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“Ik ga meedoen met die letters 
zoeken in de winkels voor die 

puzzelactie. Maar ik hoop wel dat 
er ook café’s bij zitten.“

Zie onze advertentie op 
de achterpagina!

Twee echtparen en twee geïn-
teresseerde dames waren op 
het kranten artikel af gekomen. 
‘Crisisgezin’ zijn, betekent in dit 
geval, hulp bieden aan kinde-
ren van 0 tot 4 jaar die dreigen 
‘uit de boot’ te vallen. “De op-
vang is altijd tijdelijk”, vertelde 
Margret. “8 tot 12 weken is de 
langste periode dat het kind 
in zo een gastgezin zal blijven. 
De ukkies komen uit gezinnen 
waar, door drugs of alcoholge-
bruik, de ouders (tijdelijk) niet 
voor hun kind kunnen of mogen 
zorgen. Soms zijn het ook ge-
zinnen die b.v. door huurschuld 
uit huis zijn gezet en daardoor 
op straat terechtkomen. Het 
zijn altijd noodsituaties waar-
van het kind de dupe dreigt te 
worden.

Het Spalier
‘Het Spalier’, gevestigd op de 
Kostverlorenstraat (het vroege-
re Planting huis), vangt al jaren 
kinderen uit moeilijke thuissi-
tuaties op. In groepjes van tien 
worden ze begeleid en liefdevol 
verzorgd. Waarom is er in ‘Het 
Spalier’ dan geen plaats? “Onze 
groepen zijn te groot en de kin-
deren van de groep te oud voor 
de 0 tot 4 jarigen,” legt Margret 
uit. “Het kind heeft een plekje 
nodig waar het veilig zit en 
even tot rust kan komen terwijl 
de hulpverlening om het gezin 
heen, samen met dat gezin, 
kijkt hoe ze de crisis kunnen op-
lossen”.

RKZ en Het Spalier 
zoeken ‘crisisgezinnen’

NIEUWE
GUCCI ZONNEBRILLEN

ZIJN BINNEN!!!
Kerkstraat 34-36

2042 JG  Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Zaterdag 19 en 26 maart aan-
staande heeft folklorevereniging 
De Wurf gereserveerd voor haar 
jaarlijkse toneeluitvoering. Ge-
speeld zal worden het toneel-
stuk ‘Ouwejaers Aevond op et 
Zeemanhoffie’, geschreven door  
J. Steen. Steen heeft een groot 
aantal stukken voor de Wurf ge-
schreven. De bekende Zandvoort-
se regisseur Rob van Toornburg 
tekent voor de regie.

De Wurf speelt jaarlijks een stuk 
dat speelt in de geschiedenis van 
Zandvoort. Dit jaar gaan ze terug 
naar circa 1881. Het verhaal is ge-
deeltelijk authentiek, uit een tijd 
met veel armoede. Ondanks die 
armoede werd veel met elkaar 
gedeeld. 

Toneeluitvoering 
De Wurf

Rubriek       15
Heden en verleden

Brutale inbraak in dierenasiel

In de nacht van afgelopen zaterdag op zondag, hebben leden van 
het inbrekersgilde hun slag geslagen in het Kennemer Dierenasiel 
aan de Keesomstraat. Door middel van braak en sloop heeft men 
de dieren een slag toegebracht die er mag zijn. Twee kluizen en 
de inhoud van de kassa werden meegenomen. De inhoud van één 
van de kluizen is nog levensgevaarlijk ook! Daarin stond een fles 
met een rode vloeistof, Euthanasaat. 

Deze stof wordt gebruikt om die-
ren uit hun lijden te verlossen. Eu-
thanasaat is ook voor mensen do-
delijk en dus levensgevaarlijk. Het 
gevaar bestaat dat de dieven niet 
weten wat dit voor stof is en langs 
de kant van de weg gooien. Men 
hoeft niet over veel fantasie te be-
schikken om in te kunnen schatten 
wat er dan zou kunnen gebeuren.

