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“Sinds de strandpalviljoens weer 
worden opgebouwd is het niet 

meer boven nul geweest“

Zie onze advertentie op 
de achterpagina!

In de week van 7 tot 12 maart 
wordt weer de jaarlijkse collec-
te van Jantje Beton gehouden. 
Van maandag t/m vrijdag wordt 
door de Zandvoortse scouting 
huis aan huis gecollecteerd en 
op zaterdag bij de winkelcen-
tra. De scoutingleden zijn her-
kenbaar aan hun uniform en 
een geldig legitimatiebewijs. 
De opbrengst komt, zoals be-
kend, geheel ten goede aan het 
jeugd- en jongerenwerk. 50% is 
bestemd voor de deelnemende 
verenigingen. De rest wordt 
besteed aan allerlei plaatselijke 
en landelijke noden bij de di-
verse jeugdverenigingen, zoals 
ondersteuning bij nieuwe be-
huizingen, speeltuinattributen, 
spelmateriaal, kampeermidde-
len, etc. 
“Zeker in deze tijd, waarin op 
allerlei subsidies wordt bezui-
nigd, is het steunen door Jan-
tje Beton, helaas, een bittere 
noodzaak geworden”, zegt  
coördinator Gerard Kramer. 
“We hopen dan ook dat men 
gul de portemonnee zal trekken 
voor dit sympathieke doel”.

Zandvoortse
scouting collecteert 
voor ‘Jantje Beton’

Nieuwe
PERSOL zonnebrillen

zijn binnen!!!
Kerkstraat 34-36

2042 JG  Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Minister Peijs van Verkeer en 
Waterstaat gaat niet in op het 
aanbod van provincie NH om de 
spoorlijn naar Zandvoort van 
de NS over te nemen.

De minister kan niet ingaan op 
de eis van de provincie, zo meld-
de het provinciebestuur afgelo-
pen maandag. Als voorwaarde 
van overname had de provincie 
gesteld dat de treindienst door 
kan rijden naar Amsterdam-CS. 
Dit om extra overstappen in 
Haarlem te voorkomen. 
Gemeentevoorlichter van Heemst: 
“Partijen onderkennen het be-
lang van de spoorlijn en zullen al-
les doen om deze te behouden.
Meer dan één vervoerder op 
hetzelfde spoor is in strijd met 
het exclusieve recht op het 
spoor dat de NS heeft. “Wat er 
met  de lijn Zandvoort-Haarlem 
gaat gebeuren is onduidelijk” 
meldt de provincie.

Spoorlijn Zand-
voort op de tocht

Rubriek   16-17
Lezers schrijven

Wacht u een week als u nu iets te vertellen heeft? 
Nee toch? Nieuws wacht nooit een week. Nieuws is net als verse vis.

Meteen nuttigen! Nu zijn er Zandvoorters die een neus voor nieuws hebben.
Voordat u het in één van de huis-aan-huisbladen heeft gelezen, hebben zij al
het voorlopig ontwerp Masterplan Louis Davidscarré doorgenomen of kunnen

ze u precies vertellen over het nieuwe WOZ-portaal. Zeker weten dat deze
Zandvoorters zich opgegeven hebben voor de nieuwsservice van de gemeente.

Een gratis service waarvoor iedereen met een pc zich kan aanmelden. 
E-Pers-Soonlijk heet de service. Het principe ervan is simpel - 1 op 1 en wel

meteen. Kijk op www.zandvoort.nl onderdeel Actueel>Nieuws - waar u een 
digitaal formulier vindt en geef u er voor op. 

Want als de gemeente iets te vertellen heeft dan wacht ze net als u geen
week maar vertelt ze het u liever meteen.

Gemeente Zandvoort

Een nieuw seizoen staat voor de deur, ondertussen 
ligt het strand bedolven onder een wit pak sneeuw.  
(Foto: OvM Fotografie)

Zandvoort, 2 maart 2005

Marco Termes ‘Dichter bij de Zee’

Vervolg pagina 4

Marco Termes is dinsdag op het podium van de theaterzaal van 
Circus Zandvoort door cultuurwethouder Han van Leeuwen  
geïnstalleerd als ‘Dichter bij de Zee’. Marco Termes, die eind vorig 
jaar zijn bundel ‘In zee met Termes’ presenteerde, werd benoemd 
voor een periode van twaalf maanden. Het is de bedoeling dat na 
die ‘ambtsperiode’ zijn taak zal worden overgenomen door een 
andere dichter. 

De titel ‘Dichter bij de Zee’ is 
een initiatief van de gemeen-
te, de Stichting Kunstcircus en 
woningbouwcoöperatie Een-
dracht Maakt Macht. “Marco 
Termes zal het komende jaar 
de gebeurtenissen in ons dorp 
op dichterlijke wijze volgen. 
De drie initiatiefnemers kun-
nen hem daarvoor opdrachten 
geven”, schetste Han van Leeu-
wen hoe onze plaatselijke dich-
ter te werk zal gaan. Overigens 
kunnen niet alleen de initiatief-
nemers de ‘Dichter bij de Zee’ 
van opdrachten voorzien. Ook 
verenigingen, ondernemers en 
particulieren kunnen, uiteraard 
tegen betaling, van zijn dien-
sten gebruik maken.

Geen concurrentie
“Het betekent niet dat dorps-
omroeper Klaas Koper nu 
concurrentie krijgt”, zei de 
wethouder met nadruk. Zijn 
woorden werden onderstreept 

door Klaas Koper zelf, die als 
eerste zijn ‘collega’ de hand 
schudde en hem veel succes 
wenste. 

Marco Termes. (Foto: OvM Fotografie)
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VRIJDAG 4 MAART
Wereldgebedsdag
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur bijeenkomst Lokale Raad van Kerken

ZONDAG 6 MAART 
Hervormde Kerk, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs 

Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur prof. dr. Talstra uit Amsterdam  

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor C. van Polvliet 

RK Parochie Antonius & Paulus
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur de heer B. Blans

Hervormde Adventskerk
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
10.00 uur ds. M. Smalbrugge

Kerkdiensten

Ondertrouwd
Zoer, Imke Gerard en: Flipphi, Sonja Niesje.

Geboren
Annika Pimmardar Theresia, dochter van: Kooiman, 
Johannes Nicolaas en: Manokulanunta, Kamolluck.
Fietje Sofie Helena, dochter van: Heeroma, Sander en: 
van Bruggen, Nicolette Juliette Maria.
Luke Ad William, zoon van: Hughes, Ian Paul en: 
Akkerman, Arienne Jacqueline.

Overleden
Lasthuis geb. Spoelstra, Maria Cornelia, oud 80 jaar.
Viehoff, Egidius Josephus, oud 91 jaar.
Bontekoe, Hendrika Elisabeth, oud 73 jaar.
Koper geb. Kroese, Grietje, oud 76 jaar.
Franke, Frank Johannes Hugo, oud 62 jaar.
Boerendans, Wilhelmina Maria, oud 84 jaar.

Burgerlijke stand

19 februari - 25 februari 2005
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Boudewijn’s Visservice
www.boudewijnsvisservice.nl

023 - 573 06 95

Waterstanden

Maart Laag Hoog Laag Hoog Laag 
  water water water water water

Do 3 03.15 07.58 15.45 20.30 -
Vr 4 04.10 08.56 16.35 21.46 -
Za 5 05.16 10.14 17.35 23.16 -
Zo  6 06.36 11.56 19.47 -  -
Ma 7 - 00.40 08.05 13.15 21.25
Di 8 - 01.46 09.24 14.05 23.00
Wo 9 - 02.36 10.14 14.55 -
Do 10 00.46 03.21 11.06 15.36 -

Totaal verbijsterd namen wij kennis van 
het overlijden van onze zeer geliefde zoon, 
mijn speciale broer en mijn zwager-maatje

Robert Jacobi Schmidt

Zandvoort: Bob en Deddy

Haarlem: Linda en Gerard

Prinsenhofstraat 1
2042 KG Zandvoort

De begrafenis heeft woensdag 2 maart 
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te 
Zandvoort.

Familieberichten

My cousin,
Good friend,

Heaven’s new angel
Forever in my heart
Long live your spirit!

Michelle

To my youngest cousin
My few memories are forever

Thank you

Eric

Dearest Robert,
You lit up my life

When you were so small
Your light going on, 

even when tall
that spirit of joy, 

I held so dear
always, forever, 
so near so near.

Je tante Astrid

*  Anchorage (Alaska),  
17 oktober 1979

†  Amsterdam,  
23 februari 2005

Zo vol toekomstplannen, 
door een onbewaakt ogenblik spat alles uiteen...

voor jezelf en allen die je achterlaat.

Lieve Robert,

Gedragen door de wind
Dan volwassen, dan een kind

Altijd onderweg
Wees voorzichtig vriend

Frank, Adèle, Julia

Geboren om te stralen
Wereldwijd in ieders leven

Helaas hebben we je veel te kort
De kans kunnen geven

Please keep on shining in heaven

Otepoe, Loes, Daan, Marcel

Bedroefd en dankbaar voor zijn goede zorgen geven 
wij kennis van het toch nog plotselinge overlijden van 

mijn lieve man, onze vader, schoonvader,  
opa en overgrootvader

Pieter Johannes Bouwman

 27 januari 1920 25 februari 2005 

 Bentveld: J. Bouwman - van Sluisdam

 Oregon (USA): Gerard en Becky
       Jason
            Jaymason
       Nick
       Zack

 Bonaire: Robbie en Karin

Bramenlaan 154
2116 TT  Bentveld

De crematieplechtigheid zal in stilte plaatsvinden.

Zo gewoon, zo bijzonder
Zo ongewoon bijzonder

Vol ongeloof hebben wij kennis genomen van het 
overlijden van

Robert  Jacobi Schmidt

Robert was van 1993 tot 2002 lid van onze  
amateurtoneelvereniging ’Wim Hildering’

Zijn toneelspel, optimistische kijk op het leven en 
aandacht voor zijn medespelers zullen altijd  

in onze gedachte blijven.
Wij wensen Bob, Deddy, Linda en Gerard 

alle sterkte toe.

Namens alle leden van de Zandvoortse 
amateurtoneelvereniging “Wim Hildering”.

Paul Olieslagers, voorzitter.
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Column

Moet ik mijn ramen lappen, 
de stoep aanvegen en daar-
na is mijn tuin aan de beurt. 
In de buitenpotten zet ik 
viooltjes. De groenvoorzie-
ning is me voor geweest 
en heeft in de plantsoenen 
15.000 viooltjes geplant. Er 
staan zelfs viooltjes in de 
rotonde van het Raadhuis-
plein. Zonde want straks 
gaat de rotonde op de 
schop en moeten ze er weer 
uit. Had men niet beter een 
ander plekje kunnen opvro-
lijken, bijvoorbeeld het Bad-
huisplein? Daar staan in de 
grote bloempotten verwaai-
de hulstbomen. De lavendel 
houdt dapper stand tegen 
de zandstormen. Op het 
schelpenpaadje ligt geen 
schelp meer. De borden met 
“honden vrijgebied” zijn 
een lachertje. De hapklare 
hondendrollen liggen over-
al. Al wekenlang liggen er 
ijzeren hekken kris, kras bij 
de telefooncellen. Het plein, 
dat in de structuurschets  
“het venster op zee “ wordt 
genoemd, ligt er verwaar-
loosd bij. 

De kreet van de gemeente 
“het komt allemaal goed als 
we met de Midden Boule-
vard beginnen” vind ik een 
dooddoener. Het kan zo an-
ders. Trek het ecolint door 
met duindoorns, zet in de 
potten dit keer meidorens 
en gooi op het pad weer 
schelpen. Geef het “venster” 
terug wat het behoort te 
zijn want volgens de struc-
tuurschets is het een plek 
“waar het gebeurt, waar je 
moet zijn!” Nou gemeente 
laat het gebeuren en wacht 
niet te lang. Knap het snel 
op en doe meteen iets aan 
het achterstallig onderhoud 
van de boulevard zoals:  
kapotte trappen, afgebrok-
kelde muurtjes, los liggende 
stoeptegels. Anders wordt 
de plek “waar je moet zijn”  
een plek waar je juist niét 
moet zijn.  

Zo! Mijn ramen heb ik ge-
lapt, nu het “venster op 
zee” nog. Voordat je het 
weet is het Pasen.

Volgens mij…

Cartoon Hans van Pelt

Nel Kerkman

Cultuur Actueel

Beach Clean Team voor een 
jaarrond schoon strand?

Na twee proefconcerten eind vorig jaar, is de Joseph Lam Jazz Club nu 
alweer enige concerten verder. Tijd om eens te gaan kijken en vooral 
luisteren. De organisator van de concerten, Wim Peters, heeft natuur-
lijk met zijn Casablanca aan de Zeedijk in Amsterdam, ruime ervaring 
met het organiseren van dergelijke concerten.

Het bijzondere in deze concert-
serie is het feit dat hij zich toe-
legt op een, naar mijn mening, 
gouden combinatie van traditi-
onele jazz en ouderwets enter-
tainment. Dat laatste zal wel 
voortvloeien uit zijn liefde voor 
het circus, immers Casablanca in 
Amsterdam beschikt over een 
huize theaterzaal waar ook re-
gelmatig ouderwets entertain-
ment wordt geboden.

Denderende trein
Deze zondagmiddag was vanaf 
drie uur in de zondag mid-
dag gereserveerd voor de Old 
Fashioners Trad-Band uit Enk-
huizen. Deze heren brengen 
Dixieland muziek zoals het zou 
moeten klinken, jubelende kla-
rinet met spetterende trompet, 
trombone en banjo. Helemaal 
goed, dat kan ik u verzekeren. 
Maar ook onvervalste Cajun 
muziek gingen zij beslist niet 
uit de weg. Helemaal prachtig: 
geen setje van twintig minu-
ten en dan een pauze van 15 
minuten, zoals we dat eigenlijk 
gewend zijn maar een dende-
rende trein van muziek die 90 
minuten (!) doorgaat, om dan 
een pauze te houden. En in die 

DE BIEB IS OOK 
RESTAURANT GEWORDEN

(Foto: OvM Fotografie)
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pauze gebeurd er van alles, zoals 
deze zondagmiddag een act aan 
een touw, die ik helaas miste, 
omdat ik te laat binnen kwam. 
Een prachtig initiatief, dat dui-
delijk nog bekendheid onder 
het Zandvoortse publiek moet 
krijgen, gezien de wat lage op-
komst van het publiek. De sfeer 
was er echter niet minder om.

Volgende concert
Het volgende concert is op zon-
dag middag 13 maart om 15.00 
uur en dat duurt tot 19.00 uur. 
Optreden zullen dan The Wash-
board Wailers uit Breda. Weder-
om een middagje nostalgische 
Jazz van de bovenste plank!

Hotelier Floris Faber is zeer benieuwd naar de concrete plan-
nen die gepresenteerd zullen worden tijdens de internationale  
conferentie over ‘duurzaam strandmanagement’, welke van 
10 tot 12 maart in Zandvoort wordt gehouden. Als regelmatig 
wandelaar langs de kustlijn, vindt Faber die milieudiscussie fan-
tastisch maar vraagt zich af of we niet moeten beginnen met 
het strand gedurende het hele jaar schoon te houden. Het Beach 
Clean Team is daarvoor zijn oplossing.

“Ik denk aan een organisatie 
in de vorm van de Reddings-
brigade die we ‘Beach Clean 
Team’ noemen. Een groep 
vrijwilligers met als hobby 
het strand, die daar regelma-
tig  lopen en de rommel weg-
halen. Ze worden daarvoor 
niet direct beloond, maar wel  
hebben ze regelmatig een 
borrel, waar bijvoorbeeld 
de taken verdeeld worden, 
een excursie, een scholing of  
andere activiteit gericht op 
hun hobby het strand. Het is 
niet de bedoeling dat ze ver-
antwoordelijkheden of werk 
van de gemeente en strand-
pachters overnemen.”

Hobby
“Het moeten aanvullende ta-
ken zijn. De gemeente, die pri-
mair verantwoordelijk is voor 
het schoonhouden van het 
strand, zou niet alleen opval-
lende kleding en de noodza-
kelijke materialen beschikbaar 
moeten stellen, maar ook een 
subsidie om dit voor het toe-
risme belangrijke vrijwilligers-
werk mogelijk te maken”, ont-
hult Faber zijn plan, waarvan 
hij vindt dat het mes aan twee 
kanten snijdt. “We kunnen op 
die manier het strand niet vijf 
maanden maar gehele jaar 
schoonhouden”, stelt hij. “Het 

strand is het visitekaartje van de 
badplaats Zandvoort, welke het 
hele jaar toeristen wil trekken. 
Als we dat willen zullen daar 
ook iets voor over moeten heb-
ben”, zegt hij beslist.

Niets veranderd
“Twee jaar geleden is in februa-
ri, door Marcel Meijer in samen-
werking met de Reddingsbri-
gade, een actie gehouden om 
het strand schoon te maken. Ik 
heb destijds de erwtensoep be-
schikbaar gesteld. Het enthou-
siasme was groot. Helaas wilde 
het weer niet meewerken maar 
er is door een groep vrijwilligers  
toch schoongemaakt. Iedereen 
inclusief de gemeente was en-
thousiast. Als ik kijk naar de hui-
dige situatie dan is er niets ver-
anderd. Ik zou nu niet opnieuw 
aan zo’n initiatief meewerken 
omdat ik vind dat het onder-
houd van ons strand permanent 
moet gebeuren, daarom mijn 
plan. Ik denk dat er mensen te 
vinden zijn die dit een goede 
vorm van vrijetijdsbesteding 
vinden’, besluit Faber die reac-
ties op zijn plan graag ontvangt 
via info@hotelhoogland.nl.

Joseph Lam Jazz Club 

 NAAR GOEDE EN
ENTHOUSIASTE 

BEZORGERS

UITSTEKENDE VERGOEDING!

Bel Verspreidnet: 
0251-67 44 33 of mail naar 

info@zandvoortsecourant.nl

DE ZANDVOORTSE 
COURANT ZOEKT
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Eind maart staat het eerste drukke weekend van 2005 voor 
de deur: Pasen. De Zandvoortse Courant haakt daarop in en 
bereidt een gezellige puzzelaktie voor waar de hele familie 
aan mee kan doen. 

