontvangen, kunt

u het nummer ook niet opzoeken)
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Jazz in Zandvoort met Ronald Douglas
Op zondag 13 februari a.s vindt alweer het zevende concert van dit seizoen plaats met als gast de

Nederlandse jazz-zanger Ronald Douglas. Zeker een reden om 14.30 uur in De Krocht aanwezig

te zijn.

De passie voor muziek herin-

nert zanger Ronald Douglas

zich al uit zijn vroegste jeugd.

Ronald groeide op in Den Haag

waar in de woonkamer altijd

muziek klonk. De radio en

platenspeler brachten klanken

en ritmen voort die de kleine

jongen imponeerden en die de

basis zouden vormen van zijn

muzikale smaak van nu. "Mei

Tormé, Nat King Cole, Frank

Sinatra, Tony Bennet en Jim

Reeves niet te vergeten", zegt

Ronald Douglas. "Zij zijn mijn

helden voor altijd geworden.

Ik leerde hun songs in onze

huiskamer kennen en kon ze

na verloop bijna woordelijk

meezingen".

Een zangstudie volgde aan het

conservatorium van Hilversum

waar hij in de leer ging

bij het Amerikaans zang

fenomeen Deborah Brown.

Toen hij in 1988 een nomi-

natie kreeg voor de Pall Mali

Swing Award was een andere

toekomst dan die in de muziek

volstrekt ondenkbaar gewor-

den. Zijn studie werd in 1993

bekroond met een diploma

en met een opmerkelijk ver-

zoek om er les te gaan geven.

Sindsdien brengt hij de passie

voor muziek over op zijn leer-

lingen. Ronald heeft inmiddels

een drietal opmerkelijke goed

verkochte Cd's op zijn naam
staan. Over de gehele wereld

heeft hij zijn zangtalent mid-

delsconcerten mogen etaleren.

Het slotwoord is aan bassist

/producer Ruud Jacobs, met

wie Ronald recentelijk de CD
'Swingworks' heeft gemaakt:

"Het is werkelijk een heel

goede productie geworden
met een doordachte repertoi-

re keus, zowel ingetogen als

met een up tempo. Douglas is

daarbij een opmerkelijk goede

zanger met een imponerend

stemgeluid, een uitstekende

timing en een goede uit-

spraak. Alle songs heeft hij in

één keer ingezongen. Als je

dat kunt heb je wel iets in je

mars! Het is ook een moedige

productie geworden, omdat
hij voor een segment in de

muziek heeft gekozen waar

velen tegenwoordig helaas

aan voorbij gaan. Want vrij-

wel niemand maakt nog dit

soort muziek, terwijl het fan-

tastische muziek is van een

hoge kwaliteit. Het is al met

al een product geworden dat

er mag zijn".

Op de site www.jazzinzand-

voort.nl is meer informatie

te vinden. Deze zondag zul-

len Johan Clement(piano)

Paul Berner(bas) en Frits

Landesbergen (drums) de

musici zijn. De toegang is 10

euro, het concert begint om
14.30 uur in De Krocht.

ZZ CD's Deze keer van Jongmans zelf

1. Count Basie Atomic
2. Patricia Barber A Fortnight in Paris

3. Teddy Edwards Ladies Man
4. Pat Metheney The way up
5. Acoustic Achelmy Smooth Jazz Guitar

6. Pamala Williams Fly away with me
7. Abbey Lincoln met Archie Shepp In Paris

8. David Brecker Don't try this at home
9. Arne Domnerus Jazz at the Pawnshop
10. Oscar Peterson We've got request

Zandvoortse Courant

Actueel

Bezorgde brief van
bewoners Lorentzstraat

De groep bezorgde bewoners, uit het laatste stuk van de

Lorentzstraat, hebben een brief onderschreven die melding

maakt van een, in hun ogen, onhygiënische situatie. Het flat-

gebouw tegenover de bewuste bewoners heeft de afgelopen

week een niet gewenste verandering ondergaan.

In het verleden was de entree

tot het flatgebouw versierd

door een zestal sierboompjes

en een aantal maatregelen

waardoor er geen gemotori-

seerd vervoer voor de ingang

langs kon rijden. Toen deze

week een aantal werklieden

aan de gang gingen en de

bogen en boompjes weghaal-

den, werd er gedacht aan een

opwaardering van de entree.

Wie schets echter hun ver-

bazing toen er in plaats van

de genoemde versieringen,

de plaatsen werden ingevuld

door een batterij vuilnisstort-

plaatsen, een papierbak en een

glasbak. "Ik wist niet wat ik

zag!" zegt overbuurman Ype

Brune. "We dachten dat er iets

moois terug zou komen maar

deze ingreep is voor de bewo-

ners niet te bevatten," gaat

hij verder. "Wat gaat er van

de zomer gebeuren als met

warme dagen de kapotte vuil-

niszakken en gebroken flessen

voor een onhoudbare stank

zullen gaan zorgen?" vraagt

hij zich bezorgt af. Nu hoeven

Brune en zijn medestanders

niet dwars door die afvalcon-

tainers door naar hun woning

maar zij maken zich wel zor-

gen voor de hygiëne van de

flatbewoners. Die staat niet

bepaald hoog in het vaandel

bij de persoon of personen

die deze 'verhuizing' hebben

georganiseerd en gefiateerd.

Hij heeft dan ook een brief

aan het college van B&W en

aan woningbouwvereniging

EMM gestuurd waarin hij op

maatregelen aandringt.

Hij stelt o.a. voor om de con-

tainers, net als in het cen-

trum en in het winkelcentrum

Nieuw Noord, onder de grond

te stoppen of te verhuizen

naar het braakliggende ter-

rein naast het bewuste flat-

gebouw. "Naar mijn stellige

overtuiging," sluit Brune af,

"wordt hier niet de stelling die

regelmatig door EMM wordt

gehanteerd: 'EMM tracht met

alle mogelijke instrumenten,

voor een ieder, Zandvoort

bewoonbaar en leefbaar te

maken en te houden', gehan-

teerd."

WIL JIJ OOK DEZE
KRANT BEZORGEN?

Meld je dan aan en
informeer naar de ruime

vergoeding

Tel. 0251-67 44 33
of mail naar info@

zandvoortsecourant.nl

CD RECENSIE Stan Getz: The final concert recording

Eigenlijk om eerlijk te zijn een DVD bespreking, maar gezien het

belang van de opname volledig gerechtvaardigd. 'Who said Girl

from Ipanema?' vraagt tenorsaxofonist Stan Getz vlak voor zijn

toegift aan de volle zaal van de Philharmonie in München. Hartje

zomer 1990 en Getz weet dat hij nog maar kort te leven heeft met

de kanker die in hem groeit.

Stan Getz: The final concert recording

Met Kenny Barron (piano), Eddie del Barrio, Frank Zottoli

(synths), Alex Blake (bas) en Terri Lyne Carrington (drums).

TDK mediactive DV-JSG1, o.a. verkrijgbaar bij Klassikaz te

Haarlem. Prijs €39,95.

Je ziet de saxofonist rond-

kijken en zich afvragen wie

er in godsnaam dertig jaar

na zijn samenwerking met

de Braziliaanse componist

Antonio Carlos Jobim nog

vraagt om die oude koek.

Jobims bossanova hits maak-

ten Getz weliswaar wereld-

beroemd, maar zijn carrière

begon, zoals bij zoveel groten,

in de bigbands van beroemd-

heden als Kenton, Goodman
en Herman.

Astrud Gilberto

Daarop volgde een periode

waarin hij een koploper werd

in de cool jazz en pas daarna

kwam de bossanova. Onder

andere de bossanova, moet je

zeggen, want na de jaren zestig

haalde Getz de kenmerkende

theedoek uit zijn toeter en blies

wat hij wilde. En dat met het

bekende succes. Maar laten wij

wel wezen; de sensuele muziek

die hij maakte met Gilberto, zal

bij menigeen een warme plek in

het hart behouden.

Zo ook tijdens dit spette-

rende optreden. Een van de

laatste die hij voor zijn dood

in 1991 zou geven. 'Wie zei

daar Girl from Ipanema?'

De zaal barst in lachen uit.

'Raus!' roept Getz grappend

tegen zijn Duitse publiek.

En zet vervolgens het

swingende Amorous Cat in.

Die zit.