Slag slaan
De inbrekers konden hun slag 
slaan omdat de beheerder niet 
aanwezig was. Deze heeft dus 
niets gemerkt van de roof en 
stond de volgende dag voor een 
voldongen feit. De leiding van 
het Kennemer Dierenasiel zit, 
na de inbraak, behoorlijk met 
de handen in het haar. Men is 
namelijk voornemens om de 
gehele opvang van dieren naar 
Zandvoort te halen en ten be-
hoeve daarvan wordt het asiel 
aan de Keesomstraat binnenkort 
volledig herbouwd. Men is de 
laatste tijd druk doende om de 
financiën op orde te krijgen voor 
deze ingrijpende klus. “Iedere 
euro is er een,” zegt één van 
de medewerksters, “we hadden 
zoveel mooie en leuke dingen 
voor de dieren kunnen doen.  

Ik ben behoorlijk in de mens-
heid teleurgesteld. Wie steelt 
er nu van dieren?” vraagt zij 
zich vertwijfeld af.

Werk niet in gevaar
Gelukkig komt het werk van 
de vrijwilligers en medewer-
kers van het asiel niet in ge-
vaar, daar is ondertussen voor 
gezorgd. De dieren krijgen 
hun normale verzorging en 
dat is het belangrijkste, maar 
gemakkelijker is het niet ge-
worden. Het is ondertussen 
al de tweede inbraak die het 
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asiel heeft moeten ondergaan. 
De vorige was, zo mogelijk, nog 
brutaler, want die werd op een 
doordeweekse nacht gepleegd. 
Ook toen werd een aanzienlijk 
bedrag buitgemaakt en zijn de 
inbrekers nooit achterhaald.

Pinnen
Dat het asiel geld in huis heeft, 
heeft te maken dat de bezoekers 
niet weten dat er gepind kan wor-
den. Men is in de veronderstelling 
dat alleen cash kan worden geac-
cepteerd. Niets is minder waar. 
“We vragen dan ook aan de men-
sen om te pinnen. Wij lopen dan 
veel minder gevaar want men zou 
ook in de verleiding kunnen ko-
men om overdag, als er veel mede-
werkers aanwezig zijn, zo een roof 
te plegen. Ik moet er niet aan den-
ken”, aldus de zwaar aangeslagen 
medewerkster.

Technische recherche
Uiteraard heeft de leiding van het 
Kennemer asiel, zodra de inbraak 
werd vastgesteld, bij de politie 
melding gemaakt van de situatie. 
De technische recherche van de 
regiopolitie, heeft de zaak nu in 
onderzoek en er zijn een aantal 
zaken veiliggesteld. Die zijn mee-
genomen naar het laboratorium 
en worden onder andere op vin-
gerafdrukken onderzocht. Men 
kon verder niet op de zaak ingaan, 
hangende het onderzoek.

J.l. dinsdag 22 februari werd in 
het Residentieel Kindercentrum 
Zandvoort (RKZ) een informa-
tiebijeenkomst gehouden voor 
geïnteresseerden die kinderen 
in crisis willen opvangen. Do-
minique Glas, Karinda Suér en 
Margret Castien gaven helder 
en duidelijk aan wat precies de 
bedoeling hiervan is.

Versterking voor stuurgroep Middenboulevard
Aan de vooravond van de belangrijke integrale commissievergade-
ring over de vorderingen van het project Middenboulevard, heeft 
het college van B&W een opmerkelijke stap genomen. Wethouder 
Hans Hogendoorn heeft zitting genomen in de stuurgroep Mid-
denboulevard. Hogendoorn zal zich voornamelijk gaan bezighou-
den met het ontwikkelen van de zogenaamde ‘polen’. Hiermee 
worden de gebieden van het Badhuisplein en het plein rondom het 
Palace Hotel bedoeld. De inzet voor deze gebieden zal voorname-
lijk liggen op het toeristische/economische vlak. Wellicht dat nu een 
opening kan komen naar de ideeën die het gemeentebestuur al 
langer voor ogen heeft voor onze badplaats: het ‘Welness’ concept. 
Afhankelijk van de discussie van woensdagavond zal men al dan 
niet komen met een ander plan voor deze ingewikkelde materie.