Zandvoortse Courant 
organiseert grote paasaktie!

Politieberichten

Wereldgebedsdag

Het idee van een wereldge-
bedsdag stamt al uit 1887. Nu 
doen 180 landen mee aan deze 
dienst, waarvoor de vrouwen 
de liturgie samenstellen.
 
Dit jaar hebben de vrouwen in 
Polen de dienst samengesteld, 
vandaar dat er ook kleine 
oude symbolen toegevoegd 
worden, voor zover dat in ons 
vermogen ligt.
 
Het thema is “Laat je licht  
schijnen”. 

Op deze vrijdag van de maand, 
vervalt de eerste vrijdag viering 
in de Agathakerk.
Graag tot vrijdag 4 maart in 
de Gereformeerde kerk aan de 
Julianaweg, hoek Emmaweg.

C.M.D.Wassenaar - Nijhuis

De ondernemers die in deze krant adverteren spelen een be-
langrijke rol in de aktie en er zijn mooie prijzen te winnen. 
Houd deze krant in de gaten, binnenkort leest u veel meer 
over deze aktie!

Zandvoort doet weer mee aan de Wereldgebedsdag op vrij-
dag 4 maart a.s, aanvang 10.00 uur, traditie getrouw in de 
Gereformeerde kerk aan de Julianaweg te Zandvoort. De Lo-
kale Raad nodigt iedereen van harte uit, om deze dienst bij 
te wonen.

Ouderen Partij Zandvoort

O.P.Z.
Er dient NU duidelijkheid te komen!

De bewoners van de Middenboulevard hebben 
daar recht op!

Het parkeerbeleid moet NU worden afgerond!

Auto tegen boom
Overveen - Op de Elswoutlaan is vrijdag rond 20.45 uur een auto 
tegen een boom gereden. Het ongeval gebeurde vlakbij een 
theeschenkerij. De auto was total-loss. Bij de auto stonden een 
jongen van 20 jaar uit Zandvoort en drie meisjes (leeftijd onbe-
kend). Een van de meisjes klaagde over pijn op haar borst en is 
per ambulance voor onderzoek naar het EG gebracht. Vermoe-
delijk heeft zij een gebroken rib opgelopen. De 20-jarige jongen 
uit Zandvoort bleek de auto te hebben bestuurd en verklaarde 
plotseling de macht over het stuur te hebben verloren, waardoor 
hij tegen een boom botste. De auto is weggesleept.

Invalidenwagen slaat over de kop
Zandvoort - Vrijdag is een 35-jarige bestuurder van een invali-
denwagen uit Zandvoort met zijn auto over de kop geslagen op 
de Zandvoortselaan. De wagen kwam hierbij op de kop op de 
weg terecht. Toen de politie arriveerde was de bestuurder al uit 
de wagen geholpen. Hij had enkel wat lichte verwondingen aan 
zijn arm. Het voertuig was ook alweer rechtop gezet. Omdat er 
benzine uit de wagen lekte, heeft de brandweer het wegdek 
schoongespoten. De politie onderzoekt de toedracht van het on-
geval. Volgens een getuige reed de bestuurder van de invaliden-
wagen te hard in de bocht en verloor hij hierdoor vermoedelijk 
de macht over het stuur.

Marco Termes ‘Dichter bij de Zee‘ 
vervolg van pagina 1

Overigens blijven de gedich-
ten van Marco Termes, die met 
recht trots is op zijn titel, niet 
voor een kleine kring bestemd 
maar zullen op website van de 
gemeente Zandvoort gepubli-
ceerd worden. Via links met de 
sites van onder andere Circus 
Zandvoort en Openbare bibli-
otheek worden de gedichten 

Dorpsomroeper Klaas Koper schudt zijn nieuwe ‘collega’ de hand. Op de achtergrond kijken wethouder  
Han van Leeuwen, EMM-directeur Jos Broersen en René Paap als vertegenwoordiger van de Stichting Kunstcircus 
goedkeurend toe. (Foto: OvM Fotografie)
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Bibliotheek Zandvoort openingstijden

van Termes onder de aandacht 
van de bevolking gebracht.

Na zijn installatie las de ‘Dichter 
bij de Zee’ twee korte gedich-
ten voor. Het eerste gedicht 
dat Termes ter plekke had ge-
schreven ging over ‘Integratie’. 
Hij verduidelijkte zijn tekst met 
de veel zeggende opmerking: 

“Ik hoor zo vaak dat iemand 
niet uit Zandvoort komt. Mijn 
moeder kwam uit Indonesië 
en mijn voorouders uit Frank-
rijk”, was zijn veelzeggende 
uitleg. Als Marco Termes op 
dezelfde wijze zijn gedichten 
over ons dorp in 2005 schrijft, 
zal de titel ‘Dichter bij de Zee’ 
zeker een succes worden.



Een man van weinig woorden
Eric Koller in Circus Zandvoort
Jezelf en anderen bekijken met een glimlach. Dat bereikt Eric Koller met zijn enigszins  op Engelse leest 
geschoeide humor. Een man van weinig woorden maar met zo een geweldige mimiek, muziek en ge-
luidseffecten dat tekst bijna overbodig is.

De voorstelling begint als een 
voetbalwedstrijd met een gro-
te strandbal als attribuut die 
door Koller dwars door de zaal 
wordt geschopt. Ondertussen 
schreeuwt hij, als een echte 
voetbalfanaat/trainer, aanmoe-
digingen de zaal in. Hij staat als 
een dolle rond te springen en 
dat zal anderhalf uur zo door 
duren. Dood vermoeiend lijkt 
me, voor Koller geen enkel 
probleem. Even later herhaalt 
hij zijn voetbalshow maar dan 
in slowmotion. Geweldig, wat 
een talent.

Mr. Bean
Met simpele attributen als 
een bal, een houten stok, een 
gordijn en wat kisten, muziek 
en uitgekiende geluidseffec-
ten maakt deze ‘Nederlandse  
Mr. Bean’, zoals hij wel wordt 

genoemd, zijn optreden tot een 
groot succes. Soms worden er 
wat zoutloze stukjes opgevoerd 
maar de toppers winnen het 
ruimschoots.

Bij het opvoeren van een pop-
penkastvoorstelling gebruikt 
Koller wat simpele woorden 
en wordt er een echte act op-
gevoerd. Pure pret tussen de 
‘kisten’ die de poppenkast 
moet voorstellen. Uitstekend 
gevonden is ook de act van het 
huwelijk. Trouwen met een wit  
gordijntje, Eric Koller presteert 
het om er een komische toets 
aan te geven.

Sterke mimiek
Veel mimiek wordt er ook ge-
bruikt bij het uitbeelden van di-
verse sporten en personen waar-
bij hij het niet schuwt om ook 

Cultuur

gehandicapte mensen daarin 
te betrekken. Het is echter niet 
schokkend maar duidelijk een 
begluren van de mens. “Ja, 
bekijk het”, zo heet ook dan 
zijn show met als sterke sluit-
stukken de ‘Bingoavond’, met 
medewerking van het publiek 
en de ‘Balletdans’ met muziek 
van ‘De mooie blauwe Donau’. 
Gebruik makend van met wa-
ter gevulde ‘WC eenden’, die 
hij sierlijk laat rondsproeien, 
wordt deze show hilarisch af-
gesloten. Donderdag 17 maart 
treedt Koller nogmaals op in 
Haarlem (Patronaat) voor wie 
hem nog één keer zien wil.

Lienke Brugman
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Aanmoedigingsprijs
De aanmoedigingsprijs van 
Stichting Conamus (ter bevor-
dering van het Nederlandse 
lied) met de daarbij behorende 
Zilveren Harp, was voor het  
college aanleiding om een  
surprise party/huldiging te or-
ganiseren. De grootste surprise 
echter was, dat én de burge-
meester én de overige leden 

Surprise party voor Alain Clark

college schitterden door afwe-
zigheid! Behalve wethouder van 
Leeuwen uiteraard die Alain in 
zijn openingsspeech een belof-
te voor de toekomst noemde. 
Clark zelf was hoogst verbaasd, 
hij was met een smoes naar het 
raadhuis gelokt waar familie, 
vrienden, bekenden, veel kinde-
ren en leden van muziekschool 
New Wave aanwezig waren.

Salsaband
Het ontvangen van een Zilve-
ren harp is niet mis, het spelen 
op een, met folie versierde 
“zilveren” harp,  een presta-
tie die uitgevoerd werd door 
Celine v.d Boom, een 10 jarige 
leerlinge van deze muziek-
school.
Kunstenaar Hillie Jansen 
had een prachtige collage  
gemaakt die door Han van 
Leeuwen aan de totaal ver-
raste Clark werd overhandigd. 
Met enkele door hem gezon-
gen en op de gitaar begeleide 
liedjes, o.a. het door hem op 10 
jarige leeftijd gecomponeerde 
liedje over een boskabouter, 
en verder een optreden van de  
Salsaband o.l.v Miguel Lizand-
ro, werd dit gezellige onder-
onsje afgesloten.

Lienke Brugman

Actueel

Han van Leeuwen overhandigt de collage aan Alain Clark. (Foto: OvM Fotografie)

Complimenten
Op de kalender met speciale 
dagen is er één toegevoegd 
namelijk; de Nationale compli-
mentendag op 1 maart. De be-
doeling van die dag is dat er in 
Nederland dan zo veel mogelijk 
complimenten worden uitge-
deeld en uiteraard in ontvangst 
genomen. Heeft u er iets van ge-
merkt? Ik niet! Misschien was er 
wel geen aanleiding om dat te 
doen. Nou vooruit, omdat mijn 
complimentjes zeldzaam zijn ga 
ik er een paar weggeven. 

Via mijn computer kwam ik op 
de startpagina Zandvoort boo-
golinks waar diverse sites over 
Zandvoort te vinden zijn. Met 
plezier heb ik naar de volgende 
gekeken en zijn beslist een aan-
rader. Op nummer 1: de donder-
duinen, bunkers en munitie, dan 
volgt de Zandvoortse Reddings-
brigade met een vernieuwde 
website en daarna de site van 
het Zandvoorts museum. Tja en 
dan de site die zeker géén com-
pliment verdient! Wanneer u de 
site “Zandvoort kust op kaart” 
aantikt en u gaat naar Midden 
Boulevard dan krijgt u de plan-
nen van architect Soeters te 
zien. Dat is wel erg oude soeter-
se koek! Leuk om subsidies mee 
binnen te halen. 

Sneeuw
Al weer een week geleden lag 
er ‘s ochtends vroeg een pak 
sneeuw. Een mooi gezicht vond 
ook de gemeente en die had op 
haar website fraaie beelden van 
Zandvoort in de sneeuw gezet. 
Via e-mail kreeg ik een berichtje 
van meneer Rampen waarin 
het volgende stond, “Het zijn 
leuke pittoreske plaatjes van 
Zandvoort in de sneeuw. Het 
is alleen jammer dat de toeris-

tische kust(wandel)zone van 
Zandvoort (de mooie Midden 
Boulevard met bij behorende 
autovrije pleinen) is vergeten! 
Dan hadden we kunnen zien 
hoe mooi de Midden Boulevard 
zone eigenlijk is (wordt) als die 
er “glad en strak” (en goed on-
derhouden) bij ligt!”  

Goede wijn 
behoeft geen krans. 
Filmcriticus, oprichter van de 
Filmclub Simon van Collem en 
schrijver Thys Ockersen heeft 
weer een nieuw boek geschre-
ven. Het is zijn 2e boek met au-
tobiografische verhalen. Op 11 
maart, tijdens de avond van het 
Genootschap Oud Zandvoort, 
wordt het boek “kogel in de 
kont” gedoopt en op zaterdag 
12 maart is Thys persoonlijk bij 
de boekhandel Bruna van 14.00 
t/m 17.00 uur aanwezig om zijn 
boek te signeren. Ik ga alvast 
in de rij staan. O ja, als echte 
Nederlander wilt u natuurlijk 
de prijs weten. Het boek kost  
€ 12,50 

Duurzaam strandbeheer
Tijdens het interview van het 
programma “Goede Morgen 
Zandvoort” bij de lokale radio 
ZFM vertelde milieuwethouder 
Demmers dat er op het inter-
nationaal congres  “duurzaam 
strandbeheer” onder andere 
gesproken wordt over de hon-
denpoep op het strand en over 
windenergie. Over de hon-
denpoep is het laatste woord 
nog niet gezegd, maar over de 
voorgestelde windmolens denk 
ik ook niet. “Ze worden maar 
4 meter hoog dus dat valt wel 
mee”, meldde Demmers. Zou 
hij zijn vergeten dat alles wat 
boven de duinreep uitkomt om 
problemen vraagt? 

Resultaat
Dat de krant goed gelezen wordt is bewezen want het mee-
liftende bord met de titel “zimmer, room, chambre” in de Hal-
testraat aan het begin van de Schoolstraat is, binnen een dag, 
weggehaald. Alleen hebben we niet gezien wie de eigenaar is. 
Dat raadsel zal blijven bestaan. Op het Gastplein is inmiddels 
een verandering aangebracht aan het ludieke schaakbord naar 
aanleiding van ons vorig “oog en oortje”. De kleuren van het 
bord zijn veranderd en daardoor is het veel duidelijker. Alleen de 
velden zijn nog steeds 49 stuks en dat moeten toch echt 64 vel-
den worden voordat men behoorlijk kan schaken. Hopelijk gaat 
het met de jeu de boules banen wel goed, dat is maar één veld. 
Hoewel? Die moet wel waterpas liggen. Laat ik me daar niet mee 
bemoeien.

Ook de oproep van Klaas Koper of iemand de organisatie wil 
overnemen van het omroepconcours en het Shantykoren festival 
heeft gescoord. Over een paar weken kunnen we vertellen wie 
deze taak op zich gaat nemen. 

Ooit een wethouder saxofoon zien spelen? Afgelopen vrijdag gebeurde het. Han van Leeuwen speelde, 
samen met de Salsaband van Muziekcentrum Zuid Kennemerland, de sterren van de hemel. Heerlijke 
muziek ter ere van het feestje dat georganiseerd werd voor Alain Clark, winnaar van de Zilveren Harp.



’T LOKAAL AAN DE HALTESTRAAT 32
IS HET OUDSTE PROEFLOKAAL VAN ZANDVOORT

• Geliefd om zijn 6 verschillende soorten bier van ’t vat!

• Populair om zijn oude piano (en even oude pianisten!)

• Beroemd om zijn ouderwets gastvrije lage bar!

•  Bekend om zijn Jeneverspecialiteiten en zijn wereld- 

beroemde authentieke en 700 jaar oude Zandvoortse 

kruidenbitter !

• Berucht om zijn borreluur !

Del Mar staat voor een nostalgische sfeer, gezelligheid en natuurlijk lekker eten. 
Kortom, garantie voor een heerlijk avondje uit. Onze gevarieërde kaart bestaat 
o.a. uit vis, vlees van de grill, vegetarische gerechten en natuurlijk de classics 

Saté, Schnitzel, Spare ribs en nog veel meer.
Uiteraard bent u ook ‘s morgens en ‘s middags van harte welkom 

voor een lunch of koffie met appeltaart!

Wij zijn open: maandag en dinsdag vanaf 10:00 tot 16:00 uur 
woensdag t/m zondag vanaf 10:00 uur tot 22:00 uur

Del Mar • Haltestraat 13 • Tel. 023 571 47 38

Café 
Del Mar Restaurant Zeg lief, 

waar zullen we gaan 
eten?

Nou schat, 
ik zou ’t even niet weten.

Oh ik weet al waar
we gaan naar eetcafé Boulevard!

Een gezellige ambiance en uitzicht op zee
dus neem de hele familie ook maar eens mee.

Boulevard Barnaart 22 • 2041 JA  Zandvoort • 023 – 5738855
(gehele jaar geopend, dinsdag gesloten)
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Veel ervaring
In de 18 jaar dat hij zich op-
werkte van leerling naar auto-
spuiter heeft Becic veel erva-
ring opgedaan. Ervaring die nu 
te pas komt in zijn nieuwe be-
drijf R&B schilders- en timmer-
bedrijf. “Ik wilde al jarenlang 
zelfstandig worden en heb 
het uiteindelijk voor elkaar ge-
kregen”, zegt hij trots. “Ja, ik 
lever vakwerk, dat mag ik van 
mijzelf wel zeggen. Op dit mo-
ment ben ik aan het werk voor 
Serge van Lent, een eerlijke en 
hardwerkende man, net zoals 
ik. Daar heb ik respect voor. In 
het Grand Café ‘Danzee’ heb ik 

heel wat schilderuurtjes zitten. 
Ik heb daar alles geschilderd, 
het is heel mooi geworden daar 
is iedereen het over eens. Kijk, 
aan de kust zijn er veel zout-
deeltjes die op en zelfs in het 
hout gaan zitten. Als je het 
goed wilt gaan schilderen moet 
je het schoonmaken, schoonma-
ken en nog eens schoonmaken. 
Dán schuren, heel goed schuren 
voordat je het gaat schilderen. 
Anders ben je binnen een jaar 
weer aan de beurt” 
Kwaad kan Becic zich maken 
over illegale Polen die de markt 
overspoelen en voor slechts  
€ 10,- per uur zogenaamd vak-

In zijn prachtig verbouwde huis vertelt de uit Kroatië afkomstige 
Ruud Becic over zijn schildersvak dat hij al zolang met plezier uitoe-
fent. “Ik ben al sinds 1977 in Nederland en werkte in Kroatië in de 
elektronica. Omdat daar in Nederland geen werk in was te vinden, 
moest ik me totaal omscholen en werd uiteindelijk meester auto-
spuiter. Dat betekent, dat je ook les mag geven”. Met de omschake-
ling van de taal, van Kroatisch naar Nederlands heeft Ruud nooit 
moeite gehad. “Ik sprak al Engels dus was de stap naar Nederlands 
niet zo moeilijk”.