HALTESTRAAT27
ZANDVOORT
TEL. 023 571 57 95

DE LAAT 104

ALKMAAR
TEL. 072 511 8919

'ELKE WEEK WEER EEN NIEUWEAANBIEDING 1

DE LEUKSTE DISCOUNTER
VAN NEDERLAND

vleesspeciaüst - traiteur

GrtJiq Lt woensdag 1 U Wtj
nieuw Kippeling

Kroka-M geg-^de slu'^es- hjol'iet. lehker gekruid

m gepaneerd. Heidtfk mei onze nieuwe Jopprasaus.

Kilo 9,95

Originele Ierse sukaddapjes

Kilo 7,95

Bistro blefj&tukraapjÊS
kügeibiÉr-ütuk iïwI *eri nüsttidpüpdi marinade.

Kilo 13,95

mgjw

Shoarma pakket
500 gram shosrmavi&w + S pitabroodjes + grahrg bal^e saus.

Samen 5,00

Runder GouEash
Geslrra^d ïundYlMS nel paprika, locnaal. uien en krxikJwn

Kilo 9,95

MET GRATIS WITTE RIJST
OF AARDAPPELPUREE
Gfam KrocK 7 # Tetelüon D23-571MG7

Zandvoorters: bedankt!

Een mooie jurk, een moderne broek, een glimmend paar schoenen. Ooit gekoes-

terd maar dan is daar de dag van versleten, vaal, beschadigd of gewoon niet

meer willen dragen. In de vuilnisbak? Neen, zei u met z'n allen!!!

Uw gemeente heeft er-

voor gekozen door KICI de

gebruikte kleding in te

laten zamelen. KICI kleding-

inzameling is een van de

grootste kleding- en schoe-

neninzamelaars voor het

goede doel. De ingezamel-

de kleding wordt verkocht

aan zgn. sorteerbed rijven

die de kleding o.a. expor-

teren naar Zuid-Afrika en

Oost Europa. De kleding

die niet meer geschikt is om

te dragen, wordt gebruikt

voor o.a. isolatiemateriaal

en poetslappen.

In 2004 hebben wij ruim

69.000 kg textiel kunnen

ophalen. KICI is erg blij met

deze opbrengst en wil de

inwoners daarvoor graag

bedanken. Maar ook be-

dankt KICI de Gemeente

die met de keuze voor een

KICI kledingcontainer aan-

geeft dat ze de inzameling

van gebruikte kleding voor

het goede doel belangrijk

vindt.

Wilt u meer weten over KICI

kledinginzameling dan kunt

u terecht op onze website:

www.kici.nl. U kunt daar

ook de locatie van een

kledingcontainer opvragen

door het intikken van uw
postcode nummer.

Iepen gekapt

In de Celsiusstraat is de

kap gestart van de iepen.

Er waren veel problemen

en klachten over de bo-

men: de wortels sloopten

het riool en maakten het

trottoir onbegaanbaar. De

gemeente vervangt de

iep door de amberboom.
Dit is een mooie, recht-

opgaande boom waarvan

het blad, in de herfst, mooi

verkleurt. Met een bewo-

nersbrief zijn de bewoners

op de hoogte gesteld van

de kapactie. De nieuwe

bomen komen op andere

plaatsen dan de iepen in

de straat te staan. In ieder

geval niet op het riool,

zoals het geval is geweest

met de iepen.

lepziekte

De recente kap is onder-

deel van een grote ope-

ratie. Zandvoort wil van

zijn iepen af. Niet alleen

omdat ze problemen

veroorzaken, maar ook

omdat de iepziekte in

Zandvoort heerst. Een fa-

tale ziekte waar de bomen
van afsterven. Daarnaast

vinden veel mensen de

iep lelijk. Ze zijn misvormd

door het vele snoeien, le-

derjaar doet de gemeente

een gedeelte zodat in een

periode van drie jaar alle

bomen in de Celsiusstraat

vervangen zijn. Maar de

gemeente beperkt zich

niet tot de Celsiusstraat.

Het is de bedoeling om in

de hele wijk Nieuw Noord

alle iepen te vervangen.

Bron:www.zandvoort.nl

Best zonde toch...?

Hier had uw
advertentie

kunnen staan!

Adverteren?
Voor info mail:

advertenties®

zandvoortsecourant.nl

of bel

Letty: 06-4342 9783

r \
Dankzij onze adverteerders

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de

hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.

Bekijk hun advertenties goed en profiteer van

hetgene dat zij aanbieden.

In deze krant adverteren (in alfabetische volgorde):

ï -!B^3B

MAAND FEBRUARI

15% KORTING
OP ALLE KHIKARMSCHERMEN

Jupiter Plaza

is ook heel blij

met de nieuwe

Zandvoortse Courant

Autobedrijf Zandvoort

Benelly Dranken

Boudoir

BloemenhuisW. Bluys

Bloemsierkunst J. Bluys

Bonbonniere

Danzee

Fast Company
Fong Lie

Fontanella

Gebouw de Krocht

Goossens

Health club

't Lokaal

Hong Kong

IJzerhandel Zantvoort

Jupiter Plaza

Kippetrap

Koene Schoonmaakbedrijf

Marktgigant

Mazzelmarkt

Monuta Uitvaartverzorging

MP Coiffures

Onnovan Middelkoop

RB Schilderwerken

Rosa rito

Sebregts Straatmaker

Slagerij Marcel Horneman

Snackbar Zilvermeeuw

Take Five

Kwekerij Van Kleeff

't Wapen van Zandvoort

Zandvoort Optiek

Zonwering Zandvoort



Zandvoortse Courant

Café Neuf in de Haltestraat. Foto: Onno van Middelkoop

Om de teleurstelling te verwerken van het verlies van sv Zandvoort tegen Onze Gazellen heb

ik deze week een bezoek gebracht aan het al drie en negentig jaar bestaande café Neuf in de

Haltestraat. Uitnodigend stond het terras in volle glorie uit, maar gezien de temperatuur buiten

toch maar naar binnen gegaan. Een prachtige in Art Deco stijl ingerichte zaak met een goed

bezette bar en dito tafeltjes. Het is fijn om te zien dat er wel degelijk publiek in Zandvoort woont
die in de winter ook de horeca bezoeken.

Ondernemers: Let op uw Saeklf
Ik dronk aan de bar een

Heineken bier € 1,90 en mijn

gasten van die avond bestelden

een witte huiswijn (blanc de

blanc) € 2,60.

Helaas vonden mijn gasten de

wijn vlak en kleurloos van smaak,

maar gelukkig was er een goed

alternatief in de vorm van een

Pinot Gris € 3,60 van Louis Sipp

uit Ribeauville; de wijn van de

week. Wel wat duurder maar

een prachtige wijn waarin je

de mooie zomer van 2003 goed

terug kan proeven. Café Neuf

doet veel om ook in de winter

het aantrekkelijk te maken voor

zijn gasten, zo hebben ze in

de winter iedere maandag een

Jutters menu voor € 6,00. Deze

week was dat haaskarbonade

met spinazie met Parmezaanse

kaas en pijnboompitten met

gekookte aardappels, iedere

maandag bijna vol. Ook hebben

ze iedere woensdag een winterse

stam pot voor € 7,50. Leuk is de

combinatie met het circus theater

het zogenaamde Movie dinner:

een driegangen menu inclusief

bioscoop kaartje voor € 19,50 te

bestellen bij het circus theater.

Ondertussen bekeken wij aan de

bar de wijnkaart. Een redelijk

standaard wijnkaart zonder echte

verassingen, maar goed geprijsd

en voor elk wat wils.

Witte wijnen b.v. Sancerre,

Chablis, Pinot Gris, Sauvignon

(Chili) Chardonnay(Zuif Afrika)

Prijzen van € 14,25 (huiswijn) tot

€ 31,25. Rode wijnen b.v. Fleurie,

Pinotage, Springbok, Crozes

Hermitage, Macon. Prijzen van

€ 14,25 (huiswijn) tot € 26,50.

Helaas worden er geen jaar-

gangen bij vermeld, daar (voor de

kenners) de wijn van jaar tot jaar

toch een ander karakter heeft.