ZONDAG 13 MAART 
Hervormde Kerk, Kerkplein
10.00 uur ds. G.H.N. Germans uit Sassenheim 

Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur ds. W. van Galen uit Heemstede  

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur mevr. B. Bleijs 

RK Parochie Antonius & Paulus
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor W. Al

Hervormde Adventskerk
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
10.00 uur ds. R. Steenstra uit Leiden

Kerkdiensten

Ondertrouwd
Werkheim, Alexander Gerry en:  
Dommerholt, Willemina Albertha.
Seitz, Roy en: Jansen, Chantal.

Gehuwd
Porton, Sjoerd Jan en: Chen, Li.

Overleden
van der Vliet, Jean Marie, oud 52 jaar.
Budding, Stella, oud 49 jaar.
Gelaudie geb. Schutter, Cornelia Wilhelmina Maria, 
oud 87 jaar.
van Deursen, Tineke, oud 57 jaar.
Schaap, Ewit, oud 80 jaar.
Bouwman, Pieter Johannes, oud 85 jaar.
der Kinderen geb. Molenkamp, Anna Maria Hendrika, 
oud 80 jaar.
van Knotsenburg geb. de Ronde, Antonetta,  
oud 76 jaar.

Burgerlijke stand

26 februari - 4 maart 2005
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Familieberichten

“Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des
Heren hand” (gezang 293).

 
Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar dat wij 
hem zolang in ons midden mochten hebben, geven 
wij u kennis dat door de Heere in Zijn Heerlijkheid 

is opgenomen onze lieve zorgzame vader,  
schoonvader, grootvader en overgrootvader 

PIETER BRUNE
weduwnaar van Aurelia Visser

Ridder in de Orde van Oranje - Nassau
tevens begiftigd met het Verzet herdenkingskruis 

op de leeftijd van 94 jaar.

Lollum, (gem.wonseradeel friesland) Hoofddorp, 
26 augustus 1910 4 maart 2005

Zandvoort: Simon Heinrich Brune
 Jopie de Zwart
 Corrie en Gert Jan, 
  Debora, Jeffery, Shirly, Tiffany
 Simon jr.

Zuidland: Gera  Quak - Brune
 Jasper Johannes  Quak  
 Bram en Trudy, Larisse, Dion
 Lianne

Zandvoort:  Ype en Ans Brune - de Jong
 Pieter, Nina en Kim
 Miriam en Gareth, Liam, Emily
 Nicole, Robin, Bo, Tro.
 Paul en Yvonne

 Fried en Janny Brune - Paap
 Pieter en Silvia , 
  Thomas, Quinty, Chiméne
 Trineke en Raymond, Ian

 Gerrit en Monica. Brune - Hanskamp
 Bob en Joyce, Dave, Bri.

 Otto Johann Pieter Brune  

Waalre: Otto Brune en Irene van den Bosch
 Margot, Noa, Ghislaine
 Kirsten
 Marloes
 Dionne

Zandvoort: Gijs en Ingrid Brune - van der Werff
 Sandra en Dennis, Mandy, Kim, Jady
 Richard
 Tamara en Hidde
 Remco en Suzanne

Correspondentie -adres:
Y.Brune
Lorentzstraat 282
2041 SM  Zandvoort

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 
10 maart a.s. van 19.00 uur tot 20.00 uur in het 
Uitvaartcentrum van de Algemene begraafplaats aan 
de Tollenstraat te Zandvoort.

Wij willen afscheid van vader nemen in een dienst 
van Woord en Gebed op vrijdag 11 maart a.s 
om 14.00 uur in de Gereformeerde Kerk aan de 
Julianaweg te Zandvoort.

Aansluitend zal om 15.00 uur de bijzetting in 
het familiegraf plaatsvinden op de Algemene 
begraafplaats aan de Tollenstraat te Zandvoort.