Levert kwaliteit en vakwerk

Politiek

Als commissielid buigt Jong-
mans zich regelmatig over  
zaken als Middenboulevard en 
Louis Davids Carré. ‘“Burgers 
denken vaak dat als er een 
plan op tafel komt het dan  
definitief is. Uiteraard heeft 
de burger volledig het recht 
om zijn belangen te verde-
digen, maar de raadsleden 
moeten een beslissing nemen 
en een afweging maken tus-
sen alle belangen die bij een 
plan spelen. Er moet dan ech-
ter nog een lange weg gegaan 
worden.”

Inspraak
“Het is nooit zo dat iets al 
vast staat als de plannen  
gepresenteerd worden. De 
inspraakprocedure is zo gere-
geld dat iedereen zijn of haar 
standpunt zowel mondeling 
als schriftelijk naar voren kan 

brengen”, zegt de vrouw die 
weliswaar geen kandidaat 
was voor de gemeenteraad 
welke in 2002 werd gekozen 
maar door Marijke Herben 
gevraagd is haar bij het raads-
werk te ondersteunen. Daarbij 
is ingespeeld op de mogelijk-
heid dat ook personen, die 
niet als kandidaat raadslid 
op een lijst stonden van een  

Charlotte Jongmans – Hallewas 

politieke groepering, kunnen 
aantreden als buitengewoon 
commissielid. “Ik voel me echter 
wel volksvertegenwoordiger”, 
zegt Jongmans beslist. Ze be-
nadrukt dat ze niet op persoon-
lijke titel deelt neemt aan de 
discussies. “Er is altijd een goed 
overleg. Als ik een standpunt 
naar voren breng is dat altijd 
doorgesproken met Herben. Het 
kan echter gebeuren dat tijdens 
de raadsvergadering een ander 
standpunt wordt ingenomen. 
Dat is voor mij geen enkel pro-
bleem, want de raadsleden be-
slissen en wij als buitengewoon 
commissieleden ondersteunen 
haar”, schetst Jongmans het 
samenwerkingsverband waar 
binnen ze actief is. Een samen-
werkingsverband dat overigens 
niet alleen bestaat uit de Lijst 
Herben maar waar ook Liberaal 
Zandvoort deel van uitmaakt. 

‘Om alle misverstanden te voor-
komen. We werken samen maar 
dat betekent niet dat Marijke 
Herben en René van Liemt in de 
raad altijd op dezelfde lijn zit-
ten”, verduidelijkt ze de gang 
van zaken.

Deskundigen
Kijkend naar de mogelijkheden 
van het dualisme zegt Jong-

Charlotte Jongmans – Hallewas, Lijst Herben

‘Je moet altijd een afweging maken tussen het belang van de burger en wat de mogelijkheden 
zijn van een gemeente’, zegt Charlotte Jongmans – Hallewas, die namens de Lijst Herben als bui-
tengewoon commissielid zitting heeft in de raadsadviescommissie Planning & Contol. Naast Jong-
mans completeert Esther Janssen als buitengewoon commissielid de ondersteuning van raadslid 
Marijke Herben. 

mans: “Ik kan me voorstellen 
dat de deskundigen op een be-
paald terrein in de raadscom-
missies worden opgenomen 
namens de diverse partijen. 
Bijvoorbeeld op het terrein van 
zaken als  herinrichting van het 
dorp waarbij ik denk aan de 
Middenboulevard en Louis Da-
vids Carré”.

Wat betreft de toekomst is 
Charlotte Jongmans minder 
concreet. “Er is bij de Lijst Her-
ben nog geen beslissing geno-
men over de toekomst. Ik zou 
me kunnen voorstellen dat we 
verder gaan als één groepering 
met Liberaal Zandvoort. Als dat 
zo is ben ik zeker beschikbaar,” 
sluit ze af.

R&B 
schildersbedrijf
Door: Lienke Brugman

Charlotte Jongmans - Hallewas.
(Foto: OvM Fotografie)

werk afleveren. “Ze schilderen 
maar een eind weg, ook als 
het houtwerk rot is schilderen 
ze er gewoon maar overheen. 
Zo werk ik niet, de onder-
grond moet goed zijn.

Reparaties
Zoals je ziet en leest, doe ik ook 
klein timmerwerk en bevestig 
en repareer ik de dingen voor 
ik ga schilderen. Bij mij krijg je 
ook 3 tot 5 jaar garantie, daar 
hoef je bij die Polen niet om te 
komen. Ik snap trouwens niet 
waarom mensen nog steeds in 
zee gaan met zwartwerkers”
Lakken, behangen, witten, 
glasvernieuwing, Ruud doet 
het allemaal fluitend met het 

grootste plezier. “Nee voor  
€ 10,- kun je bij mij niet te-
recht, € 32,- per uur is toch wel 
het minste wat je moet vragen 
om de kosten het hoofd te 
kunnen bieden. Ik voldoe aan 
alle ARBO- en milieueisen en 
werk met perfect materiaal, 
daar zit wel een prijskaartje 
aan vast”. Na het interview 
stapt hij weer snel in zijn witte 
bestelauto. “Ik moet bij Chin-
Chin even naar de riolering 
kijken”, zegt hij gas gevend. 
“Ach ja, dat doe ik er net zo 
makkelijk even bij!”.

R&B Schilders -en timmerbe-
drijf. Telefoon 023-5716979 of 
06-15051988.

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.

“Waarom gaan mensen nog met zwartwerkers in zee?”  

(Foto: OvM Fotografie)

Ruud Becic. (Foto: OvM Fotografie)
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“Ik ben ook volksvertegenwoordiger”



Bij ons te koop 
Lance Armstrong’s 

gele Livestrong bandje 

€1,-  
Voor de 

Kankerbestrijding 

Bruna Balkenende

Bruna Balkenende 
Grote Krocht 18 • 2042 LW  Zandvoort • Tel. 023 571 6033 

Fax. 023 571 65 40 • brunabalk@planet.nl

Biomos tegen groene aanslag op grind en bestrating
 Tuinaarde       •       Potgrond

Bemesting       •       Bloembollen op pot 
van Stolbergweg 1                                     Tel. 57 170 93

  

I.N.Z.
• centrale verwarming • sanitair • lood- en zinkwerk • elektro- techniek

Curiestraat 2 F1 - 2041 CD  Zandvoort
Tel. (023) 573 09 58 - Fax (023) 571 93 69

INSTALLATIEBEDRIJF NIEUWENHUIZEN ZANDVOORT B.V.

LOODGIETERSBEDRIJF

SPOLDERS BV
Curiestraat 2/G, 2041 CD  Zandvoort 

Postbus 58,  2040 AB  Zandvoort
Tel. (023) 571 26 30

Fax. (023) 573 00 74
E-mail:  info@spolders.nl

• Sanitaire installaties 
• Gas- en waterleidingen 
• Rioleringen 
• Gehandicapten Sanitair 
• Lood- en Zinkwerken 
• Dakwerkzaamheden

Heimanstraat 25 • 2041 BN  Zandvoort • Tel.: (023) 57 12 885

www.manegeruckert.nl • info@manegeruckert.nl

Zandvoort

Paard- en Ponyrijlessen
Buitenritten

Binnenmanege
Gediplomeerde instructie

★★★★ FNRS-rijschool met veiligheidscertificaat
Pensionstalling

Gelegen aan de duinen en vlak bij het strand

★★★★
F.N.R.S.
manege
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Studie
Na de Nicolaasschool en het 
Mendel College wilde ze 
graag doorgaan met dansen 
en muziek. Haar keuze werd 
uiteindelijk de dansacademie 
van het ROC in Amsterdam. 
Deze school gaat ze, na één 
jaar, verlaten voor een nieuwe 
uitdaging. Daniëlle wil heel 
graag musicalzangeres wor-
den. Op dit moment is ze, na 
een auditie bij de Academie 
voor Musicaltheater van Frank 
Sanders, aangenomen en 
gaat acht weken lang iedere 
zaterdag daar naar toe. Na 
de selectie uit de overgeble-
ven 28 deelnemers, zal ze nog 
vier jaar hard moeten stude-
ren. Haar liefste wens is om 

Daniëlle Geurs.

JONG IN 
ZANDVOORT  

Heb je iets te melden 
over jongeren in Zand-

voort? Of wil je ook 
je zegje doen in deze 

rubriek en is je leeftijd 
tussen 13 jaar en 19 
jaar? Mail dan naar

de redactie: 
5732752 of redactie@ 

zandvoortsecourant.nl

Zó koud!
Juffrouw Hanema van Zilver tot Goud
heeft het altijd zo vreselijk koud!
Ze draagt zeven hemden
drie jurken, twee jassen.
En daaroverheen....vijf wollen dassen.
Maar wat ze ook aantrekt
het helpt geen steek.
Ze klappertandt ....brrrr....de hele week.

Juffrouw Hanema van Zilver tot Goud
heeft het altijd zo vreselijk koud!
Ze bibbert in huis
en ze bibbert op straat.
Ze bibbert als ze op visite gaat.
En iedereen zegt:
“Ach, ach” en “och jee”.
Het valt voor die juffrouw
toch echt niet mee!

Maar nu...maar nu....
heeft juffrouw Hanema van Zilver tot Goud
het niet langer meer zo vréselijk koud.
Ze heeft onder haar jurken
sinds enkele weken. 
Gewoon, héééél gewoon....
een elektrische deken !!!

Lienke

in Duitsland musicals te spelen. 
Voor dansen en zingen zet ze 
alles opzij. 

Hobby’s
In haar schaarse vrije tijd heeft 
Daniëlle zangles bij Jan Peter 
Versteege en danslessen bij Lydia 
van Wooning. Haar voorkeur 
voor dansen gaat uit naar het 

tapdansen. ‘s Avonds is ze zoveel 
energie kwijt dat ze vroeg naar 
bed gaat. Sinds haar elfde jaar 
verzamelt ze alles over keize-
rin Sissi. Je kan het zo gek niet 
bedenken of Daniëlle heeft het. 
Vol trots laat ze haar collectie 
zien die in de week van Sissi meer 
dan twee maanden is tentoonge-
steld bij de Openbare Bibliotheek 
van Zandvoort. Tussen de buien 
door werkt ze elke zondag bij 
parfumerie Moerenburg voor 
haar broodnodige zakgeld.

Uitgaan?
Daar heeft Daniëlle geen tijd 
voor. Soms gaat ze met haar 
vriend in Danzee een drankje 
drinken. Ze mist in Zandvoort 
een leuk lounche café voor haar 
leeftijdsgroep. De winters in 
Zandvoort zijn om depri van te 
worden. Er valt dan niet zoveel 
te beleven maar daar en tegen 
vindt ze de zomer geweldig. 
Daniëlle vindt het echt jammer 
dat alle leuke dingen zoals, 
Dancevoort en de kermis waar 
ze altijd te vinden was, weg zijn. 
Ze heeft een hekel aan politiek 
en gaat niet stemmen omdat 
het allemaal toch niet helpt. 
Wie haar wél helpt is haar opa, 

die kan ze altijd bellen. Van de 
week was haar portemonnee in 
de metro gestolen. Ze heeft een 
uur bij de politie moeten wach-
ten zonder resultaat. Alles was 
weg, haar treinkaartje, identi-
teitskaart en geld. Eén telefoon-
tje naar opa van Borkuloo en ze 
werd door hem opgehaald. Aan 
wachten heeft ze echt een hekel 
en daarom heeft ze haast om 
haar droom waar te maken.

Nel Kerkman

Het ene konijn is wat vrolij-
ker dan de ander, maar dan 
heb je ook nog schootkonijn-
tjes en konijntjes die je ach-
terna lopen. Elk konijn heeft 
wel iets grappigs. Van de 
nieuwe baasjes verwachten 
wij dat ze het konijntje een 
lekker hok bieden en hem 
of haar ook kan laten ‘rond-
hopsen’. Dat is niet alleen 

fijn voor het strekken van 
de beentjes maar beweging 
voor een konijn is gewoon 
heel gezond. Dan hebben 
we nog de rat. Dat is me er 
eentje. Hij vindt aandacht 
fijn , maar niet te lang. Vrij 
rondlopen vind hij ook erg 
prettig en als je hem dan 
wil oppakken protesteert hij 
stiekem even.

Mijn grote passie is keizerin Sissi. 
Ik houd van dansen en zingen en ooit zal ik 

een musicalster worden!

Zandvoortse Courant • nr. 5 • week 9 • 3 maart 2005

In het dierenasiel in Zandvoort zitten niet alleen honden en 
katten, maar ook konijnen en op het moment hebben we 
zelfs een ratje. De konijntjes die we binnenkrijgen zijn alle-
maal zwerf konijntjes, die niet meer opgehaald zijn door hun 
eigen baasjes. 

Wie denkt deze rat aan te kunnen of een konijn een goed huis 
te kunnen bieden, mag langskomen  in het asiel in  

Zandvoort, Keesomstraat 5, tel: 023-5713888, geopend van 
11.00 tot 16.00, of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl.

Dit keer een jongere uit Zandvoort die spontaan naar de redac-
tie heeft gebeld om haar verhaal te vertellen. U heeft haar vorig 
jaar vast wel ontmoet bij de onthulling van het standbeeld van 
keizerin Sissi. Toen was ze voor één dag de dochter van Keizerin 
Sissi (Pia Douwes). Haar naam is Daniëlle Geurs en ze woont met 
haar broertje en ouders in Nieuw Noord. Ze is op 16 oktober 1987 
in Amsterdam geboren en toen ze twee jaar oud was zijn haar 
ouders voorgoed in Zandvoort komen wonen.



RTV-NH is de publieke re-
gionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. 
Bij de programmering ligt 
de nadruk op informatieve 
en culturele programma’s, 
waarmee de inwoners van de 
provincie op de hoogte wor-
den 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, uw internet radio station 24 uur per 
dag 7 dagen per week.

Programmering Dutch Coast Radio
Dagelijks:
08.00 uur  -  12.00 uur Klassieke muziek
12.00 uur  -  18.00 uur   Pop muziek voornamelijk uit de 

60- 70- en 80 er jaren
18.00 uur  -  22.00 uur  Klassieke avond muziek
22.00 uur  -  08.00 uur  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 opge-
nomen in het lokaal tijdens de zondag middag concer-
ten. Volg de aankondigingen in deze krant of op onze 
website.

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

Dutch Coast Radio

Finding Neverland
In Finding Neverland begint 
het allemaal in London (1904). 
Succesvol schrijver van ludie-
ke theatervoorstellingen J.M. 
Barrie (Johnny Depp) ont-
moet tijdens een wandeling 
met zijn hond totaal onver-
wachts zijn nieuwe inspira-
tiebron: vier kinderen die 
zonder vader door het leven 
gaan. 

Hij raakt spelenderwijs erg goed bevriend met de 
vier jongens én hun zeer charmante moeder (Kate 
Winslett). Het leven van het gebroken gezin kent 
echter nog maar weinig plezier en bruist al niet meer 
sinds de dood van hun vader en echtgenoot. James 
laat de jongens op verrassende manieren zien dat alles 
mogelijk is en dat je met fantasie een fantastisch leuke 
eigen wereld kunt creëren. Hij leert ze niet alleen aller-
lei dwaze streken, kattenkwaad en spelletjes, maar 
brengt ook weer lol, vrolijkheid en onbezorgdheid 
terug in het hele gezin. 

Synopsis door Marcel (Bron:RCV) 

9 maart - 19.30

Woensdag
18:00  Zondag in  

Kennemerland (H) 
21:00 Tepp Zeppi (H) 
23.00 Eb & Vloed

Donderdag
18:00  Goedemorgen  

Zandvoort (H) 
20:00 BREED  
22:00  Tepp Zeppi (H)

Vrijdag
19:00 Vrijdagavond Café 
21.00 Sea IT

Zaterdag
08:00 Toebak Leeft? 
10:00 Goedemorgen Zandvoort 
12:00 Muziekboulevard 
12:00  EMM Magazine (laatste 

zaterdag v/d maand) 
14:00 Zandvoort op Zaterdag 
17:00 The Groove Empire 
19:00 Club ZFM 
21:00 BREED (H) 
23:00 Night Walk

Zondag
07:00 Countrytrack (H)
09:00 Jong ZFM
10:00 ZFM Jazz 
12:00 Muziekboulevard 
14:00  Zondag in Kennemerland
17:00 Eurobreakdown
19:00 Kustwacht Report
21:00 Tepp Zeppi  

Maandag
18:00 Jong ZFM (H)  
19.00 ZFM Jazz (H)  
21:00  Vrijdagavond Café (H) 
23:00 Eb & Vloed

Dinsdag
18:00 Countrytrack  
20:00  Zandvoort op 

Zaterdag (H) of 
Gemeenteraadvergadering

23:00 Eb & Vloed

Buongiorno Notte

SIMON VAN COLLUM • FILMCLUB

Het bijzondere verhaal over het leven van de 
schrijver van Peter Pan, J.M. Barrie. 

bij VIDEOLAND ZANDVOORT

Beschadigde dvd’s, cd’s, playstation,
game-cube, cd-rom enz. enz.

WIJ MAKEN ZE WEER ALS NIEUW! 

Voor meer informatie:
Videoland Zandvoort
Louis Davidstaat 13
2042 LS  Zandvoort
Tel. 023-571 20 70

NIEUW
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Zandvoor Alive
Wat betekent dit nu voor de 
muziekbeleving van de bezoe-
kers van Zandvoort Alive? Om 
duidelijk te krijgen wat een ver-
laging van 5 dba in geluidsvo-
lume inhoudt even een stukje 
hogere wiskunde. 
Dba staat voor decibel A-gewo-
gen. Dit is vergelijkbaar met 
dBSPL (sound pressure level= 
geluidsdruk), maar dan gefil-
terd met een speciaal filter dat 
corrigeert voor het menselijke 
gehoor. Er wordt een referentie-
druk van 20 micropascal toege-
past. De tafel voor dba verloopt 
logaritmisch hetgeen inhoudt 
dat men niet kan zeggen -/- 5bd 
= een kleine geluidsdrukcorrec-
tie. Nee, verlaging van 75 dba 
naar 70 dba betekend dat men 
meer dan 1/3 van de bestaande 
geluidsdruk moet inleveren. Een 
maatregel om de geluidsoverlast 
voor de bewoners te verkleinen. 
Dit werkt echter niet. En hier-
voor zijn twee redenen.