In de restaurantkaart worden

voldoende mogelijkheden gebo-

den zowel vis als vlees. Uit de
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Het gezellige Art-deco interieur. Foto: Onno van Middelkoop

voorgerechten in de prijzen

van € 7,25 tot € 10,25 koos

ik de rijk gevulde vissoep die

naar mijn idee toch wel een

iets krachtiger vissmaak mag
hebben. Mijn gasten kozen

voor de kalfscarpaccio wat zij

een prima voorgerecht vonden,

mooi dun gesneden sappig

kalfsvlees met een goede

dressing. Als hoofdgerecht nam
de ene gast de Thaise salade

€ 10,25, diverse soorten salade

met mooie stukjes gebakken

vlees in een Thaise saus. Er lag

echter zo veel van de salade op

de borden, dat je het moeilijk

zonder morsen kon eten. Tip: of

een groter bord of wat minder

salade.

Mijn andere gast koos voor het

trio van duif, fazant en eend

€ 17,75, welke alle drie mooi

gebraden waren, echter door de

vele hoeveelheid saus moeilijk

te onderscheiden van elkaar.

Mijn gestoomde zeebaars

€ 19,50 had helaas te lang in

de stoompan gelegen en de

te vele saus was wat magertjes

van smaak. De stoofpeer bij

de vis vond ik niet zo gelukkig

gekozen.

Ook het geserveerde aardappel -

en groente garnituur had

iets meer liefde van de kok

mogen krijgen. De bediening

vergat ons te vragen of het

gesmaakt had, maar ook om
te vragen of wij eventueel

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Er zal elke editie van de Zandvoortse Courant een

kookrubriek gepubliceerd worden: 'Kook eens een

tikje anders'. Hierin zullen recepten te vinden zijn die

seizoen gerelateerd zijn maar dan net even anders.

De receptuur is normaal gesproken voor 4 personen tenzij

anders vermeldt. Deze week een maaltijdsoep en uiteraard,

even anders dan anders.

Bereiding

Verhit de olijfolie in een soeppan

en bak hierin de bacon in ± 3

minuten totdat ze knapperig is.

Haal ze uit het bakvet en bewaar

ze voor straks. Schep de ui en

paprika door het bakvet en bak

ze in ± 4-5 minuten zachtjes gaar.

Voeg de beide paprikapoeders

en de tomatenstukjes met het

vocht toe en kook de soep circa

5 minuten door. Pureer het

geheel met de staafmixer of

keukenmachine tot een grove

soep. Voeg de kalkoenborst,

aardappel, sperziebonen en

preiringen toe en breng de

sope aan de kook. Kook de

ingrediënten in ±15 minuten

gaar. Breng op smaak met zout

en peper. Neem de kalkoenborst

uit de soep en pluk het vlees in

stukjes. U mag het natuurlijk ook

met een mes in blokjes snijden.

Verdeel de kalkoenstukjes over 4

wijde kommen en schep de soep

erover. Garneer met een lepel

Griekse yoghurt en de reepjes

bacon. Lekker met donkerbruin

stokbrood of met volkoren

ciabatta.

Bereidingstijd circa 40 minuten.

Kcal p.p.: ± 295 I Koolhydraten

p.p.: ± 20 gram.

Ingrediënten:

• 2 el olijfolie,

• 60 gram bacon, in reepjes gesneden,

• 1 grote gesnipperde ui,

• 2 rode paprika's, in stukjes,

• 1 el milde paprikapoeder,

. 2 tl pittige paprikapoeder of cayennepeper,

• 1 blik tomatenstukjes van ± 400 gram,

• 1 liter kippenbouillon (eventueel van tablet),

• 250 gram kalkoenborst, gehalveerd,

• 2 vastkokende aardappelen,

geschild en in blokjes gesneden,

• 150 gram panklare sperziebonen,

. 150 gram panklare preiringen,

. zout en zwarte peper uit de molen,

• 4 eetlepels Griekse yoghurt.

Extra keukengerei:

Staafmixer of keukenmachine.

nog een dessert of koffie wilden

gebruiken. Wij hebben na de

bediening gevonden te hebben,

koffie besteld en om de rekening

gevraagd en natuurlijk ook

betaald. De rekening bedroeg

€ 1 13,50. Voor wat er geboden

was wel iets aan de straffe kant.

Conclusie: prachtige zaak met

een goede bar en een geweldig

terras, echter het restaurant

verdient nog veel aandacht van

de ondernemer.

'Zandvoort biedt u meer dan strand alleen." Laat de plaatselijke horeca hierin maar eens voorop lopen.



Marianne Rebel doet aan kippenkunst

Een van de meest in de publiciteit staande beeldende kunstenaars

van Zandvoort is wel Marianne Rebel. Zondag een week geleden

werd een grote expositie over haar laatste werk geopend in Inns

interieurs aan de Donkere Spaarne 24 te Haarlem. De kunstenares,

bekend van de twisted serie en haar aardewerk voor Douwe
Egberts, was duidelijk blij met de expositie, de zoveelste kroon

op haar werk.

werpen heeft Rebel een bijzon-

dere aandacht voor details".

Wie is toch die Rebel?

Op haar website wordt dit kort

en krachtig uit de doeken ge-

daan: "Marianne Rebel werd in

1951 geboren in Bussum. Naast

haar baan als grafoloog schil-

derde Rebel in de besloten-

heid van haar eigen omgeving

totdat zij in 1991 koos voor

het vrije kunstenaarsbestaan.

Zij laat zich inspireren door

sterke primaire kleuren. Haar

figuren zijn krachtig, opval-

lend van postuur en fors op het

doek gezet. Met haar karikatu-

rale benadering van de onder-

Nieuwe weg
Het is waar, we kennen haar

allemaal van de volumineuze

figuren met uitpuilende kui-

ten, vastgehouden vocht of

iets dergelijks, die op ontelbare

schilderijen, folders en uithang-

borden prijken. Niets daarvan

op de nieuwe expositie, welke

te zien is tot 27 februari. Naast

de bekende koeien en een

prachtige serie golfspelers, is er

nieuw werkte bewonderen. En

ik kan niet anders zeggen, het

zijn verdraaid mooie schilderij-

en. Rebel is een totaal andere

weg ingeslagen na haar expe-

riment met de koeien, die wij

de laatste tijd van haar gewend
waren. Prachtige sprekende

kleuren met een zeer zekere

penseelstreek op het doek aan-

gebracht. Ook collega's beel-

dende kunstenaars spraken

hun bewondering uit. Oftewel:

"Ze kan echt schilderen".

Kippen

Bijkomend feit is dat de locatie

prachtig is. Een grote ruimte
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Voor een

goed en sfeervol

Valentijnsdiner

Voor informatie ofreserveren

tel. 023-5716450

Geopend van 17. 00 tot 22. 00,

woensdag gesloten

Burg. Engelbertstraat 72, Zandvoort

met een glazen dak, waar-

door het daglicht vrij naar

binnen kan en dat komt het

genot van het kijken zeker

ten goede. Dat de schilderes

populair is mag blijken uit de

enorme opkomst tijdens de

opening. Er werd uiteraard

druk 'genetwerkt', maar ook

gekeken en gesproken over de

vele schilderijen. Wie nu denkt

dat er alleen maar schilderij-

en te zien zijn heeft het mis.

Tussen alle schilderijen staat

een forse ren kippen. We kun-

nen het nog net geen legbat-

terij noemen, maar ze zijn er,

en hoe. Keramieke kippen in

de meest fantastische kleuren

sieren de meubelstukken die

aanwezig zijn. Zij zijn het bes-

te bewijs dat kunst niet duur

hoeft te zijn. Bracht een van

de kippen onlangs tijdens een

benefietveiling€1000,00(!)op,

voor € 280,00 mag men zich

eigenaar noemen van een

echte kunstkip in de mooiste

kleuren combinaties.

De tentoonstelling wordt

gehouden aan het donkere

Spaarne 24 te Haarlem. De

winkel waarin het een en an-

der wordt geëxposeerd, is een

bijzondere meubelzaak en de

kunst van Rebel met de meu-

bels van Paulette Cancrinus

gaan uitstekend samen. Het

geeft ook gelijk een idee hoe

de kunst in een woonkamer
tot zijn recht komt. Het pand

leent zich zeker voor meer van

dit soort tentoonstellingen,

of misschien wel tot het hou-

den van workshops over de

schilderkunst, zoals mij werd

toevertrouwd. Marianne Re-

bel is helemaal top zoals we
tegenwoordig zeggen. En de

meubels van Paulette Cancri-

nus zijn eveneens een kunst

op zichzelf.