Nadien is er gelegenheid tot condoleren in de 
ontvangkamer van de begraafplaats.

Hiermede geven wij kennis van het, op de 
gezegende leeftijd van 94-jaar, overlijden van ons 
oud-bestuurslid 

de heer P. Brune

De heer Brune zullen wij in dankbaarheid blijven 
gedenken om zijn toegewijde werk als bestuurslid 
van het CDA Zandvoort-Bentveld en voorzitter van 
de voormalige ARP Kieskring Zandvoort.

  Bestuur CDA Zandvoort-Bentveld
Zandvoort, 5 maart 2005

maandag: 14.00 - 20.00 uur
dinsdag: 14.00 - 17.00 uur
woensdag: 10.00 - 17.00 uur
donderdag: 14.00 - 17.00 uur
vrijdag: 10.00 - 12.00 uur
 14.00 - 20.00 uur
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur

Bibliotheek Zandvoort
Openingstijden

†

†

†

†
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Column

En plotseling is het winter. 
Vier keer het straatje schui-
ven. Dan vegen. Zout strooi-
en. Zodat het wat langer 
schoon blijft. Vogelvoer ko-
pen. Vetbollen en pinda’s. Die 
hingen er al. Maar nu is het 
extra nodig. Zelfs de kraaien 
mogen meepikken. Vaak jaag 
ik ze weg. Omdat ze alles ka-
pot pikken. Genieten voor 
de kinderen. Maar ook ge-
nieten voor de volwassenen. 
Als je tenminste niet slecht 
ter been bent. Of als je met 
de auto naar je werk moet. 
Echtgenoot belde op. Drie 
uur had hij er over gereden. 
In Haarlem zat alles helemaal 
vast. Honderden auto’s in de 
file. “Het duurde een uur”, 
mopperde hij, “voordat ik er 
doorheen was. En toen nog 
twee uur voordat ik in Am-
sterdam arriveerde”.

Winter in Zandvoort

Cartoon Hans van Pelt

Cultuur

Voor een uitverkocht huis werd op zondag 6 maart weer een 
jazz optreden verzorgd door het trio Johan Clement. Door ziekte 
van Eric Timmermans was het trio echter gedecimeerd tot duo.  
De contrabas werd dit keer weer, net zoals verleden maand, op 
onovertroffen wijze bespeeld door Paul Berner.

Unieke solo
Met Frits Landesbergen achter 
de vibrafoon en John Engels op 
drums, werd dit optreden in De 
Krocht een muzikale manifesta-
tie van groot formaat. “Ik weet 
nog van vroeger, dat ik John 
Engels een geweldige drum-
mer vond en nu mag ik wéér 
samen met hem optreden”, ver-
baasde Landesbergen zich. Dat 
Frits Landesbergen naast een 
goed drummer een geweldige 
vibrafonist is, bleek weer bij dit 
unieke optreden. Landesbergen 
schakelt net zo makkelijk over 
van rustige ballads naar een 
sneller muziekritme. Maar altijd 
loepzuiver ondersteund door 
het weergaloze pianospel van 
Johan Clement en, niet te ver-
geten de unieke drumsolo’s van 
John Engels en het basritme van 
Paul Berner. Want dat de drum 
ook een muziekinstrument is 

VEEL SNEEUW WAS HET!!

bewees Engels door, op verzoek 
van Landesbergen, solo te spe-
len naar een herkenbare melo-
die. “Just Friend, is dit. Hebben 
jullie het niet herkend?”

Enthousiast 
En verder ging de muziekexplo-
sie weer, slechts onderbroken 
door een pauze van 20 minuten. 
Het muziekfeest was pas laat af-
gelopen. “Het klinkt in deze zaal 
ook zo mooi”, verbaasde Lan-
desbergen zich weer. Met een 
ovationeel applaus voor het vier-
tal stapte het laaiend enthousi-
aste publiek weer de regen in.  
3 april is er een optreden van gi-
tarist Peter Niewerf en 20 maart 
kunnen muziek liefhebbers nog 
een extra optreden verwachten. 
Meer hierover binnenkort in 
deze krant.