Bij een muziek spektakel op het 
strand staan speakers richting 
het publiek, dus zee opgesteld. 
Vaak enorme installaties die 
versterker-vermogen vreten om 
het laag te kunnen produceren, 

Woensdag 23 februari, tijdens de commissie vergadering van de commissie raadszaken, werden  
twee zaken behandeld die van belang waren voor de culturele beleving in het Zandvoortse. Als 
eerste was daar de handhaving aan de orde. Burgermeester van der Heijden verdedigde daarin 
zijn beslissing om de geluidsnormen in het dorp en op het strand terug te brengen. Voor het 
strand houdt dit in dat de norm verschuift van 75 dba naar 70 dba.

Cultuur

dat wordt gevraagd. Daarnaast 
is het grotere vermogen nodig 
om de zeegeluiden, zeker bij een 
wat sterkere wind op behoorlijke 
manier te kunnen overstemmen. 
Bij een verlaging naar 70 dba 
loopt een muziekfestijn op het 
strand voor het publiek een zeer 
groot risico dat het uitloopt op 
een teleurstelling.

Kerkorgel
Wat veroorzaakt de overlast? 
Zoals de heer Paap (VVD) twee 
jaar geleden al stelde zijn het 
in feite de lage tonen die de 
veroorzaker van de overlast zijn. 
Maakt men een combinatie van 
twee zaken dan zal de overlast 
drastisch worden beperkt en het 
festijn op het strand gewoon 
zijn doorgang kunnen vinden 
onder normale omstandigheden. 
Hiervoor dient men gebruik te 
gaan maken van geavanceerde 
luidsprekersystemen, die op dit 
moment op de markt aanwezig 
zijn, maar niet verkrijgbaar bij 
de doorsnee verhuur bedrijven 
(namen van deze merken zijn bij 
ons bekend). Daarnaast zal men 
met behulp van een begrenzer 
alles onder de 350 Hz moeten 
afkappen en niet zoals de Peter 
Boevé tijdens de behandeling 

stelde: alles onder de 25 Hz, 
wat feitelijk nergens op slaat. 
De laagst geproduceerde toon 
in de muziek is een kerkorgel 
met een 32 Hz toon, en dat 
zijn er niet zoveel in de wereld, 
want daarbij moet de ruimte 
dan ook nog lang genoeg zijn 
voor de toon om zich te ont-
wikkelen. Een ander voordeel 
is dat bij gebruik van geavan-
ceerde geluidssystemen met 
een filtering van 350 Hz, veel 
minder versterker vermogen 
nodig heeft om een bepaal-
de geluidsdruk te bereiken. 
Hierdoor zal het geluid op het 
festivalterrein uitstekend zijn 
en de overlast voor de bewo-
ners tot een minimum beperkt 
blijven, terwijl de norm van 75 
dba gewoon gehandhaafd kan 
worden. Kortom met zo een 
maatregel kan iedereen tevre-
den zijn, inclusief onze burger-
meester.

KLASSIKA-Z INTERNET TOP
over de maand januari

1.  Joplin, Scott Treemonisha  € 16,95
2.  Zeller, Carl Der Vogelhändler DVD  € 37,90
3.  Aangenaam Klassiek  CD 2004  €  6,99
4.  Mozart The Symphonies 10 CD box   -
5.  Aangenaam Klassiek  DVD 2004  €  6,99
6.  Jansen, Janine De vierjaargetijden  €  19,95
7.  Baltic voices 2    -
8.  Tsjaikovski De notenkraker  €  14,95
9.  Wibi Soerjadi Pieces of a Dream €  9,95
10.  The magic of Horowitz  2 CD’s en Bonus DVD  €  23,95

In samenwerking met Klassika-z te Haarlem

The Great Renata Tebaldi
Renata Tebaldi (Renata Ersilia 
Clotilde Tebaldi) wordt geboren 
op 1 februari 1922 in Pesaro, 
Italië. Op haar derde krijgt ze 
polio en kan niet deelnemen aan 
de spelletjes waar kinderen van 
haar leeftijd normaal wel aan 
deelnemen. In de plaats daarvan 
raakt ze meer en meer geïnteres-
seerd in muziek. In haar vroege 
tienerjaren gaat ze muziek stude-
ren aan het conservatorium van 
Parma. Op haar twintigste debu-
teert ze als zangeres in de rol 
van Elena in Boito’s Mefistofele. 
Haar grote doorbaak komt in 
1946 als ze auditie doet voor 
Arturo Toscanini. Hij noemt haar 
stem “voce d’angelo” (stem van 
een engel) en haar debuut, in 
The Metropolitin Opera in New 
York, was op 31 januari 1955 
als Desdemona met Mario del 
Monaco als Otello. Vanaf dat 
moment staat ze regelmatig in 
‘The Met’ en natuurlijk in alle 
andere grote theaters in Europa 
en Amerika. Tebaldi neemt in 
1973 afscheid van de opera en in 
1976 van het concertleven. Zij die 

zich interesseren voor opera, 
weten van het hoog artis-
tieke gehalte van Tebaldi’s 
prestaties en vertolkingen. 
De hier aangeprezen dub-
bel-cd brengt een compilatie 
van haar beste en bekend-
ste rollen, van Cio-Cio-San 
(Butterfly) en Mimì (Bohème) 
tot Aïda en Desdemona 
(Otello). De fragmenten zijn 
genomen uit de complete 
opera-opnamen die Tebaldi 
maakte in de jaren vijftig 
en zestig. Maar ook ‘Ritorna 
vincitor!’ (Aïda) van haar 
debuutrecital uit 1949 is hier 
te genieten. Prachtig! 20 Jaar 
opera historie met Renate 
Tebaldi is een ‘must have’ 
voor elke opera liefhebber. 
Tebaldi overleed thuis in 
San Marino op 19 december 
jongstleden, 82 jaar oud.

Catalogusnr: 051 245 VKZ
Aantal cd’s: 2 cd(‘s)
Prijs € 14,95
i.s.m. Klassika-z te Haarlem
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Museum in de uitverkoop of 
toch maar niet
En dan het museum van de 
Zandvoortse gemeenschap, sinds 
enige tijd drijvend op de for-
midabele inspanningen van de 
aanwezige vrijwilligers. Een plan 
van aanpak voor de problema-
tiek werd door de wethouder 
van Leeuwen aan de commis-
sie aangeboden. Wat is het pro-
bleem? Met het vertrek van de 
conservator van het museum is 
er een vacuüm ontstaan in de 
bedrijfsvoering.

Vrijwilligers
De vrijwilligers vangen het goed 
op maar er is duidelijk behoefte 
aan een goede sturing. Daarnaast 
speelt de vraag of het museum 
onder de verantwoording van de 
gemeente Zandvoort moet blij-
ven vallen. Enige leden van de 
commissie vinden van wel, ande-
re staan er ietwat twijfelachtig 
tegenover. Wat gaat er gebeuren 
als je dat doet? En als je dat 
doet, mag de eigenaar van het 
museum dan nog steeds zijn hand 
ophouden om het budget van 
ca 175.000 euro te ontvangen? 
Daarnaast is er natuurlijk de vraag 
of er partijen zijn die de rol van 
eigenaar op zich willen nemen.

Rebata Tebaldi wordt 
beschouwd als een van de 
grootste opera diva’s van de 
vorige eeuw. Ze wordt zeer 
bewonderd om haar mooie en 
pure stemgeluid en om haar 
elegante bühnepresentatie.

Renata Tebaldi.

Genootschap Oud Zandvoort
Het in een eerder artikel in deze 
krant genoemde Genootschap 
Oud Zandvoort, waarvan tijdens 
de behandeling niemand van 
aanwezig was op de publieke 
tribune, heeft aangegeven een 
rol in het verhaal te willen spe-
len en is door de wethouder 
uitgenodigd een en ander eens 
op papier te zetten en daar is 
het wachten nog steeds op. 
Ook was er een tweede partij 
die zich opwierp, als mogelijke 
beheerder van het museum, 
in persoon van de heer Marcel 
Meijer (de Babbelwagen). Hij is 
van mening dat hij een plan 
van aanpak kan schrijven en aan 
de wethouder kan overhandi-
gen. Daar is het wachten nu 
op en laten we in hemelsnaam 
niet beginnen met het museum 
een horeca bestemming mee te 
geven, er is al zo weinig plek in 
het museum. Door Fred Paap 
(VVD) werd tot slot nog aange-
geven dat het museum gewoon 
eigendom diende te blijven van 
de gemeente.

De tijd zal het leren, wij blijven 
het voor U volgen.

Live muziek aan het strand, nu mag het nog.

Burgemeester op het verkeerde been?
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M.P. Coiffures
Dames / heren 

Bij Joop kunt u
mét of zonder afspraak 

langskomen

Hogeweg 27 
Tel. 571 69 69 

DE LEUKSTE DISCOUNTER 
VAN NEDERLAND

DE LAAT 104
ALKMAAR

TEL. 072 511 89 19

“ELKE WEEK WEER EEN NIEUWE AANBIEDING“

HALTESTRAAT 27
ZANDVOORT
TEL. 023 571 57 95 

Wij zijn wat duurder dan collega’s, 
Maar is jouw lichaam een sluitpost???

of gun je h kwaliteit

BURG. VAN FENEMAPLEIN 27
2042 TH  ZANDVOORT
TELEFOON: 023-5735112
Open:  maandag t/m donderdag 09.00-22.00
 Vrijdag  09.00-21.00
 Zaterdag en zondag 10.00-14.00

• FITNESS
• CARDIO-FITNESS
• POWER PLATE
• PROFESSIONELE BEGELEIDING
• MEDICAL FITNESS
• SPORTSPECIFIEKE TRAININGEN
• VOEDINGSBEGELEIDING (WWW.DIPLAN.NL)
• SAUNA
• ZONNEBANKEN

Zit U in een dipje?
wij hebben wel een tipje

licht, vitaminen en een kleurtje
wij geven U graag een opknapbeurtje

12 jaar geleden reeds begonnen
wij gaan nog steeds voor veilig en verantwoord zonnen!

Burg. Engelbertstraat 96 • 2042 KP Zandvoort • tel. 023 5713807
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Terug van een hele leuke, met recht wintersport. Het was wit, 
de witste wintersport die ik me kan heugen. Nog nooit heb ik 
zo vaak mijn muts en bril op gehad. Gelukkig was de sneeuw 
perfect en we hebben niet te klagen gehad. Ok, iets bruiner 
terug was leuk geweest, maar nog even geduld en het voorjaar 
begint weer. Reden genoeg om ons hierop voor te bereiden. 

Voorjaar

Bruin worden, 
maar dan wel goed!
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Kunstmatig zonnen
Aangezien we er niet als zom-
bies bij willen lopen en we 
graag willen dat mensen den-
ken dat we op vakantie zijn 
geweest, is er de mogelijk-
heid: zonnebank. Uiteraard is 
dit ook een goede voorberei-
ding op de natuurlijke zon: 
Met een onderlaagje wordt je 
sneller bruin.
Toch zijn een er een aantal 
zaken waarmee je rekening 
moet houden:

1. Ga je naar de zonnestudio, 
bouw de kuur dan langzaam 
op. Je kunt steeds iets langer 
onder de zonnebank blijven 
liggen.

2. Ga niet twee dagen achter 
elkaar. Geef je huid de kans 
om te herstellen (en bruin te 
worden!). Minimaal 48 uur 
tussen 2 behandelingen is een 
goede richtlijn. Ga ook niet 
twee keer op een dag: niet ‘s 
middags in de tuin zitten en 
‘s avonds nog even naar de 
zonnebank.

3. 5 kuren van 10 behande-
lingen is het maximale voor 
een jaar. Maar als je daarnaast 
ook nog buiten veel in de zon 
bent, ligt dit aantal lager.

4. Draag een speciaal UV-bril-
letje onder de zonnehemel. 
Deze kun je bij de balie van de 
zonnestudio lenen of kopen.

5. Smeer je niet in! Niet met 
snelbruiner en ook niet met 
zonnebrandcrème. Dat klinkt 
vreemd, maar onder een zon-
nebank is dit niet nodig. De 
duur en intensiteit van het 
zonnebad zijn op je huid afge-
steld waardoor verbranden 
bij verantwoord gebruik niet 
mogelijk is. Zorg dat je huid 
schoon is, dus zonder make-
up of deodorant. Heb je zelf 
een zonnehemel, zet dan een 
wekker ernaast zodat je niet 
te lang blijft liggen.

6. Lees de bijsluiter van medicij-
nen die je gebruikt.

7. Voelt je huid raar aan? Gaat 
het prikken of jeuken? Hou 
dan meteen op met zonnen!

Tip: probeer eens de zonne-
douche: Hij gaat heel snel en je 
hebt geen last van witte kuiten 
of billen. Daar komt bij dat hij 
nog het goedkoopst is ook!

Trends
Nu we qua huidskleur weer 
toonbaar zijn is het belangrijk 
dat we eens naar de trends van 
2005 gaan kijken. Belangrijk is 
natuurlijk dat je je kan vinden 
in die trends. Zo niet? Lekker 
bij het oude blijven! Oordeel 
zelf:

Kleding
In 2005 zullen we jungleprints, 
warme en exotische invloeden 
uit het verre oosten (India en 
China) tegen komen. Prachtige 
applicaties van pailletten, kris-
tallen en gekleurde steentjes 
voeren de boventoon. Zwierige 
jurken en rokken, opzichtige 
sieraden en schoenen met 
hoge hakken zijn hot! De 
kleuren deze zomer zijn: sma-
ragdgroen, fuchsia, geel, paars 
maar ook zwart en wit. Kortom 
het formele van de afgelopen 
zomer is er een beetje af: het 
wordt een exotische zomer!

Sieraden
De lente en zomer staan in 
het teken van sieraden. Zonder 
tenminste een paar kettingen 
met grote kralen, rinkelende 
armbanden en een grote ring 
is je outfit niet af. We zien fon-
kelende stenen, kralen, strass, 
imposante kettingen in metaal 
met grote medaillons of anders 
hangers die op lichte zomer-
jurkjes kunnen worden gedra-
gen. Ook de oorbellen zijn van 
megaformaat en mogen een 
prominente plaats innemen. 
Het leuke is dat je al je sieraden 
zelf kan maken en het dus zo 
gek kan maken als je wilt!

Plateauhakken
Wil je er in 2005 letterlijk 
trendy bijlopen? Dan zal je er 
aan moeten geloven: plateau-
hakken zijn weer helemaal 
in. In alle kleuren, vormen 
en ...hoogtes, want hoog zijn 
ze! Een troost: een plateau-
hak loopt altijd nog beter 
dan een naaldhak! Ik geloof 
alleen toch dat ik het bij mijn 
slippers houd...

Zonnebrillen
De zonnebrillen voor zomer 
2005 zijn uiterst geraffineerd 
en chic. De monturen wor-
den weer wat kleiner van for-
maat, alle aandacht gaat uit 
naar details.

Tassen
Als je goed hebt opgelet zal 
de trend qua tassen je niet 
verbazen: gekleurd, met chi-
que details als applicaties 
(weer), gekleurde steentjes, 
strass en kettingen. Tip: neem 
je oude tas en versier hem zelf 
met deze applicaties, zodat 
je niet meteen een nieuwe 
hoeft aan te schaffen. Wat 
betreft het formaat: liever 
te groot dan te klein en je 
draagt hem onder de arm of 
bungelend aan je hand.

Het is niet genoeg als u op de eerste de beste zonnebank 
gaat liggen. Er zijn een paar dingen waarop u moet letten 
als u echt van het bezoek aan een zonnestudio wilt kunnen 
genieten.

Voorbruinen voordat ik op vakantie ga?
Voorbruinen heeft wel degelijk nut. De huid moet 
worden voorbereid op de veel krachtigere zon op de 
vakantiebestemming en de huid heeft tijd nodig  om de 
bescherming op te bouwen die nodig is. Dat werkt het beste 
op een moderne zonnebank, met straling die op natuurlijk 
zonlicht lijkt.

Met make-up onder de zonnebank
Liever niet. Als u make-up gebruikt, zijn hierdoor de poriën in 
uw gezicht gesloten. Het UV-licht van een zonnebank opent 
deze gesloten poriën weer, waardoor de huid niet alleen 
het licht zelf opneemt, maar ook allergie veroorzakende 
bestanddelen van de make-up.

Douchen na het nemen van een zonnebank
Het gerucht dat een verfrissende douche na de zonnebank 
ervoor zorgt dat het bruin weer wordt weggewassen en 
geschrobd, klopt absoluut niet. De bruine tint ontstaat in de 
huid, niet op de huid. Verzorg uw huid met een douche en 
een vochtinbrengende crème.

Medicijngebruik en de zonnebank
Het is van een paar medicijnen bekend dat deze de 
gevoeligheid van de huid verhogen. Dit is vooral vaak het 
geval bij antibiotica.

Bron: Zonnestudio Zandvoort

‘Honderdduizend’ bij Bruna Balkenende

Bij de Staatsloterij trekking van 22 februari heeft een deelnemer, 
waarvan het lot werd gekocht bij Bruna Balkende, een prijs van 
€ 100.000 gewonnen. Wie de gelukkige is, is niet bekend. In 
het dorp wordt gefluisterd dat de gelukkige het winnende lot 
cadeau kreeg voor zijn of haar vijftigste verjaardag. 

Het verkooppunt Bruna 
Balkenende werd dinsdagmor-

gen in het zonnetje gezet door 
mevrouw J. Bouwer, accountma-

nager van de Staatsloterij. In 
de winkel aan de Grote Krocht 
overhandigde zij een oorkonde 
voor de winkel, waarop vermeldt 
wordt dat bij dit verkooppunt 
een prijs van € 100.000 is geval-
len. Ook aan de medewerkers 
werd gedacht, zij kregen een 
taart in de vorm van het affi-
che van de Staatsloterij. Het was 
overigens niet de eerste keer dat 
bij Bruna Balkenende een grote 
prijs van de Staatsloterij viel. In 
december 1999 werd de hoofd-
prijs van 1 miljoen gulden in de 
boekwinkel aan de Grote Krocht 
uitgegeven. 

Op de foto de medewerkers van 
Bruna Balkenende met mevrouw 
Bouwer van de Staatsloterij.