Jacques Jongmans

Kunst aan de Kust

Op zondag 13 Februari wordt om 16.00 uur de nieuwe gast-

expositie bij Galerie Kunst aan de Kust geopend door Wet-

houder Han van Leeuwen.

Onder de titel "Schatten uit

Zuid-Amerika" laten twee

kunsternaressen hun werk

zien.

Maria del Carmen Aguilar

Farfan, geboren in Huaral -

Peru. Carmen werkt voorna-

melijk met acryl op papier en

doek. Daarnaast experimen-

teert zij ook met gemengde
technieken. Naast haar

kunstschilderijen vervaardigt

zij ook muurschilderingen in

opdracht.

Consuelo Stoker-Pardo, is

geboren in 1955 in Bogota

Colombia. Zij heeft zich

gespecialiseerd in het ver-

vaardigen van pre historisch

Columbiaans keramiek, om-

dat deze haar het meest

inspireert. Het keramiek, in

de door haar gebruikte vorm

en techniek, vindt haar oor-

sprong in ongeveer 1000 tot

2000 jaar voor onze jaartel-

ling. Het werk van Consu-

elo Stoker-Pardo bestaat uit

handgedraaide objecten

die beschilderd worden
met verschillende soorten

klei (engobes). De tekening

wordt zoals gebruikelijk bij

pre-Colombiaans keramiek,

ingekrast.

De tentoonstelling is elke

zondag te bezichtigen van

13.00 uur tot 17.00 uur aan

de Boulevard Paulus Loot 1

naast het Casino.

Daarnaast vindt U in deze

Galerie Kunst aan de Kunst

natuurlijk ook het werk van

een groot aantal zandvoort-

se beeldende kunstenaars

in wisselende expositie van

voornamelijk recent werk.

Kortom een bezoek dubbel

en dwars waard.

//
Schatten uit Zuid-Amerika //

PERSONEEL GEVRAAGD

Strandtent, watersport- en evenementen centrum 'The Spot' in

Zandvoort, zoekt voor seizoen 2005 (half maart t/m half oktober)

uitbreiding van het horecateam met een zelfstandig werkende kok.

Pas jij binnen een team van enthousiaste mensen in een sportieve

omgeving op het strand en heb je ervaring om zelfstandig een

keuken te kunnen draaien, stuur of mail dan je sollicitatie naar:

The Spot, postbus 89, 2040 AB Zandvoort t.a.v.Tom Moncho

(06-12755597) ofthespot@planet.nl

Voor info over The 5pot:

www.gotothespot .com

Krant niet ontvangen?
De Zandvoortse Courant
zal binnen de gemeente
Zandvoort gratis huis-

aan-huis bezorgd worden.
Mocht u onverhoopt geen
krant hebben ontvangen,
dan zullen wij u deze, na

een telefonisch bericht of

e-mail van u, alsnog de
volgende dag laten be-

zorgen!

Krant niet ontvangen?

Bel 0251-67 44 33

Of mail naar info@zandvoortsecourant.nl



Heden^^ Een halve eeuw geleden

Nieuwe wegdek
voor circuit

j

Een beeld van het circuit uit de periode dat voor de eerste keer in het bestaan een nieuw wegdek
werd aangelegd. Foto: Archief Genootschap Oud Zandvoort, bld04257

Het circuit heeft de Zandvoortse politiek al menig keer beroerd. Ook in de raadsvergadering van

16 februari 1954 was dat het geval. Het wegdek van het in 1946 in gebruik genomen circuit, moest

worden vernieuwd omdat het door scheuren gevaarlijk was geworden. De behandeling van het

agendapunt werd op de stampvolle publieke tribune met veel spanning tegemoet gezien, want
als de raad de noodzakelijke 160.000 gulden niet beschikbaar zou stellen, dan zou dat het einde

van de racebaan kunnen betekenen. Plaatsen als Arnhem en Eindhoven werkten destijds aan

plannen om te komen tot een circuit in hun regio. Naast het bedrag voor de verbetering van het

wegdek, werd de raad ook nog gevraagd om 25.000 gulden voor de bouw van wat omschreven

werd als een restauratiegedeelte beschikbaar te stellen.

Het college bestaande uit bur-

gemeester H.M. van Fenema
en wethouders A. Kerkman
(PvdA) en W. van der Werff

(CHU) adviseerden de raad

deze investering te doen, om-
dat het circuit van levensbe-

lang is voor de economie van

de badplaats en een welkome
aanvulling voor het toerisme,

dat een halve eeuw geleden

nog volop in ontwikkeling

was.

De bemerkingen van o.a. VVD-
raadslid G. Tates waren geba-

seerd op de mogelijkheid dat

er plannen waren om ook el-

ders in het land een circuit te

bouwen. Tates wilde vastge-

legd zien dat organisaties als

KNAC (autosport) en KNMV
(motorsport) nog minimaal vijf

jaar gebruik zouden blijven

maken van de Zandvoortse

race-accommodatie. Zijn mo-

tie haalde het niet, omdat het

college duidelijk wist te maken
dat die garantie al was verkre-

gen tijdens de onderhandelin-

gen over het nieuwe wegdek.

Een opmerking van andere

aard kwam van de heer Gosen

(ARP), die vroeg waarom de

races altijd op zondag werden
gehouden. Hij pleitte er voor te

kiezen om op zaterdag te gaan

racen. Een gedachte overigens

die bij geen van de andere

raadsleden op steun mocht re-

kenen.

Burgemeester Van Fenema -

een promotor van het circuit -

stelde dat, als het voorstel niet

zou worden aangenomen, dit

niet zou betekenen dat het cir-

cuit zou verdwijnen, maar wel

dat dan de Grand Prix (destijds

de naam voor de Formule 1

race) in gevaar zou kunnen

komen.

Uiteindelijk werd het voorstel

met algemene stemmen aan-

genomen en was Zandvoort

weer een aantal jaren verze-

kerd van een internationale

toeristische trekpleister.

Discussies als op die 16e febru-

ari 1954 zouden in de jaren

daarna nog een groot aantal

malen gevoerd worden. De

Zandvoortse raadsleden zijn

in meerderheid echter altijd

bereid geweest te investe-

ren in de racebaan, die nog

steeds, ondanks het verdwij-

nen van de Formule 1, zowel

nationale als internationale

grote vermaardheid geniet.

D ERVAN\
DE WEEK

Dit is Dikjeü Een kruising jachthond van ongeveer 7 jaar.

Dikje zit al een tijdje bij ons in het asiel en hoe gezellig wij

dat ook vinden, zoeken we toch een lekker warm mandje

voor hem bij iemand die hem veel aandacht geeft.

Hij vindt het erg gezellig om
overal mee naartoe te gaan

want thuis alleen zitten vindt

hij maar saai. Uit verveling

zou hij wel eens wat kun-

nen slopen. Dikje is eerst als

zwerfhondje bij ons binnen-

gekomen. Daarna hebben

we hem bij iemand geplaatst

en toch is hij weer terug ge-

komen. WAAROM?... Ja dat

is voor ons ook een moeilijke

vraag. Met dikje is namelijk

helemaal niks mis. Hij kan

met andere honden over-

weg zowel reuen als teven

en zelfs met katten. Hij luis-

tert eigenlijk best goed en

vindt knuffelen het einde.

Het enige wat er mis zou

kunnen zijn aan Dikje is...

zijn naam. Nou als dat al-

les is, is de oplossing simpel.

Wie wil met deze stoere lie-

ve middelbare man, zijn of

haar huis delen?

Kom gerust eens kijken in het asiel.

Keesomstraat 5 in zandvoort. Tel. 023 57 13888
Of kijk op de site: www.dierentehuiskennemerland.nl

Waanzinnige Kindershow in Manege

"Billy en de Giechelmuizen"
Op zondag 13 februari is de grote benedenzaal van Danceclub

Manege exclusief geopend voor kinderen, ouders, opa's en oma's.

Ruim 45 minuten echte kinderpret met deze show rondom clown

Billy en de giechelmuizen. Zij zingen en springen. Zij dansen en

maken heel veel lol.

De show bestaat uit fantastische

liedjes, goochelen, spellen en ui-

teraard heel veel gekke situaties.

Kinderen kunnen actief meedoen
in dit ontzettend leuke en gezel-

lige programma. Aan het einde

van de show kunnen de kinde-

ren handjes geven, knuffelen en

dansen met de muizen. Billy en

de Giechelmuizen zullen deze

zondag maarliefst twee maal een

show geven.