Lienke Brugman

Virtuoos spel Frits Landesbergen

Bussen reden er niet. Waarom? 
Het zal wel een oorzaak heb-
ben gehad. Als er in Nederland 
een pak sneeuw valt? Dan is  
alles meteen van slag. We zijn er 
niet meer aan gewend. Dat denk 
ik. Hoe was dat vroeger nou?  
Reden er toen ook geen bussen 
meer? We hebben toch heel wat 
strenge winters gehad. Ik kan 
het me niet meer herinneren.

De krant is er wél. Elke dag. Daar 
heb ik respect voor. Ga het maar 
eens doen. Voor dag en dauw. 
Ploeteren door de sneeuw. Ik 
wandel naar het strand. Nou ja. 
Het is meer sjokken. Sneeuw-
laarzen lopen niet echt han-
dig. Mijn sokken zakken onder 
mijn voeten. Steeds hijs ik ze 
op. Maar het helpt niks. De fo-
to’s zijn wél mooi ”Dit gebeurt 
maar eens in de 50 jaar”. Jan 
Versteegt zei het zeer stellig. Ik 

luister graag naar zijn radio 
praatjes. Voor onze kinderen 
is het dolle pret. Sleeën met 
de ouwe stuurslee van opa. 
Die hem nog had bewaard. 
Gooi nooit iets te snel weg. 
Wijze les van oma zaliger.

Voor mensen met een rolla-
tor lijkt me deze sneeuw een 
ramp. Die komen echt het 
huis niet meer uit. Gelukkig 
zal het niet lang duren. Het 
is al begin maart! Ik schuif 
mijn andere columns opzij. 
Dit heeft even voorrang. 
Want over 50 jaar ben ik er 
écht niet meer!

Lienke Brugman

DOE MEE MET ONZE PAAS PUZZELACTIE!

Zandvoortse Courant • nr. 6 • week 10 • 10 maart 2005

VEEL SUCCES EN VOORAL HEEL VEEL PLEZIER!

In samenwerking met de adverteerders in deze krant, organiseren wij een  
gezellige puzzelactie waar het hele gezin aan mee kan doen.

De Zandvoortse Courant stelt mooie prijzen beschikbaar, te weten 10 modieuze  
horloges van het merk Sekonda, maar ook worden prachtige prijzen beschikbaar 
gesteld door adverteerders, waar onder: een terrasverwarming t.w.v. € 199,-, een  
DVD speler t.w.v. € 99,-,  een kadomand t.w.v.  € 25,-, een dinerbon voor 2 perso-
nen en nog veel meer. 

Wat moet u doen? 
In het overzicht van de adverteerders (zoals gebruikelijk op pagina 23) ziet u apart vermeld 
de deelnemers aan deze actie. Bij elke deelnemer kunt u een woord vinden in de winkel of  
bedrijfsruimte. De adressen van de deelnemende adverteerders kunt u uiteraard terugvinden in 
de advertenties. Deze woorden zijn genummerd van nr. 1 tot en met nr. 31. Als u alle woorden 
op de juiste volgorde legt, ontstaat er een slagzin. Sommige woorden - met hetzelfde nummer- 
komt u tweemaal tegen. 

Schrijf de slagzin op en geef ook het antwoord op de vraag: 
Wanneer verscheen er voor het eerst een krant in Zandvoort?

Stuur de antwoorden naar: 
Zandvoortse Courant, Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort
of: info@zandvoortsecourant.nl.

Deze actie loopt tot en met 30 maart en de oplossingen dienen uiterlijk 
31 maart bij de redactie binnen zijn. De prijswinnaars worden bekend 
gemaakt in de Zandvoortse Courant van 15 april 2005. Over de uitslag 
kan niet worden gecorrespondeerd. Medewerkers en directe familiele-
den kunnen alleen meedoen buiten mededinging.
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Politiebericht

11 maart   Genootschapsavond van het 
Genootschap “Oud Zandvoort” in 
gebouw De Krocht. De zaal is vanaf 
19.15 uur geopend.