(Foto: OvM Fotografie)
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www.wapenvanzandvoort.nl

Het Wapen van Tirol
12 & 13 maart

Met een heerlijk 3 gangen 
Keuzemenu uit de Alpen voor € 15,00

... en ’s middags alvast genieten van
een Glühwein of Jägerthee

Eerste paasdag - Zondag 27 maart
PAASLUNCH à € 10,00

Van 12.00 tot 14.00 uur
Graag van tevoren reserveren!

Ons terras is weer open!

Grand Café Danzee

Voor
gezelligheid,

lunch & diner

Kerkplein 8,
Tel.: 023-571 22 52

Wijn onder
de loep

De wijnen waren niet slecht (deze bestaan namelijk bijna 
niet meer) maar misten het karakter dat ik zocht. Volgen-
de keer toch maar een kwalitatief iets betere wijn voor bij 
de stoofpot...

La Ferme de Gicon - Côtes du Rhône - 2003
Deze lichtrode wijn heeft een heerlijke aparte geur.  
Aardbeien en bessen, licht rood fruit dus, maar (hoe raar 
wellicht ook) tevens aarde geuren, zoals ongekookte pos-
telein. Beetje rare omschrijving misschien, maar zo komen 
ze bij mij over. De wijn heeft redelijk wat zuren en is wat 
stroef in de mond. Hij is gemaakt van vier soorten druiven: 
Grenache, Carignan, Syrah en Cinsault. Samen met lamsko-
teletjes, ribstuk met spruitjes of vlees van de grill komt de 
wijn vast meer tot z’n recht.
Gekocht bij: Hema, prijs: € 3,95
Kwaliteit/prijsverhouding: 6

Champs du Moulin – Vin de pays de Vaucluse - 2001
Qua geur is deze wijn nogal gesloten. Hooguit wat Ama-
renen (kersen) maar verder erg reukloos. Iets van fruit 
in de smaak en redelijk wat zuren. Zou dat nog goed 
komen?
Gemaakt van de Syrah en Grenache druif. Persoonlijk 
vind ik ‘m iets toegankelijker dan de Côtes du Rhône en 
wat makkelijker zo te drinken. 
Als u er iets bij wilt eten, dan geen overheersende  
smaken erbij! Een stukje rood vlees, fazant of struisvogel 
zonder uitgesproken sauzen kunnen misschien net.

Gekocht bij: Hema, prijs: € 3,95
Kwaliteit/prijsverhouding: 5  

En vergeet u niet: over smaak valt niet te twisten! 
J. van Gelder  (vinoloog)

IEDERE WEEK WEER EEN 

VERRASSEND 3 GANGEN 

KEUZEMENU VOOR € 24,50

VOOR RESERVERINGEN: 

023-5716119 / INFO@TTFAZ.NL

VOOR HET MENU EN

INFORMATIE:

WWW.TAKEFIVEAANZEE.NL

Boulevard Paulus Loot, Paviljoen 5

Met het idee een wijn te gaan kopen die, gezien de drui-
vensoorten en herkomst, wat pit voor bij een winterse 
stoofmaaltijd moet bieden en daarnaast redelijk moet 
zijn van prijs, kwam ik terecht bij de HEMA. Daar kocht 
ik twee wijnen uit het zuiden van Frankrijk: één Côtes du 
Rhône en één Vin de pays de Vaucluse. Eenvoudige wij-
nen zonder teveel poespas, maar hopelijk toch geschikt 
voor bij het voorgenomen diner. Helaas kwam ik hierbij 
wat bedrogen uit. 

Trio Johan Clement 
Frits Landesbergen (vibrafoon) 

& John Engels (drums)

Jazz in Zandvoort
Zondagmiddag 6 maart 2005

Grote Krocht 41,  Zandvoort 
Tel. 0654677947

Voor informatie of reserveren 
tel. 023-5716450

Geopend van 17.00 tot 22.00, 
woensdag gesloten

Burg. Engelbertstraat 72, Zandvoort

Op Zondag 6 maart een 

heerlijke Griekse avond!

LIVEMUZIEK Bezoek ook onze website:
WWW.FILOXENIA.INFO

Geniet ook thuis van de Griekse keuken!
Bij afhalen op alle gerechten van de menukaart 10 % korting. 

Bel voor afhalen/reserveren 023 - 5734920

Keuze week menu
(van maandag t/m vrijdag)

€ 16,75
Wij heten u van harte welkom

ZOEKT U RUIMTE
VOOR EEN BRUILOFT, FEEST, 

VERGADERING, CLUB OF PARTIJ
KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Stichting Gemeenschapshuis 
Louis Davidsstraat 17

Tel. 573 14 47 - Mob. 06 - 511 70 765

Ab v.d. Moolen

Gemeenschapshuis 
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Kook eens anders 
wekelijkse kookrubriek

Pakketje met spinazie - viscurry(hoofdgerecht voor 4 personen)

Ingrediënten:
1 rode peper,
4  tilapiafilets à ± 200 gr per stuk  (diepvries, ontdooid),
zout (uit de molen),
1 grote teen knoflook,
1⁄2 el kerriepoeder,
2 el olijfolie,
1 rode ui, in heel dunne partjes,150 gr. Wortel in kleine reepjes (julienne),300 gr panklare spinazie,
1 limoen in plakjes,

Extra nodig: 4 stukken bakpapier van ± 40cm x 40 cm, eventueel 8 paperclips om de pakketjes vast te zetten.

Bereiding
Verwarm de oven voor op 
200°C (heteluchtoven: 175°C). 
verwijder de zaadjes uit de pe-
per en snij de peper in dunnen 
reepjes. Wrijf de visfilets in met 
zout. Meng de knoflook, het 
kerriepoeder en de olie apart 
in een kommetje en strijk dit 
uit over de visfilets. Meng in 
een kom de uienpartjes, de 
worteljulienne, de spinazie 
en wat zout. Wrijf de stukken 
bakpapier aan één kant in met 
olijfolie en leg de visfilets erop. 
Verdeel de plakjes limoen en 
de stukjes peper erover. Vouw 
het bakpapier rond de groente 
en vis omhoog en vouw het tot 
een pakketje. Leg de pakketjes 
in een lage ovenschaal en laat 

Net zo lekker maar sneller klaar 
en net even anders.

Mijn culinaire reis staat deze week in het teken van Hong Kong, het 
restaurant op de hoek van de Zeestraat en de Haltestraat. Hartelijk 
werden wij verwelkomd door de gastvrouw, die tevens onze jas-
sen aannam en ons begeleidde naar onze tafel. Vooraf had zij ons 
gevraagd of we in het rokers- of niet rokersgedeelte wilden maar 
daar mijn gast van deze avond een roker is, koos ik voor het rokers-
gedeelte. Prima trouwens dat men deze keuze kan maken en dat de 
beide ruimtes ook echt gescheiden van elkaar zijn.

Boeddha 
De zaak zelf was, voor een 
doordeweekse avond, redelijk 
gevuld met gasten. Tegenover 
onze tafel zat een ‘Boeddha’ 
mij vriendelijk aan te kijken met 

de gebruikelijke dikke buik van 
iemand die van het goede leven 
houdt en zich niet om de lijn 
heeft bekommerd. We bestel-
den een Heineken bier à €1,90 
en een potje Chinese thee à 
€1,75 die je de hele avond met 
heet water bijgevuld kan krijgen 
zonder dat dit extra berekend 
wordt. Veel Chinees porselein 
van vazen tot bloemstukken en 
van schilderijen tot kralenstrui-
ken, iets dat in een dergelijke 
zaak ook thuis hoort vind ik of je 
het nou mooi vindt of niet.

Genoeg keuze
We kregen meteen ook de kaart 
die bij elke Chinees zo uitge-
breid is dat je er wel de tijd voor 
moet nemen. Ik geloof dat er 
wel tweehonderd gerechten op 
staan. Weliswaar zijn het wel 

vaak dezelfde soorten vlees of vis 
maar steeds met een andere saus 
of bereiding. Diverse rijsttafels 
en menuutjes, zelfs de verrukke-
lijke gerechten van de hete pan 
stonden op de kaart, dus echt 

keus genoeg en voor acceptabele 
prijzen. Na nog een biertje en 
een thee hadden wij onze keuze 
gemaakt: een ouderwetse loem-
pia à €2,80 en een Chinese loem-
pia met garnalen voor €4,60. De 
ouderwetse was prima krokant 
gebakken en goed van smaak, er 
zat jammer genoeg iets te wei-
nig garnituur in: één vlindertje 
kip en voor de rest alleen maar 
taugé. Bij de twee kleine garna-
lenloempia’s, die absoluut ook 
goed van smaak waren, zat er 
in elke loempia welgeteld twee 
garnaaltjes. De Boeddha tegen-
over mij bleef lachen of hij wilde 
zeggen: “Wacht maar af op wat 
er nog meer komt”.

Aparte ervaring
Als hoofdgerechten hadden wij 
gekozen voor Chuan Ha (€17,00), 

dit zijn grote garnalen in een 
pittige saus, en Saam Sin Ap 
(Peking eend) voor €14,80. De 
garnalenschotel was prachtig 
om te zien met dertien grote 
garnalen in een heerlijke pit-
tige saus met knapperige 
peultjes en broccoli. De Peking 
eend was prima krokant in 
een mooie saus en geserveerd 
met dezelfde lekkere knappe-
rige groenten. Als bijgerech-
ten kozen wij voor de mihoen 
(€2,50 extra) en bami. De gast-
heer had op mijn vraag wat wij 
hier bij zouden moeten drinken 
verteld dat de Chinezen hierbij 
een witte wijn drinken maar ik 
moest mij er wel op voorberei-
den dat deze wijn zoet is. Ik liet 
me verrassen en het was een 
heel aparte ervaring om een 
dessertwijn te drinken bij een 
pittig hoofdgerecht.

Prima restaurant
We kregen de vorstelijke hoofd-
gerechten niet op, ondanks de 
goede kwaliteit en ik zag in 
mijn ooghoek dat de Boeddha 
steeds meer ging lachen. Bij 
de goede kop koffie à €1,65 
die wij namen, vroeg ik er een 
Chinese likeur bij. En ja hoor, 

die was er voor €4,90 echter het 
enige Chinese aan deze likeur 
was dat hij door een Chinees 
ingeschonken werd. 

Hong Kong “LIVE IT and LOVE 
IT”, een prima restaurant met 
vriendelijke bediening, een 
prima diner- en wijnkaart, met 
prijzen die alle in verhouding 
staan met hetgeen geboden 
wordt. Keurig werden we weer 
in de jassen geholpen en bij het 
naar buiten gaan keek ik nog 
één keer achterom en het leek 
of de lachende Boeddha me 
nog een laatste knipoog gaf. 
Een prima avond hadden we 
gehad voor nog geen € 60,-.

Restaurant Hong Kong. (Foto: OvM Fotografie)

Het interieur van restaurant  
Hong Kong. (Foto: OvM Fotografie)

de vis in de oven in circa 25 mi-
nuten gaar worden. Lekker met 
basmati rijst en frisse salade.

Kcal p.p.: ± 200 | 
koolhydraten p.p.: ± 3 gr.
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“Zandvoort biedt u meer dan strand alleen”
Laat de plaatselijke horeca hierin maar eens voorop lopen.

Ondernemers: Let op uw Saek!



Nu op zoveel plaatsen over 
herbouw wordt gesproken, 
gedacht en ontworpen, zie ik 
nergens en dat is eigenlijk al 
jaren, enige eis van welstand 
dat gebouwd wordt in de stijl 
van Zandvoort. Voordat elk 
stukje Zandvoort vernietigd 
is, wordt het wel eens tijd dat 
de gemeente eens aandacht 
geeft aan de uitstraling van 
Zandvoort. Het moet toch niet 
zo moeilijk zijn om in deze tijd 
in dezelfde stijl als de jaren 
dertig, vijftig of zestig

te kunnen bouwen. Voordat er 
weer zo een lelijke flat op de 
hogeweg bijkomt en de post-
straat 11 gesloopt is, wordt 
het tijd dat de gemeente zich 
eens achter de oren krabt en 
zich niet alleen maar door 
meer woningen laat leiden, 
maar ook door kwaliteit.

Jeroen van Sluisdam

uitstraling 
zandvoort

De Zandvoortse Courant is er voor u! Wilt u reageren op gepubliceerde artikelen, Stuurt u dan een 
‘ingezonden brief’ aan de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl postadres: Hogeweg 32.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie 
behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.
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Héél erg graag wil ik reage-
ren op het stukje over hon-
denpoep, in de krant van vo-
rige week. Ik wil vertellen dat 
ik bezitster ben van een klein 
hondje en dat ik daarvoor ge-
woon netjes hondenbelasting 
betaal. Wat ik echt heel erg 
vind is dat ik altijd netjes de 
poep van mijn eigen hondje 
opruim en negen van de tien 
keer ook de poep van een an-
dermans hond. Als ik dan thuis 
kom met het zakje poep van 
mijn hondje in de hand, zit er 
stront van een andere hond 
onder mijn schoen! Daar baal 
ik dan echt ontzettend van en 
denk dan bij mezelf ‘waarom 
ruim ik het eigenlijk op? De 
poep van mijn hondje past 
in een boterhamzakje, wat ik 
onder mijn schoen heb zitten 
niet.’ 

Ik liep vorige week op de Lijs-
terlaan vlak bij de school. Ik 
liep al met het gevulde zakje 
naar de prullebak. Loopt er 

een man met twee grote hon-
den voorbij, die zijn honden ge-
woon op het gras hun behoefte 
laat doen. Terwijl er een bordje 
op het gras staat: ‘verboden 
voor honden.’ En natuurlijk 
niet opruimen hè? En dan loop 
ik daar met mijn boterhamzak-
je…

Ik heb dan zelf een hond en 
baal van alle hondenstront. Kun 
je nagaan hoe mensen balen, 
die helemaal geen hond heb-
ben! Waarom ruimen we ge-
woon allemaal onze poep niet 
netjes op? Dan hoeft niemand 
zich meer te ergeren en blijft 
Zandvoort schoon.
Een hondebezitster

PS Ik vind het prima als mensen 
een flinke bekeuring krijgen, 
wanneer ze de poep niet oprui-
men. Maar laat de politie dan 
ook de paardenpoep bekeuren, 
want die hapjes zijn ook niet 
klein.

Een hondebezitster

Nu het is al weer een aantal 
jaartjes geleden dat de rotonde 
van Zandvoort die palm bomen 
kreeg en dat o zo mooie zand-
pad, waar weken later schelpen 
overheen moest want bij het 
eerste beste windje zaten je 
ogen dicht. 
Dit was allemaal bedoeld om 
Zandvoort de allure te geven 
van een middelandse zee bad-
plaats en ik denk echter dat dit 
niet gelukt is, want heeft u de 
laatste tijd nog een bezoekje 
gebracht aan het strand? De 
palmbomen zijn verdwenen en 
het zijn dennenbomen(of helm-
plantjes) geworden. De duintjes 
eromheen zijn plat gelopen 
en het schelpenveldje waar die 
mooie bomschuit ligt is besmet 
met uitwerpsels wat bij een 
graadje of 23 lekker zal gaan 
smeulen.

Nu weet ik ook wel dat het win-
ter is en dat er geen palmboom 
is die het doet in de winter, maar 

deze moeten elk jaar vernieuwd 
worden. Waarom geven we deze 
verspilde eurie’s niet aan het jut-
tersmu-zee-um  en maken we op 
dat smeulende veldje geen kin-
derspeeltuintje? In een auto luwe 
omgeving vlak bij het strand, 
juttersmu-zee-um, pannenkoe-
kenhuis, souvenirwinkel en visver-
koopwagen... lijkt me een ideale 
lokatie! 
Zeg nu zelf, vindt u het zo een 
mooi gezicht als je de kerkstraat 
uit loopt en dan het badhuisplein 
ziet? Dan zie je toch liever spelen-
de kinderen met een vrolijke lach, 
want de jeugd heeft toch de toe-
komst. En dan mogen sommige 
wethouders wel zeggen ‘we wil-
len de 50 plussers naar Zandvoort 
trekken’, maar deze zijn waar-
schijnlijk ook opa of oma en zien 
hun kleinkinderen ook het liefst 
plezier hebben. 
En dat middenboulevardplan dat 
zal ook nog wel even gaan duren. 
Dus gemeente Zandvoort werk 
aan de winkel.

C. van den Burg

Hondenpoep Zandvoort op 
zijn best!!!

Di 1 maart  Start ‘Open Eettafel’ om 12.00, Bibliotheek
Vr  4 maart  Wereldgebedsdag, aanvang 10.00 u in Gereformeerde Kerk
Za  5 maart  !Back to The 80-ties! Aanvang 21.30 uur in Danceclub Manege
Zo  6 maart  Jazz in Zandvoort: Frits Landesbergen & John Engels,  

Gebouw de Krocht, aanvang 14.30u
Di  8 maart  Ladies Matchplay, Twee dames tegen elkaar en wie de meeste 

holes wint, wint de match.
Do 10 maart  Start donderdagavond competitie. 
Vrij  11 maart  Genootschapsavond van het Genootschap “Oud Zandvoort” in 

gebouw De Krocht. De zaal is vanaf 19.15 uur geopend.
Za  12 maart  Classic Concerts in de N.H. Kerk, Koorconcert, aanvang 20.00u
Zo  13 maart  Joseph Lam Jazzclub & Casablanca, Washboard Wailers,  

Gebouw de Krocht, aanvang 15.00u
Zo  13 maart  The battle of the sexes. Een sportieve tegenwedstrijd van de Ladies 

dare the Gents vorig jaar (gewonnen door de heren). Spelvorm 18 
holes foursome matchplay. Er wordt door elk team een bal in het 
spel gebracht, op de even holes door de ene en de oneven holes 
door de andere. de bal wordt om en om gespeeld tot de hole is 
gewonnen, verloren of is gehalveerd.
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Landesbergen speelt ditmaal vi-
brafoon en het slagwerk wordt 
bespeeld door de levende legen-
de John Engels.
 