Zondag 13 februari om 13.00 uur

en om 15.00 uur. Kaarten kosten

4,50p.p.enzijn in devoorverkoop

verkrijgbaar in Zandvoort bij de

Manege, Videoland (centrum) en

Bloemenhuis Bluijs (winkelcen-

trum nieuw Noord). De kaarten

zijn, indien niet uitverkocht, ook

op de dag zelf in de Manege ver-

krijgbaar. Tevens is vanaf 12.00

uur ons Lounge café geopend

voor de lunch en de borrel.

Tel. 023 -57 20 212 of

www.manegedancelub.nl
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De ouderenadviseur
helpt u verder
Oudere inwoners met vragen of problemen van welke aard dan ook kunnen elke werkdag tussen

half elf en half één terecht in het kantoortje rechts naast de ingang van het Gemeenschapshuis aan

de Louis Davidsstraat. Daar zit de ouderenadviseur van de Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort

(SWOZ). Voor wie de afstand vanuit Nieuw Noord te groot is er iedere donderdagmiddag een

inloop spreekuur in AKZA aan de Flemingstraat.

Eén van de ouderenadviseurs is

Astrid van Gent, die samen met

haar collega's Ada Klarenbeek

en Nathalie Lindeboom klaar

staat voor de oudere inwoners.

Vier kernwoorden

"Onze doelgroep zijn de men-

sen van 55 jaar en ouder. In de

praktijk ligt de leeftijd meestal

zo rond 75 jaar", zegt Astrid

van Gent van oorsprong wijk-

verpleegkundige maar sinds

oktober vorig jaar actief als ou-

derenadviseur in Zandvoort.

"Een uitgangspunt van het

SWOZ is om ouderen te helpen

zolang mogelijk de regie over

het eigen bestaan in handen

te houden. Ons werkterrein

is daardoor uitgebreid, maar

komt neer op vier kernwoor-

den: Welzijn, Zorg, Wonen en

Financiën. Vooral de laatste

taak vraagt steeds meer van

onze tijd, omdat een groot

aantal ouderen moeten leven

van uitsluitend een AOW-uit-

kering. Bovendien zijn er ook

veel vragen over de andere drie

taken", schetst Astrid de zaken

die ze als ouderenadviseur op

haar bureau krijgt.

"Veel mensen weten niet hoe

zij hun administratie moeten

bijhouden. Het wordt steeds

ingewikkelder om dat zelf te

doen. Maar ook bij het aanvra-

gen van bijzondere bijstand of

ontheffing van gemeentebe-

lastingen of bij de heffing van

Hoogheemraadschap Rijnland

bieden wij de helpende hand.

Ouderen kunnen eveneens bij

ons terecht voor hun belasting-

aangifte. Momenteel krijgen

we ook veel vragen over de

eenmalige toeslag die de ge-

meente Zandvoort beschikbaar

stelt", zegt Astrid van Gent die

meent dat veranderende regel-

geving ouderen ook voor pro-

blemen kan stellen.

V
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Astrid van Gent

"Kijken we naar welzijn en zorg

dan moet gedacht worden aan

voorzieningen als Tafeltje Dek-

je, maar ook hulp bij het aanvra-

gen van een WvG voorziening

of een het verkrijgen van een

Persoons Gebonden Budget",

weet de ouderenadviseur.

Drempelvrees

Ouderen die ondersteuning wil-

len, hoeven geen drempelvrees

te hebben, want Astrid en haar

collega's ontvangen u graag om
te kijken wat zij voor u kunnen

doen. "Steeds meer mensen we-

ten ons te vinden en ook gaan

we regelmatig op huisbezoek

bij mensen van 75-jaar en ou-

der. Dus voor de categorie die

ons niet kan bezoeken hebben

we zelfs mogelijkheden. Wie di-

rect iets wil weten of dringend

advies nodig heeft, kan ons ook

bereiken via telefoonnummer

5719393", zegt Astrid die in

de periode dat zij in Zandvoort

actief is al vele ouderen heeft

kunnen helpen.

"We hebben contacten met alle

diensten en facetten van de sa-

menleving die voor de oudere

mens van belang kunnen zijn,

daarbij moet niet alleen ge-

dacht worden aan de gemeen-

te maar ook het maatschap-

pelijk werk, de zorgcentra en

woningbouwcorporatie EMM.
Voor ouderen die weinig con-

tact hebben met buren of fa-

milie en niet meer zo makke-

lijk de deur uit kunnen, is er de

mogelijkheid om op maandag,

dinsdag, donderdag en vrijdag

van 10-16 uur naar de dagver-

zorging in het dagcentrum van

het Huis in de Duinen te gaan.

Op donderdag kan men daar-

voor ook in AKZA terecht",

schets Astrid van Gent de

mogelijkheden, waarvoor ze

graag helpt met het invullen

van een aanvraagformulier.

Wie de ouderenadviseur niet

kan bereiken kan uiteraard

ook contact opnemen via het

bekende telefoonnummer van

het SWOZ: 5717373. Het kan-

toor aan de Willemstraat 20

is iedere werkdag geopend

van 9.00 - 12.30 uur en van

13.30 -17.00 uur.

Voorleesuurvoor

senioren begint

Speciaal voor senioren is de Openbare Bibliotheek met een

zogeheten voorleesuur gestart. Elke maand verzorgt Marijke

van Diemen een dergelijke activiteit. Mede door haar inzet

willen de verzorgingstehuizen van Stichting Zorgkontakt en

de Openbare Bibliotheek in samenwerking met het Aktivi-

teitencentrum Zandvoort (AKZA) een soortgelijke activiteit

gaan opzetten.

Als gezworenen zitten ze rond

de tafel. Pen en papier in de

aanslag. "Wij zijn voor het

sociale gebeuren" houdt bibli-

otheekmedewerkster Marijke

van Diemen de luisterende

drie dames voor'. Met veel

plezier heeft zij al vaker voor-

leessessies gehouden, meestal

in het zaaltje van de Biblio-

theek. Nu willen de anderen

iets dergelijks ook opzet-

ten. Soms gaat Marijke bij de

mensen thuis voorlezen. 'Eén

op één' noemt ze dat: "Dan ga

je bij de mensen thuis verhalen

voorlezen en vervolgens op

heel persoonlijke manier er op

inhaken."

Luisteren vanuitje leunstoel

Een voorleesuur vergt een

gedegen voorbereiding. Uit

een voor de gelegenheid gese-

lecteerde stapel boeken maakt

ze haar keuze: korte verha-

len of aansprekende gedich-

ten die de gedachten van de

toehoorders als het ware laten

reizen. Vertellingen uit boeken

als "Winters van vroeger" of

"Spelletjes van toen" maken
bij de luisteraars onherroepe-

lijk jeugdherinneringen los.

Want wat is bij het luisteren

vanuitje leunstoel mooier dan

je gedachten moeiteloos te

laten dwalen?

Leuk, knus en gezellig

Marijke ziet het maandelijkse

voorleesuur voor senioren

als een sociaal gebeuren bij

uitstek. Belangrijk voor de

deelnemers is de kleinschalig-

heid; daarom wordt het luis-

tergroepje bewust beperkt

gehouden tot hooguit 8 per-

sonen. Soms houdt ze zich in

haar boekenkeuze aan een

thema, zoals bijvoorbeeld 'de

seizoenen'. Meestal heeft zij

een stapeltje boeken uitge-

kozen die gewoonweg leuk,

knus of gezellig zijn. Met

bij voorkeur een link naar

vroeger, naar zaken waarin

de ouderen zich in kunnen

herkennen. De improvisatie

en het invoelingsvermogen

speelt bij het voorlezen een

belangrijke rol, maar het

draait altijd om de toehoor-

ders.

Vrijwilligers gezocht

Marcha Riethoven van de

Stichting Zorgcontact: "Voor-

al dementerende ouderen

ervaren voorgelezen wor-

den als erg prettig." In het

de Huis In de Duinen (HID),

de Bodaan en Meerhoven

wil zij in samenwerking met

de Bibliotheek Voorleesuren

gaan organiseren. Daarmee

willen de dames ook in de

verzorgingshuizen een 'luis-

terleunstoel' neerzetten en

zijn daarom op zoek naar

voorlees-vrijwilligers. Mar-

cha: "Het is ontzettend dank-

baar werk".