12 maart   Thijs Ockersen signeert zijn nieuwe 
boek ‘Kogel in de kont’, van 14.00-
17.00 uur bij Bruna Balkenende, 
Grote Krocht

12 & 13 maart  Alpenweekend in Het Wapen van 
Zandvoort, vanaf 12.00 uur

13 maart   Classic Concerts in de N.H. Kerk, 
Koorconcert, aanvang 15.00u

13 maart   Joseph Lam Jazzclub & Casablanca, 
Washboard Wailers, Gebouw de 
Krocht, aanvang 15.00u

15 maart   Lezing door Wim Kruiswijk over 
het Juttersmuzee-um. Bibliotheek, 
aanvang 14.30 uur. (Georganiseerd 
door het Genootschap Oud 
Zandvoort)

10 T/M 17 MAART 2005

Genootschapsavond 
Genootschap Oud Zandvoort
Op vrijdag 11 maart a.s. houdt het Genootschap Oud Zandvoort weer een Genootschapsavond in  
gebouw De Krocht. De zaal is open vanaf 19:15 uur en doorlopend tot de start van de avond om  
20:00 uur zullen er diverse nostalgische foto’s worden getoond. 

Na het welkomstwoord van 
de voorzitter van het GOZ, de 
heer Cense, zal de presentatie 
plaatsvinden van het nieuwe 
boek van Thys Ockersen, ge-
titeld: “Kogel in de kont”.  
Ockersen zal tijdens de pauze 
én na afloop van de avond zijn 
boek signeren.

Vervolgens zal een circa een 
uur durende presentatie wor-
den gestart met de titel “Zand-
voort door de eeuwen heen”. 
Aansluitend een pauze waarin 
lootjes te koop zijn voor de 
traditionele verloting. Om ca. 
21:45 uur zal de film begin-
nen, samengesteld uit particu-
lier gefilmd materiaal. 

De terugkomst in Zandvoort 
wordt opgevolgd door unieke 
beelden van de Zandvoortse 
reservepolitie, gefilmd door 
brigadier Coenraad, waarbij 
de werkzaamheden op het 
circuit en een oefening in de 
duinen centraal staan. Na dit 
stukje Zandvoortse verleden is 

De reservepolitie van Zandvoort, o.l.v. brigadier Coenraad 

(Foto: Genootschap Oud Zandvoort)

er recentelijk opgedoken beeld-
materiaal van het Dolfirama 
aan de film toegevoegd. In to-

taal duurt de film iets meer 
dan een half uur. De toegang 
is gratis en ook niet-leden zijn 
van harte welkom.

Amnesty International bedankt Zandvoort

De collecte van Amnesty Inter-
national, die van 20 februari t/m 
26 februari 2005 in de gemeente 
Zandvoort werd gehouden, heeft 
€ 1.612 opgebracht, een succes! 
In totaal hebben tien vrijwilligers 
gecollecteerd.

Het was de derde keer dat 
mensenrechtenorganisatie Am-
nesty International een lande-
lijke collecte hield. De collecte 
is voor Amnesty van groot be-

Tussen de nieuwe auto’s 
werden allemaal leuke twee-
dehands goederen aangebo-
den. Zelfs met de hand uit 
hout gesneden huishoude-
lijke artikelen, geïmporteerd 
uit Slovenië door Gerard 
Versteege, werden aange-
boden op de rommelmarkt 
van afgelopen zondag.

Rommelmarkt 
bij auto Strijder

lang. De mensenrechtenorgani-
satie is volstrekt onafhankelijk 
en is dus voor haar werk groten-
deels afhankelijk van giften van 
particulieren. De respons van het 
publiek was veelal positief. 
Amnesty dankt iedereen van 
harte voor de geldelijke bij-
drage. Ook bedankt Amnesty 
alle vrijwilligers, die in de kou 
van deze afgelopen week, weer 
hebben gecollecteerd voor hun 
enthousiaste inzet.