‘Engelse ziekte’
Engels is nog altijd de slagwerker 
van Nederland. Hij komt uit een 
gezin van slagwerkers. Zijn groot-
vader, een oom, twee broers, een 
zus en hijzelf lijden allemaal aan, 
zoals hij het zelf noemt, de En-
gelse ziekte. Als klein kind slaat 
hij al op alle beschikbare potten 
en pannen. In 1953 debuteert 
Engels bij het trio van Pia Beck en 
schnabbelt hij in Duitsland met de 
Surinaamse saxofonist Kid Dyna-
mite. Later is Engels hét kloppend 
hart van The Diamond Five, Boy’s 
Big Band en het trio van Louis 
van Dijk. Ook internationaal is 
John ongekend populair. Zelfs be-
schouwt hij de twee concerten die 
hij gaf in Japan in ’87, samen met 
Chet Baker, als hoogtepunt in zijn 
carrière. Deze bijna zeventigja-
rige ‘diehard’ jazzmuzikant is één 

met zijn muziek. Als het aan de 
meester zelf ligt, zou hij het liefst 
tijdens het spelen van de blues, 
achter het drumstel sterven.

Grote jazzmusici 
Frits Landesbergen studeerde in 
1985 cum laude af aan het Swee-
linck conservatorium. Hij won 
diverse prestigieuze prijzen zoals 
de Wessel Ilckenprijs de Pall Mall 
Swing Award en AVRO’s “De 
Belofte”prijs. Hij speelde als vi-
brafonist en drummer met Louis 
van Dijk, Pim Jacobs & Rita Reys, 
Georgie Fame, het Rosenberg 
Trio, Toots Thielemans, Milt Jack-
son, Scott Hamilton, Madeline 
Bell, Cor Bakker, Eddie Daniels, 
Joe Pass, Laura Figi, Buddy de 
Franco e.v.a., voorwaar niet de 
eerste de beste jazzmuzikanten. 
Landesbergen maakte al 6 CD’s 
onder eigen naam en inmiddels 
ook een groot aantal samen met 
Jeroen. De aanvang van dit con-
cert is 14.30. Toegangsprijs €10. 
Meer info: www.jazzinzandvoort.nl 

Jazz in De Krocht
Op zondag 6 maart vindt alweer het achtste concert van dit seizoen 
plaats met als gast Frits Landesbergen. Niet minder dan twee Neder-
landse jazzfenomenen zijn die dag in Zandvoort te beluisteren; vibra-
fonist Landesbergen en slagwerker John Engels. 



Jaap Termes had gelijk
Tijdens de vorige week in de commissie projecten en thema‘s gevoer-
de discussie over het al dan niet drie meter vooruit plaatsen van de 
strandpaviljoens, merkte Gert Toonen op: ‘Jaap Termes had gelijk’. De 
ontwikkelingen van onze kust is geen onderwerp dat nu alleen alle 
aandacht krijgt. Ook in het verleden werd er uitgebreid gediscussi-
eerd over wat de zee in de toekomst zou gaan doen. Constateringen 
dat het Zandvoortse strand smaller werd waren in 1966 aanleiding 
tot uitgebreide kranten artikelen in een tijd dat de Delta Werken wer-
den uitgevoerd en de pieren van IJmuiden werden verlengd.

Veranderende kustlijn
Voor het zover was had echter 
Jaap Termes in een aantal zeer 
lezenswaardige artikelen, eind 
jaren vijftig, deze ontwikke-
ling al voorspeld. De destijds 
bekende strandpachter en 
kenner van de zee had gelijk, 
lezen we onder andere in het 
Zandvoorts Nieuwsblad van 19 
augustus 1966 onder de kop 
‘Merkwaardige veranderingen 
in onze kustlijn’. In het artikel 
wordt uitvoerig ingegaan op 
de ontwikkelingen die zich op 
dat moment voordeden aan de 
kustlijn. Geconstateerd wordt 
dat het zeewater steeds verder 

de duinrand in komt en dat de 
bekende hectometerpalen, die 
destijds alleen bij zwaar weer 
onder water verdwenen bij een 
normale vloed niet meer te zien 
zijn.

Smaller
Belangrijke aanwijzingen zijn 
ook het gegeven dat het strand 
langs de Zuidpier van IJmuiden 
anderhalf maal zo breed is als 
toen de pier nog niet verlengd 
was en dat destijds komvormige 
kustlijn tussen IJmuiden en Bloe-
mendaal bij Parnassia vrijwel is 
verdwenen. De stromingen voor 
de kust zijn aanmerkelijk ver-
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Ich bin eine 
Zandvoortse!

Vorige week was geluidsover-
last diverse keren aan de orde. 
Daarbij werd o.a. gezegd;
1) als je in een badplaats woont 
moet je niet zeuren over overlast,
2) met windkracht 4 van zee 
meet je aan het strand al meer 
dan 70 dBa... dus waar hebben 
we het over,

1) Dit argument is net zo lang als 
het breed is; ook ondernemers 
weten dat zij hun bedrijven in 
of direct naast woonwijken 
hebben. Dan moet je dus –of je 
dat nou leuk vindt of niet– re-
kening houden met elkaar. Een 
bedrijf hebben in een badplaats 
vormt dus geen vrijbrief voor 
herrie maken in de openbare 
ruimte. Als je buurman het ge-
luid zo hard heeft staan dat het 
storend is dan spreek je hem 
daar –terecht– op aan. Datzelf-
de geldt voor ondernemers als 
die je buren zijn. De openbare 
ruimte is van iedereen en daar 
mag niemand –badplaats of 
niet– ten koste van anderen ge-

Geluidsoverlast... bruik van maken.
2) Het geluidsniveau van de zee 
is een gevolg van natuurlijke 
omstandigheden waar je geen 
invloed op hebt. Als strandpach-
ters hun ”achtergrondmuziek” 
dagelijks zo hard hebben staan 
dat je dat tot aan de vloedlijn 
en dus tot in de verre omgeving 
kunt horen dan is dat niet van-
zelfsprekend. Aan het strand is 
het ”natuurlijk” dat je het geluid 
van de zee hoort hoe hard dat 
ook is. Het is niet natuurlijk noch 
vanzelfsprekend dat je tot ver 
buiten strandtenten/bedrijven 
op muziek wordt ”getrakteerd”.
Ondernemers hebben kennelijk 
de behoefte om zich ook muzi-
kaal van elkaar te onderscheiden. 
Als ze dat in hun eigen ”huiska-
mer” doen zal niemand daar 
problemen mee hebben. Wordt 
de openbare ruimte daarmee 
belast dan gaat men duidelijk te 
ver. Dat hoef je niet te meten dat 
kun je zelf horen; als het geluid 
verder reikt dan de grenzen van 
je strandtent of je bedrijf dan 
worden er dus duidelijk grenzen 
overschreden. 12 Festiviteiten/

Enige tijd geleden las ik (28) in 
een andere lokale krant een 
ingezonden brief van een 28 ja-
rige Haarlemse die in plaats van 
met de verhuiswagen op een 
roze wolk naar Zandvoort was 
gekomen. In de hoop dat de 
bakker en slager haar binnen 
no-time bij haar naam zouden 
noemen en als helderzienden 
zouden weten wat zij op haar 
boodschappenlijstje had staan. 
Ja, Zandvoort is kneuterige 
knusheid ten top, aldus sommi-
ge Haarlemmers. En ze hebben 
gelijk. Een aantal jaren geleden 
ben ik verhuisd naar Haarlem.....
hoewel verhuisd?! Ik, die altijd 
dacht best buiten Zandvoort 
te kunnen wonen, wist niet 
hoe snel ik terug moest zijn ‘op 
Zandvoort’. Nou, eigenlijk wist 
ik dat wel.....mijn hele avontuur 
in het Haarlemse heeft precies 
9 maanden geduurd. Waarom 
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anderd, waardoor het strand 
steeds smaller wordt. Jaap Ter-
mes waarschuwde al dat het 
Zandvoortse strand, dat bekend 
stond als het breedste van Eu-
ropa, smaller zou worden als 
de pieren van IJmuiden langer 
zouden worden en dat ook de 
voltooiing van de Delta Werken 
van grote invloed zou zijn op  
onder andere de breedte van 
het strand.

Dijk voor kust?
Jaap Termes overleed op 6 fe-
bruari 1960, zijn voorspellingen 
die hij in de jaren vijftig deed 
zijn juist gebleken en komen 
ook in onze tijd nog steeds uit. 
Het zou goed zijn als de kennis 
van de voormalige oud-voor-
zitter en erelid van de strand-
pachtersvereniging nog eens 
bestudeerd zouden worden, 
misschien is dan een twintig 
meter hoge dijk, tien kilometer 
uit onze kust, overbodig! Op de foto van links naar rechts: Fok van Petegem, Henk Koning en 

Jaap Termes (17 jaar). (Foto: Genootschap Oud Zandvoort, bld05922)

zo kort? Ik miste mijn bakker en 
mijn slager, die mij wel bij mijn 
naam aanspraken. Miste de 
Duitse toeristen die je vroegen: 
‘Wo ist hier ein Coffeeshop’. Ik 
miste de files bij mijn ouders 
voor de deur, waar ik altijd met 
een cynisch lachje naar keek 
(en nog steeds naar kijk) als ik 
na een dagje strand de sleutel 
in het slot stak . Ik miste mijn 
dorp! Dus ik ging weer terug 
naar mijn dorp.
Zandvoort, het dorp waar ik ben 
geboren en getogen. Waar er ’s 
zomers solexracen werden ge-
houden, je met Koninginnedag 
een halve dag aan een natte 
spijkerbroek op de Grote Krocht 
kon hangen, een zomerdag in 
zwembad de Duinpan slechts 
zes gulden kostte, de bink uit 
de buurt heldhaftig van de tien 
meter plank in het water dook, 
een middagje schaatsen stan-
daard werd afgesloten met een 
kop warme chocolademelk bij 
Restaurant De Vijverhut, verjaar-
dagspartijtjes werden gevierd in 
het Dolfinarium (ben nog steeds 
getraumatiseerd dat ik nooit in 
het bootje mocht), de midget-
golfbaan c.q. verkeerstuin aan 
de Vondellaan of bij het kinder-
paradijs met de bootjes, scoo-
ters en het springkussen op de 
Boulevard, kindercarnaval door 

evenementen daargelaten zijn 
dat algemene, overal geldende, 
normen. Ook in de badplaats 
Zandvoort.

Bruno Bouberg Wilson

het dorp met een groep kinde-
ren waarop de Rattevanger van 
Hamelen jaloers zou zijn.

Ik ben inmiddels 28, heb (nog) 
geen kinderen. Maar toch vind 
ik het jammer dat ik hem/haar/
hen later niet kan laten zien 
wat mamma (en waarschijnlijk 
vele pappa’s en mamma’s met 
mij) vroeger zo leuk vond in 
Zandvoort. Ik weet dat ook ik 
eens met de tijd mee moet en 
niet te vaak achterom moet kij-
ken en dat tijden nou eenmaal 
veranderen, maar laat mij nog 
maar heel even nostalgisch 
wegdromen naar ‘toen’. Wel-
licht komen die tijden ooit nog 
eens terug. De fontein van het 
Raadhuis is het tenslotte ook 
gelukt.

En ik schaam me er niet voor 
dat ik op mijn 28e lid wil wor-
den van het Genootschap Oud 
Zandvoort en wellicht menig le-
zer van deze krant het idee heb 
gegeven dat ik een hele suffe 
twintiger ben......maakt mij niet 
uit....! Om in de voetsporen van 
een Amerikaanse president te 
treden wil ik hiermee afsluiten: 
Ich bin eine Zandvoortse! En ik 
ben er maar wat trots op!

Sandra Lissenberg



Autobedrijf Zandvoort 
Hét APK keurstation

alle merken   Schadeherstel

Lid Bovag  Lid Schadegarant 

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel. 023 571 45 80

www.zandvoortsecourant.nl
Kijk ook eens op de website

GRATIS!
Regionaal kopen 

en verkopen? kijk op 

zandvoort.marktgigant.nl
Uw advertentie wordt ook landelijk geplaatst!

 

AUTO STRIJDER
Zandvoort

Tel: (023)-5714565

Demonstratieauto’s en occasions

Lupo 1,0 50 PK, blauw, 65.700 km € 6.800 1999  
Lupo 1,4 60 PK, zilver metallic € 10.600 2003  

Polo 1.4 60 Pk Atlanta Pakket  € 5.100 1996  
5-drs, flashrood, 112.700 km 
Polo 1.4  (weinig km) € 5.800 1996  
3-drs, flashrood, 55.300 km
Polo 1.4 Milestone pakket € 6.800 1998  
blackmagic pareleffect, 39.700 km
Polo 1.4 Atletic € 7.100 1999  
brightgreen pareleffect, 98.900 km
Polo 1.4 44kW € 9.500 2000  
5-drs, blackmagic pareleffect, 48.900 km
Polo 1.4 44kW  € 9.800 2000  
3-drs, blackmagic pareleffect, 39.200 km    
Polo 1.6 Variant € 8.900 2000  
stationwagen, zwart met., 47.300 km
Polo 1.4 16v Sport 55kW € 12.700 2002  
Polo 1.4 FSI / 85 PK  € 13.800 2003  
3-drs, zwart met.    

Golf 3 GTI 2.0/115PK € 4.500 1994  
3-drs, tornado rood, 181.700 km
Golf 3 1.8 Automaat € 7.400 1997  
5-drs, Dragongreen pareleffekt,
Airco, Airbags 
Golf 3  Variant 1.8 55kW € 5.900 1996  
stationwagon, zwart met., 123.500 km
Golf 4 1.4 € 7.900 1998  
3-drs, 75 PK, flashrood, 84.300 km
Golf 4 1,9 TDi € 8.200 1998  
3-drs, Diesel, 90 PK, blauw met. 
Golf 4 Variant 2.0 € 12.700 2000  
stationwagon, zwart met., 117.000 km

Vento 1.8 90 PK € 3.600 1998  
limousine, blauw metallic, 52.660 km    

Sharan 2.0 Comfort € 16.900 2000  
MPV, benzine, indigoblauw parelleffect, 
83.800 km

Div. VW Transporters € 9.500 2001  
wit, weinig km, bj. vanaf 2001 
prijs vanaf Euro 9.500 excl. BTW   

Audi 80 Avant 2.0 € 3.900 1994  
centr.vergr. el.bed.ramen, 222.470 km
Audi A3 1,6 Ambiance € 15.900 2001  
zwart met., luxe uitv., 89.100 km    
Audi A4 1.6 € 6.950 1996  
sambabruin pareleffect, 149.600 km    
Audi A4 1,9 TDi Quattro € 15.500 2000   
diesel, zilver met., airco, 
lichtmet. velgen
Audi A8 4.2 quattro tt aut pro-line uitv. € 89.500 2003  
sedan, benzine, irischgreen metallic, 
48.000 km 

VOLKSWAGEN

AUDI

www.autostrijder.nl

Kostenrijklaarmaken € 395

Service

w w w . t r a d e - a r d . n l

Max Planckstraat 44
Tel. 023-573 05 19
www.trade-ard.nl
info@trade-ard.nl

Nissan Almera 1.4i GX 5drs. €  2950
rood/1996/157000km/airco,st.bekr.
 
Mitsubishi Lancer Wagon 1.6 GLi €  1950
zilver met/1993/182000km/st.bekr.
 
Audi 80 Avant 2.0i S €  3950
groen met/1993/183000km/st.bekr.
 
Opel Astra Station 1.8i Club Automaat €  7500
blauw met/1999/168000km/veel optie’s
 
Volvo V40 Europa 1.8 Automaat €  9950
gold met/1999/113000km/veel optie’s 
 
Seat Ibiza 1.8-20V T CUPRA € 10950
zwart met/2001/161000km/veel optie’s

➞Incl. afl.beurt + 6 mnd. BOVAG garantie (  € 4500)

Krant
niet 

ontvangen?

Bel 0251-67 44 33
voor 14:00 uur of mail naar 
info@zandvoortsecourant.nl

U kunt deze ook gratis 
afhalen bij:

Bruna Balkenende
Grote Krocht

Gemeentehuis
centrale balie

Bloemenmagazijn W. Bluys
Winkelcentrum Noord

Redactiekantoor 
Zandvoortse Courant 

Hogeweg 32
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De open eettafel is bedoeld voor 
iedereen die in Zandvoort en om-
streken woont en die zin heeft 
om lekker te eten en tegelijker-
tijd mensen te ontmoeten. Ge-
zelligheid en gezamenlijk eten 
staan garant voor een fantasti-
sche middag. Ook als het koken 
wat moeilijker wordt, of als het 
boodschappen doen geen ple-
zier meer is, kan de open eettafel 
een uitkomst bieden.

Wisselend menu
Hans Meijer, kok van het ‘Huis in 
de Duinen’, verzorgt wekelijks 

een wisselend driegangen menu. 
De kosten hiervoor bedragen 
€6,00. Naast de wekelijkse open 
eettafel op dinsdagmiddag in de 
bibliotheek, bent u ook van harte 
welkom op donderdagmiddag 
bij AKZA, Flemingstraat 180 voor 
een maaltijd. Beide open eettafels 
beginnen om 12.30 uur, maar ie-
dereen is welkom vanaf 12.00 uur. 
U wordt verzocht om twee dagen 

Griepprik helpt, 
maar is geen garantie
“Griep voorkomen kan niemand”. Vroegtijdige vaccinatie is de 
enige zinvolle remedie tegen de opkomende griepgolf. Marc 
Hermans ziet de griepprik als het enige doeltreffende middel 
om aan de heersende griepgolf te ontkomen. “Met de nadruk 
op tijdig” waarschuwt de Zandvoortse huisarts. “En let vooral 
op de signalen in je lichaam van een opkomende griep”.

Open eettafel in het ‘Huis in de Duinen‘. (Foto: OvM Fotografie)

door Ton Timmermans

Even terug in de tijd, toen geluk nog heel gewoon was. De kolen gloeien achter het micaglas 
van de kachel terwijl de opwindgrammofoon een deuntje van Kees Pruis krast. De navolgende 
liedtekst typeerde het toenmalige denken.

Uit grootmoeders tijd

IK DENK AAN JOU, HORTENSIA
Toen vader des avonds het avondblad las
Toen barstte hij los met een buld’rende bas
“’t Is allemaal narigheid, al wat je leest
De duivel die viert er zijn feest
De suiker is op, er is olie te kort
De prijzen gaan hoger en wat het nog wordt
Dat ‘doe maar gewoon, nou dan gaat het gewoon’
Dat klinkt me gewoon als een hoon!”
  