Ton Timmermans

^^



Wim Buchel sr. kent de sport
als zijn broekzak
Een man met gezag in de sport-

wereld. Dat is Wim Buchel sr.

Sinds januari 2004 voorzitter

van de Sportraad Zandvoort

nieuwe stijl. Naast 8e dan in

de judosport, vele jaren inter-

nationaal scheidsrechter en in

die functie ook actief op de

Olympische Spelen, nu nog

altijd voorzitter van de Top-

sportcommissie van de natio-

nale judobond. Buchel kent de

sportwereld als zijn broekzak.

Jarenlang dreef hij zijn eigen

sportschool aan de A.J. van der

Moolenstraat. Tien jaar gele-

den deed hij zijn school over

aan judocollega Cor van der

Geest van het Haarlemse Ke-

namju.

Zijn functie van voorzitter van

de plaatselijke sportraad is hem
op het lijf geschreven. Samen
met zijn mede sportraadleden

Eshter Jansen, Klaas Annema,
Eg Poster, Ruud Luttik, Joop

van Nes, Jan Piet Paap en Ben

Zonneveld is het zijn taak het

college van B&W gevraagd en

ongevraagd te adviseren over

zaken die met de Zandvoortse

sport te maken hebben. Ook
het huldigen van de plaatse-

lijke (jeugd)sportkampioenen

behoort tot het takenpakket.

Op de vraag in welke mate de

Zandvoortse (sport) samen-

leving gebruik maakt van de

diensten van de sportraad

volgt een ietwat zuinige reac-

tie. "Ze weten ons te vinden als

er problemen zijn. Dan mogen
wij proberen een oplossing te

zoeken. In het jaar dat we nu

in functie zijn, hebben we al

een aantal keren met verte-

genwoordigers van verenigin-

gen met problemen gespro-

ken, zoals die van de schietclub

en jeu-de-boules vereniging.

Maar als we een stukje nodig

hebben voor de jaarlijkse sport-

krant, dan is het een groot

probleem dat binnen te krij-

gen", zegt Buchel niet zonder

enig cynisme.

Gemeente
"Door de gemeente worden
we als het om sportzaken gaat

wel serieus genomen en wordt

om ons advies gevraagd. Denk
maar aan de onlangs versche-

nen sportnota waarin ook de

plannen voor de herschikking

van Duintjesveld aan de orde

kwamen. Het feit dat Tamara

Wim Buchel, voorzitter sportraad.

Tichelaar ons ambtelijk onder-

steunt geeft ook aan dat we
serieus genomen worden, wat

niet wil zeggen dat dit altijd

het geval is. Onlangs werd de

sportvrijwilliger van Zandvoort

gekozen. De verkiezing is een

prima zaak is, maar zou nog

meer inhoud hebben als wij als

Sportraad daarbij ook betrok-

ken waren geweest. Dat was

nu niet het geval. De betrokken

ambtenaar heeft zich veront-

schuldigd en aangegeven dat

hij ons vergeten had. Jammer,

maar de volgende keer zal hij

ons wel inschakelen", schetst

Wim Buchel de samenwerking

met de gemeente, een be-

stuurslichaam dat Buchel ook

de nodige lof toezwaait.

"Zandvoort heeft de beste

sportaccommodaties van de

omgeving. Alles is aanwezig om
optimaal sport te beoefenen.

Dat het grootste deel van de

sportbeoefening zich afspeelt

op recreatief niveau is geen

probleem, al is een prestatieve

uitschieter welkom", stelt Bu-

chel, die een goede begeleiding

van de jeugd van het grootste

belang noemt.

"Een goede jeugdopleiding

Foto: Joop van Nes

wordt bij de meeste sportbon-

den gezien als de basis voor

een prestatief gezonde sport-

vereniging. Bij de jeugd moet

de basis worden gelegd en

dat is geen eenvoudige zaak.

Investeren in de jeugd is altijd

goed. De provinciale sportra-

den en bonden hebben vele

mogelijkheden de verenigin-

gen daadwerkelijk te onder-

steunen. Het is overigens niet

mijn taak de verenigingen

hierop te wijzen. Als ik dat

zou doen dan zou ik de vraag

krijgen waar ik mee bemoei",

zegt de man die ook nog altijd

actief is in de begeleiding van

recreatieve sporters.

Samenwerken
Wim Buchel is duidelijk

als het er om gaat hoe

de sportverenigingen in

de gemeente Zandvoort

gezond kunnen blijven. "Er

zal samengewerkt moeten

worden. Niet alleen met de

gemeente maar ook met

andere sportverenigingen in

Zandvoort, maar misschien ook

wel daarbuiten. Het is de enige

manier een gezond, plaatselijk

sportleven te houden. Het

gaat niet alleen om de jeugd,

maar ook om de ouderen,

die een steeds belangrijkere

plaats gaan innemen. In het

breedtesportproject dat in

samenwerking metdegemeente
Heemstede en Sportservice

Noord-Holland vorm zal krijgen,

is daar een belangrijke plaats

Zandvoortse Courant

voor ingeruimd", schets Wim
Buchel de toekomst van de

plaatselijke sportbeoefening,

waarbij de Sportraad ook

voor de sportverenigingen

een belangrijk ondersteund

instrument is.

Een jaar 'Ladiesday" op
Duintjesveld

Dinsdag 1 februari werd op Duintjesveld gevierd dat een jaar

geleden gestart werd met het organiseren van golfwedstrij-

den voor uitsluitend vrouwen. Hieraan doen zowel leden van

de Zandvoortse Golfclub Sonderland mee, als jaarkaarthou-

ders van Open Golg Zandvoort (OGZ). Daarnaast, en dat is vrij

uniek, kunnen ook greenfee-speelsters zich opgeven.

Elke dinsdag wordt, afwis-

selend in de morgen en op

de middag, een 9 holes wed-

strijd gehouden met elke keer

een andere spelvorm, zoals

strokeplay, match play of met

stablefordtelling. Daarnaast

ook regelmatig 'funwed-

strijden' als Texas scramble',

vossenjacht en als hoogtepunt

dit jaar: 'the Ladies dare the

Gents', waarbij alle deelnemers

anno 1900 gekleed waren. Dit

eerste jaar deden er bij de 57

gehouden wedstrijden in het

totaal 1652 deelneemsters

(169 verschillende dames) mee.

Jublieumwedstrijden

De animo voor de jubileum-

wedstrijden was zeer groot. In

de ochtend waren 30 vrouwen

actief, terwijl na een uitgebrei-

de mediterrane lunch met roze

champagne zelfs 42 dames de

baan opgingen.

De uitslagen: 's morgens, 1e

prijs: duo Astrid Bloemen en

Elisabeth Haderer (28 stablef-

ordpunten), 2e prijs: Tanja van

Dooren/Ans Dümpel (26 pun-

ten). Voor de derde plek kwa-

men drie duo's in aanmerking

met elk 25 punten, maar na

enig rekenwerk kwamen
Anneke Schreuder en Jopie

Felix als winnaars uit de bus.

De 'neary' was ook voor An-

neke Schreuder, terwijl Roos

de Haan de 'longest drive'

sloeg.

De middagwedstrijd werd

gewonnen door opnieuw

Astrid Bloemen, nu samen

met Marian Bosma (28 sta-

blefordpunten), 2e prijs: Hilda

Eping/Loes Reymers (27); ook

nu eindigden 3 teams gelijk

met 25 punten. Ingrid van

Waardt en Quirina Vreeburg

kregen de derde prijs en Mie-

ke Helleman/Erna Meijer na-

men genoegen met de vierde

plek. De 'neary' was deze keer

voor Ans Nihot en de 'longest

drive' op hole 8 ging, met een

geweldige klap, naar Wanda
van de Bos.AI met al een zeer

geslaagd feest.

Sportverenigingen opgelet!
Sporten is een gezonde bezigheid waar
gelukkig heel veel Zandvoorters mee bezig

zijn. Uw sportvereniging verdient daarom alle

aandacht van de Zandvoortse Courant.

Wacht niet af, maar neem contact op met
onze sportredactie, zodat we kunnen bespre-

ken hoe uw vereniging en deze krant kun-

nen samenwerken. Belangrijke evenementen,

uitslagen, uitnodigingen, verslagen en noem
zo maar op!