Alida, o Alida 
Zaten we nou maar in Afrika
Tussen de kaffers, daar is het zo fijn
J’ hoeft er niet bang voor een brandbom te zijn
Alida, o Alida
Zaten we nou maar in Afrika
Want de beschaving, die wordt me te dol
Daar heb ik mijn buik nou van vol
  

Zo buldert-ie verder tot moeder de vrouw
“Het is me een snertzooi, die wereld van nou
Drie neutrale schepen de grond ingeboord
En duizenden mensen vermoord
Ze kletsen van vrede, beschaving en zo
Maar je krijgt ze van mij op de boter cadeau
Geef mij maar de kaffers, al rieken ze iets
Van brandbommen weten ze niets!”
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Na vier succesvolle maanden 
van de ‘open eettafel’ in Zand-
voort Noord, opent AKZA, in sa-
menwerking met Stichting Zorg-
contact, op dinsdag 8 maart een 
tweede locatie in het centrum 
van Zandvoort. De bibliotheek 
stelt wekelijks haar prachtige 
ruimte ter beschikking. 

van tevoren uw menukeuze 
kenbaar te maken op telefoon-
nummer: 023-5717113. tevens 
kunt u daar de keuzemenu’s te 
horen krijgen. Mocht u gebruik 
van de belbus willen maken, ver-
meldt dat er dan bij.

Eind van het jaar, zo rond ok-
tober, is volgens de Zandvoort-
se huisarts het meest geschikte 
tijdstip om een griepprik te 
halen. Dat geldt zeker voor de 
risicogroepen zoals chronisch 
zieken, long-/hartpatiënten, 
ouderen boven de 65, etc.  
De jaarlijkse griepprik be-
schermt niet alleen ouderen 
maar ook volwassenen en kin-
deren, die het vaccin krijgen 
aanbevolen omdat ze tot een 
risicogroep behoren. 

Wees attent
Volgens Marc Hermans moet je 
attent blijven op de verschijn-
selen die griep aankondigen. 
Het tegelijkertijd hebben van 
verkoudheid én hoofdpijn én 
keelpijn én spierpijn én koude 
rillingen plus hoest –dat al-
les in korte tijd onstaan- wijst 
op griep. “In dat geval kun je 
er donder op zeggen dat die 
persoon een influenzavirus te 
pakken heeft” doceert Her-
mans.

In de VS zijn ze veel fanatie-
ker met vaccineren dan in Ne-
derland. Zo krijgen gezonde 

eerstejaars studenten van bij-
voorbeeld de Princeton Uni-
versiteit een gratis griepprik 
uitgedeeld. “Maar de dreiging 
blijft” laat Hermans weten.

Vervelend
De regelmatig terugkerende 
griepgolf is vanaf nu toch echt 
losgebroken, zo meldde het 
Utrechts Medisch Centrum 
(UMC) recentelijk. De epide-
mie kwam dit jaar laat en rela-
tief langzaam op gang. Vooral 
in het zuiden van het land zijn 
er momenteel veel griepgeval-
len. Het vooral vervelende fe-
nomeen zal de Randstad ook 
ditmaal niet overslaan, is de 
stellige verwachting.

Uitzieken
Dat een vroegtijdige griep-
prik zinvol is werd al eerder 
bevestigd in onderzoeken met 
65-plussers. Die laten zien dat 
vaccinatie mogelijke compli-
caties in aanzienlijke mate 
kan voorkomen. “Zodra je al 
een leger griepvirussen in je 
lichaam hebt, helpt geen vac-
cinatie meer, alleen gewoon 
uitzieken.” stelt Hermans.

Wanneer moet ik naar mijn huisarts als ik griep heb?
Voor het beste advies eerst even bellen met de huisarts. 
Die kent je medische voorgeschiedenis.

Begin maart… heeft vaccineren dan nog zin?
Nee, gewoon gezond eten en bewegen. 

Is griep te voorkomen?
De enige efficiënte methode van preventie is vaccinatie (‘de 
griepprik’). 

Kun je ook griep krijgen als je bv. bedlegerig bent?
Dan moet er wel iemand langskomen die het griepvirus bij 
zich draagt, om je te besmetten. 

Hoe bescherm ik mij het beste tegen een virus?
Het beste middel om u te beschermen tegen een virus is een  
gezonde leefwijze, met voldoende lichaamsbeweging en 
gezonde voeding. 

Tien miljoen extra in noodfonds voor verpleeghuizen
Het ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) meldde vorige week dat staatssecretaris 
Ross tien miljoen euro extra uittrekt voor een noodfonds ten behoeve van de consulententeams 
die de verpleeghuizen gaan helpen.

De teams bieden hulp bij verbe-
teringen in de zorg en plegen 
crisisinterventies bij ernstige 
tekorten in de dagelijkse zorg 
of bij managementproblemen.

De staatssecretaris maakte dit 
vorige week woensdag bekend 
tijdens het debat over de ver-
pleeghuiszorg in de Tweede 
Kamer. Het bedrag komt bo-
venop de 23 miljoen euro die 
nu reeds beschikbaar is voor 

de hulp die vanuit de Centra 
voor Consultatie en Expertise 
aan zorginstellingen wordt 
geleverd.

Daarnaast zegde Ross toe de 
komende maanden onderzoek 
te laten doen naar de kwaliteit 
en de organisatie van de zorg 
in verpleeghuizen. Dat onder-
zoek moet volgens Ross plaats 
vinden bij goede en minder 
goede instellingen.

Het onderzoek zal parallel 
lopen aan de activiteiten van 
een ‘gezant’ die wordt aan-
gezocht om te kijken hoe de 
kwaliteit van het zorgproces 
kan worden verbeterd. Zijn 
bevindingen, vertaald in suc-
ces- en faalfactoren, moeten 
richting geven aan verbete-
ring van de kwaliteit van de 
verpleeghuiszorg aldus een 
persbericht van VWS.

Open eettafel in bibliotheek
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Vraagprijs € 239.000,- k.k. Vraagprijs € 285.000,- k.k. Vraagprijs € 229.000,- k.k. Vraagprijs € 298.000,- k.k.

Vrijstaand woonhuis voor meerdere
doeleinden geschikt. Thans inge-
richt voor verhuur of dubbele bewo-
ning. 2 parkeerplaatsen op eigen
terrein.
Ind. App. 1: royale woonkamer met
open haard; open keuken met
inb.app.; 2 sl.k.; terras; badkamer
met ligbad; 1e et.: app. 2: royale
overloop (thans slaapkamer); bad-
kamer met ligbad; woon/slaapka-
mer met keukenblok; terras op het
westen.

PARADIJSWEG 2A

Aan de wandelboulevard gesitueer-
de compleet verbouwde luxe drie-
kamerwoning met groot balkon en
prachtig vrij uitzicht op strand en
zee. Ind.: zonnige L-vormige living
met open haard en balkon (zeezij-
de); moderne en luxe open keuken
v.v. granieten blad en inbouwapp.; 
2 slaapkamers waarvan 1 met
kastenwand; moderne badkamer
v.v. douche, wastafel en wandcloset.

DE FAVAUGEPLEIN 41/2

Riante en luxe afgewerkte maison-
nette van 3 woonlagen met terras
aan oost- en westzijde en inpandige
parkeerplaats. 
Ind. Beg. gr.: eetkamer met open-
slaande deuren naar terras op het
westen; moderne open keuken met
inb.app.; royale woonkamer met
Frans balkon; niveau -1: moderne
badkamer met ligbad, separate
douche, wastafelmeubel en 2e toilet;
2 slaapkamers; niveau -2: tuin-
kamer; grote slaapkamer met open-
slaande deuren naar terras oost.

VAN SPEYKSTRAAT 2/125

Hogeweg 56A, 2042 GJ Zandvoort
Tel.: 023 - 571 29 44, Fax: 023 - 571 75 96
www.vanschaikbv.nl, e-mail: info@vanschaikbv.nl

Van Schaik Makelaar O.G.

AANKOOP-VERKOOP / TAXATIES - HUUR - VERHUUR - BEHEER / HYPOTHEEK / PROJEKTEN-ADVIEZEN

Dit recent gebouwde en luxe afge-
werkt zonnige driekamerapparte-
ment met riant betegeld zonneter-
ras op het zuiden ligt op de 4e 
verdieping van Residence Delfi op
ca. 250 m van strand en centrum.
Ind. Royale hal; toilet; zonnige 
L-vormige woonkamer met schuif-
pui naar terras; open keuken; 
2 slaapkamers; bijkeuken; moderne
badkamer met ligbad, wastafel en
separate douche. Het appartement
is geheel v.v. gestucte wanden en
een laminaatvloer. 

OPEN HUIS
zat. 5 maart van 11:00 - 13:00 u.

ZAND-
KORRELS

Spaanse Les Conv.
Woensdags 10-12 uur

Kennis gramatica 
vereist, leuke lerares
023-5357796, Mevr. 

Van Wieringen
Haarlem-Molenwijk

Trommelen in  
zandvoort

Met Momo Touré  
uit Guinee

Kom Djembé spelen in 
de Chin-Chin,  
Haltestraat

Volw. dames en heren 
- alle leeftijden

Wo. Avond 19.00 uur, 
djembé’s aanw.
Inl. + opgeven:  
Hester, 5715625

Kijken en luisteren 
mag ook. Big Fun.

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.

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

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

wit- en schilders-
werkzaamheden

Tegelzetter
heeft nog tijd voor

al uw tegelwerk
voor part. en bedrijf 

ook stucwerk. 
Bel nu 06 26206608

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

Fotoreportages op maat voor

Email: info@ovmfotografie.nl • Telefoon: 06 4132 8762 

����������������

FAST COMPANY GROUP
Duinstraat 8 • 2042 HC  Zandvoort 

Tel.: (+31) (0)23 573 70 10
E-mail: info@fastcompany.nl

Internet: www.fastcompany.nl 

COMMUNICATIE DESIGN INTERNET

INTERNET
Webdesign •  Webshops 
Webhosting • Domeinbeheer 
Databases • Webcontent 
Content Management Systeem 
(om zelf eenvoudig tekst en foto’s op uw website te plaatsen) 

Met ingang van maart 
maandag t/m zaterdag 

geopend van: 
10:00 tot 17:00 uur 

Barpersoneel
gezocht 

min. leeftijd
25 jaar Voor

Danceclub Manege
Op zaterdag.

Tel: 023-5720212

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)

Iemand Bedanken, feliciteren of verrassen? 
Zet hem/haar eens in de spotlights: € 10,00 
inclusief meegeleverde foto!*
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Het eerste dames handbalteam van ZSC heeft in de Korververhal 
een 11-9 overwinning behaald. Na 7-5 ruststand leken de Zand-
voortse dames in het tweede half uur naar een grote overwin-
ning uit te lopen. Het uiteindelijke resultaat viel gezien de ver-
houdingen in het veld mager uit.

Het geroutineerde TOB nam 
een 0-1 voorsprong maar toch 
was het eerste deel van de 
wedstrijd voor de thuisclub. 
Aanvankelijk liepen de Zand-
voortse aanvallen stroef, des-

Gemakkelijke winst handbaldames

ondanks scoorde Martina Balk 
binnen de minuut de gelijkma-
ker. Opnieuw liep TOB uit, naar 
1-3. Geleidelijk kwam ZSC terug. 
Met name Romena Daniels was 
een doorlopend gevaar voor de 

Handbal

Amsterdamse keepster. Het 
was echter Asia El Bakkali die 
de achterstand verkleinde tot 
2-3. Daniels zorgde vervolgens 
in haar eentje voor de gelijk-
maker en een 4-3 voorsprong. 
Suzanne Zwemmer wist de 
voorsprong uit te bouwen tot 
5-3. Daniels en Debbie Tibboel 
brachten het aantal doelpun-
ten van ZSC op zeven en om-
dat TOB nog twee keer kans 
zag keepster Diana Achten te 
passeren, kwam de rust met 
een 7-5 voorsprong voor ZSC.

Tevreden coach en trainer
Na de pauze liep ZSC, door 
doelpunten van Daniels, Tib-
boel (2x) en Zwemmer, binnen 
10 minuten uit naar een 11-7 
voorsprong. In de resterende 
twintig minuten wisten de 
Zandvoortse dames ondanks 
een groot aantal mogelijkhe-
den niet meer te scoren. TOB 
kwam nog terug tot 11-9, 
maar de overwinning kwam 
niet meer in gevaar.

Trainer Arjen Molenaar was 
tevreden met de overwinning, 

maar niet over het vertoonde 
spel: “We leden te veel balver-
lies en ik heb alleen aan het 
eind van de eerste en het begin 
van de tweede helft goed hand-
bal gezien”, vatte Molenaar de 
wedstrijd treffend samen. Een 
mening die coach Hans Zwem-
mer volmondig deelde.

Kampioen
Het tweede damesteam van ZSC 
behaalde afgelopen zondag 
een 14-9 overwinning op de De 
Volewijckers 4. Van meet af aan 
maakte de Zandvoortse dames 
de tegenstandsters duidelijk de 
titel te willen behalen. Al bij 
de rust had ZSC een 8-3 voor-
sprong, die na de pauze niet 
meer in gevaar kwam. De titel 
in de 3e klasse C was daarmee 
een feit. Het was voor het eerst 
in 16 jaar dat een Zandvoorts 
dameshandbalteam een kampi-
oenschap wist te behalen. Het 
team van de coach Rinus Joolen 
en Teun Vastenhouw ontving na 
de wedstrijd een bloemenhulde 
uit handen van handbalvoorzit-
ter Arjen Molenaar. Na een rij-
toer met de strandexpress van 

Het tweede team van ZSC dat afgelopen zondag het kampioenschap behaalde. 
Het team  van de coach Rinus Joolen en Teun Vastenhouw bestaat uit Jolanda 
Boekestijn, Maaike Cappel, Janna Joolen, Daphina van Rhee, Danielle Seders, 
Wendy Vastenhouw, Monique Schulte, Lesley Achten en Irina Neijenhuis.
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TEVENS DOOR U IN TE VULLEN:

Uw naam:

(bedrijfsnaam)

Telefoon:

PARTICULIERE ZANDKORREL €5,00

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ZAKELIJKE ZANDKORREL €10,00

Een particuliere zandkorrel wordt 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 een zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) 
afgeven bij:
1) de redactie van deze krant: Hogeweg 32  
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18  

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaar-
den voor schade van welke aard dan ook, ontstaan 
door niet tijdig of onjuist plaatsen van Zandkorrels. 
Zandkorrels kunnen op grond van inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

ZANDKORRELS INVULBON

Iets te (ver)kopen? Plaats een Zandkorrel

Victor Bol werd het kampioen-
sfeest gehouden in Danzee aan 
het Kerkplein.

Winst voor heren
Het eerste herenteam deed 
niet onder voor de dames. De 
mannen kwamen tot een 18-
20 overwinning op West Site 3 
in Amsterdam. ZSC mistte een 
aantal geroutineerde krachten. 
Hun plaatsen werden ingeno-
men door Sven v.d. Koekelt en 
Timo de Reus.

De ZSC-mannen hadden ge-
durende de hele wedstrijd het 
beste van het spel wat, na een 
moeilijk start, resulteerde in 
een 7-11 voorsprong bij rust. 
In de tweede helft kwam de 
overwinning niet meer in ge-
vaar. Marc Molanus was met 
8 doelpunten topscorer, di-
rect gevolgd door Arjan Mo-
lenaar met 7. Jaap Koper (2), 
Ernesto Vonsee (2) en Timo de 
Reus zorgden voor het restant 
van de doelpunten. Doelman 
Sjoerd de Reus kreeg liefst tien 
strafworpen tegen waarvan hij 
er twee wist te keren en daar-
door een onverdiende punten-
deling voorkwam.

Op de golfbaan van Open Golf Zandvoort is 24 febru-
ari voor de tweede maal de maandbeker “Sonderland” 
gespeeld. 32 Leden van de club streden om Stable-
fordpunten (per hole kan men punten verdienen).  
De baan lag er winters bij, een dun zonnetje en een 
paar sneeuwvlokjes maakte het bijzonder. Dat er hoog 
gescoord zou worden was duidelijk: met winter T-ees 
en greens is de baan korter en dat scheelt een paar 
slagen. Toch werd er sportief gespeeld om elk puntje. 
Ben Zonneveld haalde alles uit de kast en speelde 
met 28 punten de max. Zelfs een omhoog gestoken  
markertje, waardoor zijn bal op de negende een bocht 
van de hole af maakte, mocht zijn score niet drukken.  
Volgende maand weer en dan is de baan “qualifying” 
dus worden de punten op de golf-i gezet.
Uitslag: 1e en golfer van de maand Ben Zonneveld 28 
punten, 2e Jan Zwemmer 26 punten, 3e Ingrid van 
Leeuwen 24 punten.

Ben Zonneveld wordt gefeliciteerd door wedstrijdleider  
Ton Hendriks.

Tweede maandbeker Zand-
voortse Golf Club “Sonderland”



Zandvoorts talent 
‘Pupil van de week’
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Voetbal

Sportuitslagen afgelopen weekend
Basketbal
The Lions da – bv Lely da2 41-55
The Lions he – GMB Volendam 2 86-73

Voetbal
Almere - sv Zandvoort 0-0
sv Zandvoort zo1 – Spaarnwoude afgelast
ZSC ‘04 – Concordia 5 afgelast

Zaalhandbal
ZSC da – TOB 2 11-9
West Site 3 – ZSC he 18-20

Timmer, die nog bij sv Zandvoort 
bij de ‘D-pupillen’ onder de lat 
staat, traint nu al regelmatig 
met de Gouden Gids-divisionist 
mee en doorloopt daar de voet-
balschool. Iedere week brengt 
zijn vader hem een aantal keren 
naar IJmuiden om hem zo goed 
mogelijk de kneepjes van het 
keepersvak onder knie te laten 
krijgen.