Mail naar sport@zandvoortsecourant.nl

of bel onze sportredacteur Joop van Nesjr.

06-144 826 85



Sv Zandvoort zondag morst weer punten
Het eerste elftal van de zondagafdeling van sv Zandvoort, heeft

in thuiswedstrijd tegen het lager geplaatste Alliance, niet ge-

daan wat van een kampioenskandidaat mag worden verwacht:

winnen. Tijdens de wedstrijd werd een ongeschreven voetbalwet

bewezen: als jij niet scoort, doet de tegenstander dat wel.

Zandvoort begon wel voortva-

rend aan de wedstrijd. Al bin-

nen de eerste minuut scoorde

Raymon Hölzken op aangeven

van Justin Robert de openings-

treffer. Als Zandvoort in het

eerste kwartier de mogelijk-

heden had uitgebuit die ze

hadden gecreëerd, zou er geen

vuiltje aan de lucht zijn geweest.

Omdat het tweede doelpunt ech-

ter niet wilde vallen, ondanks de

nodige grote en kleinere kansen,

kwamen de Haarlemse bezoekers

beter in hun spel met gevolg dat

de stand na het eerste kwartier

gelijk was getrokken en zou tot

de rust zo blijven.

Na de pauze, waarin Zandvoort

trainer Rob Buchel twee keer

wisselde, weer een verwoed aan-

vallend Zandvoort. Echter dat

kleine beetje geluk dat je nodig

hebt om te scoren ontbrak van-

daag. Erger nog: Alliance kwam

op voorsprong. Een goed uitge-

voerde aanval met vier spelers

tegen twee verdedigers zorgde

voor een deceptie aan Zandvoort-

se kant. Met een tiental minuten

te gaan pakten zich donkere wol-

ken boven onze plaatsgenoten.

Zandvoort moest wat terug doen.

Een afgeslagen Zandvoortse aan-

val bracht het leer voor de voe-

ten van Rik Logmans en vanaf de

rand van het zestien meter gebied

scoorde hij fraai de gelijkmaker.

Rob Buchel was na afloop duide-

lijk: "We hebben kansen genoeg

gehad maar als je ze niet afmaakt

kom je in de problemen. Ook
werd het speelveld weer te groot

gehouden en kregen die gasten

veel te veel ruimte. Dan komt

de afspringende bal altijd bij je

tegenstander terecht. Met man-

nen als Rutger Leeuwe en Nicky

Hendriks moet je dat niet doen,

levensgevaarlijk. We zijn nu volop

Bij het eerste zondagelftal van Sv Zandvoort ontbrak net dat kleine beetje

geluk datje nodig hebt om te scoren. Foto: Onno van Middelkoop

aan het trainen om het geschon-

den vertouwen in de aanval

weer omhoog te vijzelen. Ook
was onze verdediging veel te

lief. Als ik een paar keer voorbij

gelopen zou worden, laat ik dat

wel een keer merken aan mijn

tegenstander, die zal dat niet zo

snel weer doen. Toch had ik van

deze jonge ploeg al veel eerder

een dip verwacht. Gelukkig is

die niet gekomen. De competi-

tie is nog niet afgelopen, we zijn

nog volop in de race!" sluit hij

strijdvaardig af.

Volgende week moet de geplaag-

de ploeg naar de hekkensluiter,

United/DAVO. Dan zal er toch

weer eens gewonnen moeten

worden om Onze Gezellen, dat

niet speelde en dus, virtueel, nog

maar 1 punt achter staat, op de

tweede plaats te houden.

ZaalhOCKEY Verrassende zaaltitel ZHC

Het kampioensteam van de zaalhockey afdeling ZHC.
Foto: Onno van Middelkoop

Het heren zaalhockeyteam van ZHC is afgelopen zondag tot hun

eigen verrassing en verbazing kampioen geworden van 1e klasse.

ZHC versloeg in de Korverhal koploper Castricum met 6-2. De titel

was definitief voor ZHC toen Castricum ook de tweede wedstrijd

van de dag met 9-4 verloor van Kikkers uit Nieuw Vennep.

Castricum, waarvan ZHC eerder

met 7-3 verloor, liet in het begin

van de wedstrijd zien waarom

het ongeslagen was. Het resul-

teerde na 7 minuten in de ope-

ningstreffer, 0-1 . De reactie van de

Zandvoortse heren was echter

navenant want bij de volgende

aanval maakte Niki Gatsonides

direct gelijk, 1-1. Even nog kreeg

ZHC het moeilijk maar nadat op-

nieuw Gatsonides voor 2-2 had

gezorgd, kende Castricum geen

voorsprong meer. Jurriaan Wiek-

meijer zette Zandvoort nog voor

de doelwisseling op 3-2.

In het begin van de tweede

helft probeerde Castricum met

man en macht naast ZHC te ko-

men. De Zandvoortse doelman

toonde echter zijn klasse met

een aantal opvallende reddin-

gen. Het spel van de sluitpost

gaf zijn team zelfvertrouwen

dat tot uiting kwam in twee

treffers van Dark Bruining die

de voorsprong, met nog tien

minuten te spelen, opvoerde tot

5-2. In de slotfase stelde vervol-

gens Thijs Retra de winst veilig

door de bal voor de zesde keer

achter de Castricumse keeper te

pushen, 6-2.

De titel voor ZHC betekent dat

het volgend jaar mag uitkomen

in de overgangsklasse, waar het

mogelijk het eerste team van

Bloemendaal zal treffen. Dat is

gedegradeerd uit de Topklasse.

Bridge I

Resultaten

Zandvoortse

Bridge Club

Woensdag
Woensdag 2 februari was het

spannend voor de diverse bridge-

paren omdat weer werd bepaald

wie ging promoveren, respec-

tievelijk degraderen. In de A-lijn

was deze keer de overwinning

voor mw. Paap-dhr. V.d. Pas met

56,43%. Ook de zege in de B-lijn

voor mw. De Leeuw-d hr. Brandse

met 58,63% was een verrassing,

maar de promotie naar de A-lijn

was voor de paren ds. Verburg-

v.d.Meulen, mw. Kortekaas-hr.

Anderson, hrn Noyen-Sweijen en

mw Kleijn-hr. Overzien De hoge

score in de C-lijn van de dames

Bossink-Keizer met 61,46% re-

sulteerde daardoor onverwacht

voor promotie naar de B-lijn, sa-

men met ds. Bruijn-Busscher, mw.

Lemmens-hr. Zwemmer en de da-

mes de Fost-Meijer.

Donderdag

Op de donderdag deden de ge-

legenheidsparen het goed. De

heren Hogendoorn-v.d. Meulen

behaalden in de A-lijn een score

van 63,50%. Het reguliere duo

Heldoorn-v.d. Meulen vergroot

hierdoor de voorsprong op de

heren Polak-Vergeest. Tegen het

sterke paar mw. Boswijk-hr. Veld-

huizen is niet op te boksen. Met

liefst 70,49% werd gewonnen;

hier konden de dames Bruijn-

Meijer (invaller) met 61,1 1 % niet

tegenop, maar werd de tweede

plaats wel geconsolideerd. De su-

perscore van de dag was in de C-

lijn voor het paar mw. Sluijter-hr.

De Wit met maar liefst 72,50%.

Dat zij hierdoor riant aan de lei-

ding staan wekt geen verbazing.

Sportprogramma t/m 16 februari

Voetbal

Zaterdag 12 februari

SIZO -sv Zandvoort zal 14.30 uur

Sportpark Weerestein, Hillegom

Zondag 13 februari

United/DAVO - sv Zandvoort zo1 14.00 uur

Sportpark United, Schalkwijk

Futsal

Vrijdag 1 1 februari

Sv Zandvoort -DSC '74 20.10 uur
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Zandvoort in laatste fase onderuit tegen BSM
Sv Zandvoort

Het eerste team van sv Zand-

voort moest aantreden tegen

BSM. Na een snelle openings-

treffer van BSM, vrij snel ge-

volgd door nog een treffer

van de Bennebroekers, deden

de Zandvoorters achter de fei-

ten doen aanlopen. Na een

kwartier wist Rutger Kuling de

aansluittrefferte maken. Zand-

voort werd aan het eind van

het eerste bedrijf wat sterker

maar het spel bleef erg stroef.

Dit kwam door een aantal mis-

verstanden tussen de spelers.