Meisjes
Het keeperstalent heeft Timmer 
van zijn vader Enno gekregen. 
Timmer senior stond al op zes-
tienjarige leeftijd in het eerste 
van Zandvoortmeeuwen het 
doel te verdedigen en was op 
weg naar een mooie toekomst. 
Zoals zoveel jongens van die 
leeftijd, kwamen er echter een 
paar kinken in de kabel (lees: 
meisjes) en was het gedaan. 
Toen timmer sr. Aan het einde 
van het vorige seizoen hoorde 
dat zijn spruit in de belangstel-
ling van Stormvogels/Telstar 
stond, heeft hij hem die zomer 
iedere dag voor ongeveer twee 
uur, persoonlijk onderhanden 
genomen om van hem zijn er-
varing te laten leren. Zodoende 
had Angelo aan het begin van 
dit seizoen een zeer grote voor-
sprong op zijn leeftijdgenoten 
en mocht hij bij de IJmuidense 
club komen; bij de C-junioren, 
één leeftijdklasse hoger dan 
zijn eigen leeftijd.

Handschoenen
Timmer junior: “Het was onwijs 
leuk. Ik heb een super dag mee-
gemaakt. Eerst kreeg ik een VIP 
ontvangst en mocht ik vier kaar-
ten uitdelen. Ik heb die aan mijn 

vader en vriendjes Beau, Kenny 
en Bud gegeven. We mochten 
met z’n allen het spelershome 
in en een half uur voor de wed-
strijd mocht ik me met de spe-
lers van het eerste omkleden. 
Ik kreeg toen een echt Storm-
vogels/Telstar shirt en dat mag 
ik nog houden ook! Samen met 
die spelers heb ik de warming-
up gedaan en vijf minuten voor 
de wedstrijd gingen we weer 
naar binnen. Toen gingen we, 
samen met de scheidsrechter 
en de spelers van Haarlem, het 
veld op en mocht ik de bal dra-
gen. De stadionspeaker stelde 
me voor en toen mocht ik met 
de aanvoerders de toss doen. 
Het werd een geweldige wed-
strijd want wij wonnen met 
3-12 en dus zat de stremming 
er goed in. Na afloop heb ik 
afscheid genomen van trainer 
Poortvliet en kreeg ik de hand-
schoenen van keeper Kevin 
Moeliker. Het was echt te gek”, 
zegt hij en kijkt dromerig voor 
zich uit!

Het Zandvoortse keeperstalent Angelo Timmer, heeft afgelopen 
zondag de dag van zijn leven beleefd. Tijdens de regionale top-
wedstrijd Stormvogels/Telstar – Haarlem was hij, als gescout ta-
lent aangewezen als ‘Pupil van de week’. 

Angelo Timmer.

Klaverjassen

Einduitslag kv Ons Genoegen
Februari 2005

 Punten Marsen
Conny Rijkbost 20036 12
Coos Rietveld 19527 6
Bep de Jong 19342 4
Ab Koper 18960 6
Henny Koper 18421 6
Joke de Jong 18369 6
Ab Drayer 18239 5
Ria v/d Broek 17992 4
Jan Noortman 17956 5
Joop Klein 17923 7

Afgelopen zaterdag heeft sv Zandvoort, in een slaapverwekkende 
wedstrijd, niet laten zien dat alleen zij in aanmerking komen voor 
het kampioenschap in de derde klasse C. In Almere werd een wed-
strijd gespeeld die dat predikaat niet verdient. Almere, virtueel de 
nummer twee van de ranglijst, wilde of kon niet en Zandvoort had 
collectief een ‘off-day’. 

Vierde gelijkspel sv Zandvoort zaterdag

Slechts een drietal Zandvoortse 
spelers haalde hun normale ni-
veau. Gegrossierd werd in foute 
passes en mislukte schoten. Het 
is dat Almere niet het lef had 
om druk op de ketel te krijgen 
en te houden, anders was het 
rampzalig voor onze plaats-
genoten afgelopen. Niet dat 
ze bij verlies hun eerste plaats 
kwijt zouden zijn, Almere staat 
derde met 12 punten achter 
maar één wedstrijd minder 
gespeeld, maar het zou voor 
het moraal niet goed kunnen 
zijn nu een (eventueel) kampi-
oenschap nadert. Gedurende 
de wedstrijd konden de paar 
supporters die de reis hadden 
gemaakt, slechts twee doel-
rijpe kansen tellen! Niet meer 

en niet minder. Zelfs toen de 
rechter vleugelverdediger van 
Almere zich liet gaan na een 
overtreding van Sven van Nes, 
(hij sloeg Bas Lemmens voor de 
ogen van de scheidsrechter die 
hem een rode kaart voortover-
de) en er dus een overtal voor 
de Zandvoorters ontstond, kon-
den de gasten niet doordruk-
ken. Toch zou de dag voor trai-
ner Guus Marcelle en zijn elftal 
nog gunstig aflopen. Zij verste-
vigden niet alleen hun kopposi-
tie omdat Almere niet dichter-
bij kwam maar ook de tweede 
concurrent RKAVIC kon niet tot 
winst komen. De Amstelveners 
verloren hun wedstrijd in IJmui-
den met 2-1 van SVIJ dat nu de 
verrassende tweede op de rang-

lijst is geworden.  RKAVIC blijft 
Almere nog net voor maar als 
zij hun inhaal wedstrijd moch-
ten winnen, staan ze op de 
tweede plek. Volgende week 
is Zandvoort weer vrij.

Uitslagen
Weesp-SCW: 0-2; SVIJ-RKAVIC: 
2-1; Almere-Zandvoort: 0-0; 
Blauw Wit A’dam-Kismet ‘82: 
0-4; VEW-SIZO: 0-0; SMS was 
vrij.

Stand in de derde klasse C
Zandvoort 15-37
SVIJ 16-27
RKAVIC 14-25
Almere 14-25
SMS 14-22
VEW 16-20
Kismet ‘82 15-19
SCW 15-18
FC Weesp 17-15
Blauw wit A’dam 16-11
SIZO 15-10

Ongedwongen schaken bij Chess Society

De Hypotheekshop Zandvoort/Chess Society is in het Noord-Holland-
se schaakwereldje een opmerkelijke vereniging. Ongedwongenheid 
is de basis voor een sfeervol clubleven. Toch blijven de prestaties van 
de 25 leden niet achter bij die van andere verenigingen. 

Het eerste team is nog steeds in 
de race om het kampioenschap 
in de 2e klasse van de Noord-
Hollandse Schaakbond, terwijl 
tijdens het Corus-Schaaktoernooi 
– voorheen Hoogovens - zelfs 
twee leden de titel in hun tien-
kampgroep wisten te behalen.
Eén van die succesvolle spelers is 
Jeroen Loos, sinds 2000 actief lid 
en wedstrijdsecretaris. “Ik was 
altijd een huisschaker tot ik eens 
met mijn vriend Leo Keesman, 
die net als ik ook een titel pakte 
tijdens het Corus-toernooi, een 
kijkje ging nemen bij de club. De 
ongedwongen sfeer trok me di-
rect aan”, schets Loos die speelt 
in het tweede competitieteam en 
begeleider is van het eerste, zijn 
kennismaking met Chess Society.

Vrijdag
“Niemand is verplicht elke week 
de clubavond te bezoeken. Uiter-
aard wel als er een competitie-
wedstrijd gespeeld moet worden 

maar anders niet. We hebben de 
interne competitie zo georgani-
seerd dat er altijd wel een moge-
lijkheid is om te spelen tijdens de 
clubavonden die altijd op vrijdag-
avond worden gehouden in het 
Gemeenschapshuis of in het Bell 
Hotel aan de Hogeweg. In de laat-
ste locatie worden de zogenaam-
de Rapid-wedstrijden gespeeld, 
terwijl het Gemeenschapshuis de 
plaats is voor de interne en com-
petitiewedstrijden”, legt hij uit, 
daarbij opmerkend dat juist het 
feit dat er geen verplichtingen 
zijn, hem stimuleert om vrijwel 
geen clubavond te missen. 
Jeroen Loos is enthousiast over 
de Chess Society, die naast Zand-
voortse leden ook een aantal 
schakers uit de regio en zelfs uit 
Amsterdam op de ledenlijst heeft 
staan. 

Binnenstappen
“Nogmaals het is de ongedwon-
gen sfeer, die mensen doet beslui-

ten zich bij ons aan te sluiten. 
Wie kennis wil maken kan op 
vrijdagavond rustig binnen-
stappen en meespelen. Dat is 
geen enkel probleem”, zegt 
Loos die en passant verwijst 
naar de website van de club  
www.chess-society.nl waar ook 
te vinden is op welke locatie en 
wanneer er gespeeld wordt. 

Wie nog meer wil weten kan Je-
roen Loos in de avonduren bel-
len op nummer 06-14363063.

Schaken
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Basketbal
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte  
houden van alles wat in Zandvoort leeft. Bekijk hun adver-
tenties goed en profiteer van hetgene dat zij aanbieden.

In deze krant adverteren (in alfabetische volgorde):

Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Benelly Dranken
Bianca Nagelstudio
Boudewijn’s Visservice
Bruna
Café Bluys
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Danzee
De Kippetrap
Del Mar
Eetcafé Boulevard
Fast Company
Filoxenia Greek Cuisine
Gebouw de Krocht
Gemeenschapshuis 
Gemeente Zandvoort
Health Club Zandvoort
Herenkapsalon Ton Goossens
Hotel Rest. Meijershof
IJzerhandel Zantvoort
INZ 
Koene Cleaning Service

Dankzij onze adverteerders

Lucienne’s Beautylounge
Manege Danceclub 25+
Manege Ruckert
Marktgigant/ vd Brink
Mazzelmarkt
Monuta Uitvaart
MP Coiffures
Onno van Middelkoop
Ouderen Partij Zandvoort
P. van Kleeff
RB Schilderwerken
Sebregts Bestratingsbedrijf
Slagerij Marcel Horneman
Spolders BV
t Lokaal
t Wapen van Zandvoort
Take Five
Trade Ard
Van Schaik Makelaar O.G.
Videoland
Willemse Elektro
Zandvoort Optiek
Zonnestudio Zandvoort
Zonwering Zandvoort
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Het eerste herenteam van The 
Lions heeft maandagavond een 
ruime 86-73 thuisoverwinning 
behaald op GMB Volendam. De 
winst werd in de laatste twee 
perioden veiliggesteld, nadat 
de Volendammers in de eerste 
periode het initiatief hadden.

Verdiende zege The Lions heren

Lions nam in de eerste minuten 
van de wedstrijd een 5-0 voor-
sprong. Met die vlotte voor-
sprong bleek het Zandvoortse 
kruit voor ruim zes minuten 
verschoten en ook defensief 
draaide het team slecht, waar-
door aan het eind van de eerste 
periode een 14-18 achterstand 
op het bord stond.
In de tweede periode zag Lions 
kans de wedstrijd naar zich toe 
te trekken. Twee minuten voor 
de pauze kwamen de Zand-
voorters op een 37-34 voor-
sprong, die nog voor de bas-
ketwisseling werd uitgebouwd 
tot 42-36.

Na de pauze wist The Lions 
onder leiding van aanvoerder  
Marvin Martina de voorsprong 
vast te houden. Aan het einde van 
derde periode was de strijd vrijwel 
beslist en bedroeg de voorsprong 
negen punten (63-54).

In de vierde periode van tien 
minuten gaf de conditie de 

De overige punten van The Li-
ons kwamen op naam van Vic-
tor Valjavec en Duindam (bei-
den 13), Philip Prins (8), Evert 
Bol (5) en Martin v.d. Aar (3).

Sportprogramma t/m 10 maart
Basketbal
Zaterdag 5 maart
BC Schrobbelaar – Lions da1 13.15 uur
US centrum, Amsterdam
Flamingo’s – Reshopp 19.00 uur

Voetbal
Zondag 6 maart
Ripperda – sv Zandvoort zo1 14.30 uur
Reinaldapark, Haarlem
Dinsdag 8 maart
Kon. HFC – Concordia 20.00 uur
Halve finale Haarlem Dagbladcup
Sportcomplex Duintjesveld

Hockey
Zondag 6 maart
Saxenburg – ZHC 14.30 uur
Halfweg

Futsal
Vrijdag 4 maart
Sv Zandvoort 1 – Fico 1 20.10 uur
Zandvoort Noord 3 – Zandvoort Noord 1 22.00 uur
Veteranen

Golf
Dinsdag 8 maart
Ladiesday (matchplay) 10.00 uur
Open Golf Zandvoort

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 bespreken hoe uw vereni-
ging en deze krant kunnen samen-
werken.Belangrijke evenementen,  
uitslagen, uitnodigingen, verslagen en 
noem zo maar op!

Mail naar sport@zandvoortsecourant.nl 
of bel onze sportredacteur 
Joop van Nes jr. 06-144 826 85

Sport- 
verenigingen

opgelet!

Marvin Martina was met 23 punten de topscorer.

Indelingen softbal Noord-West, samen met: DIO 2, 
Kinheim 2,THB 2 (Haarlem), DVH 3 
(Amstelveen), Flags 2 (Lisse), Hoofd-
dorp Pioniers 3, Spaarnwoude, Tha-
men 3 (Uithoorn) en Vennep Flyers 
2 (Nieuw-Vennep) .
De dames van ZSC komen uit in Dis-
trict Noord-West 6e klasse D. Deze 

Onlangs zijn de indelingen voor 
de komende softbalcompetitie 
bekend gemaakt.

De heren van ZSC zijn ingedeeld 
in de 5e klasse D van het district 

competitie ziet er als volgt uit: BSM 
1 (Bennebroek), DVH 4 (Amstel-
veen), Flying Petrels 3 (Purmerend), 
Odiz Frogs 2 (Zaanstad), OVVO 2 
(Amsterdam), Red Stars Vitesse 1 
(Castricum), Rooswijk 2 (Velsen-
Noord), Thamen 2 (Uithoorn) en 
Vennep Flyers 2 (Nieuw-Vennep).

doorslag in het voordeel van 
de thuisclub. De Volendam-
mers moesten het hoofd buigen 
mede omdat ze over slechts zes 
spelers konden beschikken en 
kwam de marge uiteindelijk uit 
op dertien punten (86-73). Die 
marge had aanmerkelijk groter 
kunnen zijn, als Lions in het be-
gin van de wedstrijd niet zoveel 
scoringskansen hadden laten 
liggen en verdedigend wat al-
lerter te werk waren gegaan.

Marvin Martina was met 23 
punten de topscorer gevolgd 
door Wolf met 19 treffers.  
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• Royaal 3-kamer hoekappartement met zeezicht
• Op de 3e etage gelegen, nabij station en centrum
• Woonkamer met openhaard en inpandig balkon
• Berging in het souterrain
• Kunststof kozijnen met dubbel glas
• Intern enigszins gedateerd
• Woonoppervlakte ca. 110 m²

Vraagprijs:  €  187.500,-

• Fraai verbouwd 4-kamer appartement met zeezicht
• Riant zonneterras van 45 m² op het zuid westen
• Vloerverwarming in woonkamer, keuken en badkamer
• Kunststof kozijnen met dubbele beglazing
• Inpandige berging met aansl. wasmachine en droger
• Elektrische zonwering (2003)
• Woonoppervlakte ca. 90 m²

 TJERK HIDDESSTRAAT 8/1                ZANDVOORT

Vraagprijs:  €  235.000,-

• Recent volledig gerenoveerde hoekwoning 
• Met garage, oprit voor 2 auto’s en royale achtertuin
• Deze woning is zo te betrekken!
• 4 slaapkamers
• Vrijwel alle vertrekken v.v. paneeldeuren 
• Geheel v.v. dubbele beglazing
• Woonopp. ca. 125 m², perceelopp. 304 m²

 FRANS ZWAANSTRAAT 26  ZANDVOORT

Vraagprijs:  €  429.000,-

Uw auto liever binnen?

• Achter het appartementen complex “ Vogelhof ” 
gelegen garagebox

 GARAGE NR. 3 PATRIJZENSTRAAT  ZANDVOORT

• Sfeervol 4-kamerappartement verbouwd naar 3 kamers
• Op de 2e verdieping gelegen met prachtig zeezicht
• Totaal gerenoveerd appartementencomplex
• Moderne badkamer (2004)
• V.v. kunststof kozijnen en dubbele beglazing
• Inpandige berging, 2 balkons
• Woonoppervlakte ca. 90 m²

 TROMPSTRAAT 5/4   ZANDVOORT

Vraagprijs:  €  189.000,-

• Goed onderhouden 2-kamerappartement
• Gelegen op de 1e verdieping met balkon (zuid)
• Modern gestoffeerd, geheel gestuukt
• Open keuken v.v. apparatuur
• Het complex beschikt over een lift
• Geheel v.v. dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 65 m²

 Hogeweg 54/7  ZANDVOORT

Vraagprijs:  €  147.500,-

• Comfortabel 2-kamer appartement
• Gelegen op de begane grond met terras (ZW)
• Nog geen 100 meter van het strand gelegen
• Netjes onderhouden, doch gedateerd
• V.v. elektrische zonwering, inpandige berging
• Lage servicekosten, € 104,- per maand  
• Woonoppervlakte ca. 40 m²

 VAN GALENSTRAAT 134   ZANDVOORT

Vraagprijs:  €  129.000,-

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 61/27   ZANDVOORT

• 3-kamer appartement met balkon (ZW)
• 6e verdieping met schitterend uitzicht over zee
• Vanuit alle vertrekken zeezicht, veel lichtinval
• Geheel v.v. kunststof kozijnen
• Berging in het souterrain
• Complex beschikt over liften en parkeerterrein
• Woonoppervlakte ca. 100 m²

Vraagprijs:  €  209.000,-

KAREL DOORMANSTRAAT 10/5       ZANDVOORT

Vraagprijs:  €  26.000,-

• Bouwkavel van ca. 144 m² 
• Bestemming woondoeleinden
• Bebouwingsmogelijkheid: Royaal vrijstaand woonhuis met 

garage (totaal max. ca. 750 m³)
• De achtertuin ligt op het westen
• Het hoofdgebouw zou max. ca. 85 m² bebouwd kunnen 

worden en het bijgebouw max.ca. 20 m²

 STATIONSSTRAAT 0 ongenummerd, ZANDVOORT

Vraagprijs:  €  112.000,-

VERKOCHT