In de tweede helft kwam Zand-

voort door dezelfde Kuling op
2-2 en bijna op 3-2. Direct na

deze opgelegde kans viel een

doelpunt aan de andere kant.

Nadat Raymon Hölzken de

goed keepende Sander Schui-

ten afloste en als vliegende

keeper nog het een en ander

probeerde te redden, liepen de

Bennebroekers simpel uit naar

5-2.

Veteranen

In het broederduel tussen de

Zandvoortse veteranen, trok

het eerste veteranenteam aan

het langste eind. Met 13-8 werd

het tweede veteranenteam ver-

slagen. In het begin leken beide

teams nog aan elkaar gewaagd
maar het verschil werd toch in

het midden van de eerste helft

bepaald. Beeldbepalende spe-

lers bij het eerste team waarbij

Piet Keur niet meespeelde, wa-

ren Bas Heino en keeper Peter

Koper.

Het tweede veteranenteam met

spelers als Tim van de Hooge,

Henk Gaus, Michael Leijsen en

de illustere Tom van Mourik,

konden niet echt een vuist ma-

ken. Er werd in de laatste fase

nog van alles geprobeerd, maar

ze moesten uiteindelijk toch

een verschil van vijf treffers

toestaan. Bijzonder aan deze

wedstrijd was dat het spel toch

bijzonder snel oogde omdat de

ervaren spelers elkaar goed wis-

ten te vinden.

Bas Heino, Sv Zandvoort vet.1, waagt een schot.

ZSC

De Zandvoortse Sport Combina-

tie (ZSC) weet de laatste weken

gemakkelijk de overwinningen

naar zich toe te trekken. Afge-

lopen vrijdag leek het weer een

gemakkelijk duel te worden

Flamingo's sterker

dan WVGV
In de veteranencompetitie van de Nederlandse Basketbal Bond (NBB), hebben de Flamingo's, on-

derdeel van The Lions, hun tuiswedstrijd tegen het lager geplaatste WVGV uit Weesp met enige

moeite gewonnen. De ervaren basketballers, die de afgelopen 4 tot 5 jaar deze competitie (samen

met het Amsterdamse Herly) domineerden, zijn na het vertrek van puntenmachine Erwin Jager,

niet meer in staat om voor de koppositie te strijden.

Flamingo's begon voortvarend

en onder aanvoering van nieu-

weling Jaap Jongbloed werd

een voorsprong van een tien-

tal punten opgebouwd. Het

lengte voordeel van WVGV zou

echter zwaar gaan wegen voor

het Zandvoortse team. In hun

voordeel was wel de veel snel-

lere fast break dat menig puntje

toevoegde. De voorsprong die

de mannen van speler/coach Paul

Koote aan het einde van de eer-

ste periode hadden werd niet

meer weggeven. De standen van

elk van de 3 resterende perioden

bleven gelijk al hadden de gasten

in het derde kwart de marge te-

ruggebracht naar slechts 3 pun-

ten. In deze fase van de wedstrijd

Nieuwe aanwinst

Jaap Jongbloed in actie.

Foto: Onno van Middelkoop

zou een met scherp schietende

Jongbloed een aantal belang-

rijke punten toevoegen, zodat

er bij aanvang van het laatste

kwart weer sprake was van een

voordelige marge van elf pun-

ten. Klaarblijkelijk hadden de

gasten teveel van hun energie

verspeeld tijdens hun inhaalrace

en konden ze niet meer verhin-

deren dat een eindstand van 67-

51 ontstond. Door dit resultaat

plaatst Flamingo's zich op de

vierde plek op de ranglijst.

voor de Zandvoorters die tegen

het vijfde team van TumTum/Mi-

les speelden. Een zaalvoetbal

team waar een aantal schrijvende

journalisten in zitten zoals Jaap

Bonkenburg die de rol van sluit-

post vervulde en Dick Sintenie.

De meest in het oogspringende

Zandvoortse spelers waren Ferry

Vooijs en Mark Hoppe. Zij maak-

ten in deze wedstrijd de meeste

doelpunten die verder voor ZSC

gemakkelijk verliep. De marge

schommelde tijdens de wedstrijd

Foto: Onno van Middelkoop

rond de vijf of zes. In het begin

kostte het de spelers weinig

moeite maar aan het eind slo-

pen er veel slordigheden in het

spel van de Zandvoorters. Mis-

schien was de samenvatting door

de geblesseerde Michel van de

Marm wel het meest treffend. Hij

zei dat het aan het eind weer te

gemakkelijk ging en daardoor de

spelers tegen zichzelf speelden in

plaats van tegen een tegenstan-

der.

w

1
Kijk ook eens op de website

www.zandvoortsecourant.nl

Sportuitslagen afgelopen week
Voetbal

SV Zandvoort zo - Alliance '22 2-2

Basketbal

Onze Gezellen - Lions dames
Challengers 3 - Lions heren
Flamingo's -WVGV

67-61

85-62

67-51

Zaalhandbal
ZSC heren - Heracles/CTO 16-20

Zaalhockey
Castricum -ZHC
Bloemendaal 2 -ZHC

6-2

afgel.

Futsal

ZSC - Turn Turn/Miles 5

Zandvoort - BSM
Zandvoort vet 1 - Zandvoort vet 2

10-5

5-2

13-8
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BURG. VAN FENEMAPLEIN 2/201 ZANDVOORT
• Op de 2 e etage gelegen 3-kamer hoek appartement

• Direct aan het strand gelegen met prachtig zeezicht

• Zeer netjes afgewerkt

• Geen balkon

• Riante berging 5.40m x 1 .50m

• Woonoppervlakte ca. 65 m 2

• Parkeren op parkeerplaats VvE

• 3 liften en 24-uurs receptie

•Via hotel mogelijkheid voor permanente-/of zomerverhuur

Vraagprijs: € 149.000,-

FRANS ZWAANSTRAAT 38 ZANDVOORT
• Fraai gelegen hoekwoning

• Schitterend uitzicht over duinen

•Voortuin, royale achtertuin

• 4 slaapkamers

• Inwendig gedateerd, doch netjes onderhouden

• Geheel voorzien van hardhouten kozijnen

•Vrijstaande stenen schuur

•Woonoppervlakte ca. 110 m 2
, inhoud 325 m 3

• Perceeloppervlakte 268 m 2

Vraagprijs: € 369.000,-

LEEUWERIKENSTRAAT 12/6 ZANDVOORT
• Modern verbouwd 4-kamer hoekappartement

• 3 e etage gelegen met fraai uitzicht over de duinen

• Moderne badkamer en keuken v.v. apparatuur

• Geheel v.v. dubbele beglazing

• Alle wanden gestuukt ,geheel v.v. laminaat

• Berging in het souterrain

•Woonoppervlakte ca. 83 m 2

Vraagprijs: €209.000,-

NIEUWSTRAAT 7 ZANDVOORT
•Verrassend ruime gerenoveerde eengezinswoning

• Zonnige achtertuin/patio op het westen

• L-vormige woonkamer, woonkeuken v.v. app.

• 3 slaapkamers, ruime bergzolder

• Deze woning moet van binnen gezien worden!

•Woonoppervlakte ca. 90m 2

• Buiten schilderwerk 2002

• Gehele woning voorzien van laminaat

• Licht stucwerk door de gehele woning

Vraagprijs: €219.000,-

ZANDVOORTPASSAGE 3/38

• Royaal 3-kamerappartement op de 8ste verdieping

• Schitterend uitzicht over zee, duinen en dorp

• Breed balkon op het zuiden

• Gebouw is voorzien 2 lift

• Centrale ligging to.v. winkels, station en strand

• Eventueel met garage te koop

Vraagprijs: €219.000,- (appartement)

€ 22.500,- (garage)

HAARLEMMERSTRAAT 1 1 -A ZANDVOORT
• Goed onderhouden royale hoekwoning met voor- en

achtertuin, stenen schuur en achterom.

• Ind.: L-vormige woonkamer, gedateerde keuken.

• 1 e verd.: 2 slaapkamers w.v. 1 met balkon op het zuiden,

nette badkamer v.v. douche, wastafel en 2e toilet.

2e verd.: Stookruimte, aansl. voor wasmachine en droger

en 2 slaapkamers.

• Geheel v.v. dubbele beglazing

• Woonopp. ca. 135 m 2
,
perceelopp. 274 m 2

Vraagprijs: € 339.000,-
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