Boudewijn’s Visservice
www.boudewijnsvisservice.nl

06 - 12204845

Waterstanden

Maart Laag Hoog Laag Hoog

  water water water water

Do 10 00.46 03.21 11.06 15.36

Vr 11 01.38 04.00 11.44 16.17

Za 12 02.23 04.40 12.40 16.58

Zo 13 02.56 05.22 13.24 17.41

Ma 14 01.49 06.01 14.14 18.21

Di 15 02.46 06.42 14.54 19.06

Wo 16 03.25 07.18 15.35 19.46

Do 17 03.35 08.00 15.45 20.24

Toen agenten van het basis-
team Kennemerland afgelo-
pen vrijdagnacht een auto op 
de Hogeweg aanhielden voor 
controle, roken zij een sterke 
wietlucht. 

Op verdenking van het over-
treden van de Opiumwet werd 
een 20-jarige jongenman uit 
Heerlen gefouilleerd. Tijdens 

het fouilleren ontdekten de 
agenten een ploertendoder in 
de jaszak van de verdachte per-
soon. Hierop werd het wapen in 
beslag genomen en is de man 
aangehouden wegens verbo-
den wapenbezit. 

Rijbewijs ingevorderd
Zaterdag 5 maart omstreeks 
03.10 uur namen politieagen-

ten het rijbewijs in beslag van 
een dronken automobilist, om-
dat hij boven de gestelde limiet 
van 570 ugl. kwam. De auto-
mobilist werd op de Boulevard 
Barnaart gecontroleerd en 
aangehouden. Tegen de 21-ja-
rige inwoner van De Zilk is een 
proces-verbaal opgemaakt.



Kogel in de kont
Vrijdag 11 maart zal de Zandvoortse filmmaker, -kenner, schrijver/publicist Thys Ockersen zijn tweede 
boek, genaamd ‘Kogel in de kont’, tijdens de avond van het Genootschap Oud Zandvoort, aan voorzitter 
Ger Cense aanbieden.

Het is voor Ockersen de tweede 
keer dat hij een boek het le-
venslicht laat zien. Zijn eerste 
boek, Zimmer mit Frühstück 
uit 1998 (gemaakt in samen-
werking met Genootschap Oud 
Zandvoort), is inmiddels uitver-
kocht. In zijn tweede werk laat 
hij diverse Zandvoorters hun 
verhaal vertellen of hij vertelt 
zelf diverse anekdotes over bij-
zondere mensen uit de Zand-
voortse samenleving en over 
herinneringen die hij uit zijn 
jeugd met zich meedraagt.

Op het netvlies
Zo opent ‘Kogel door de kont’ 
met een beschrijving van twee 
mensen die zich tijdens de 
tweede wereldoorlog zeer 
heldhaftig hebben gedragen. 
Het blijken zijn buren te zijn. 
Hij beschrijft onder andere de 
haat die deze mensen hadden 

ten aanzien van de Duitsers, 
hoewel een van hen zelf van 
Duitse origine was.
De jeugdverhalen van Ocker-
sen zijn dermate beschreven 
dat diegene, die van dezelfde 
generatie is, ze duidelijk op het 
netvlies kan halen. Alsof je die 
zelf hebt meegemaakt. Hij be-
schrijft bijvoorbeeld het spelen 
van de Zandvoortse jeugd in 
de bunkers die toentertijd door 
de jeugd werden gebruikt voor 
hun spel.

Gé Loogman
Uit het boek blijkt dat de auteur 
een bijzondere band had met 
een bijzondere Zandvoorter: Gé 
Loogman. Deze, helaas, overle-
den (hoofd)-onderwijzer heeft 
een speciale plats in het hart 
van Ockersen ingenomen en hij 
schrijft daar uitgebreid over. Een 
andere Zandvoorter, ‘vliegende’ 

Cultuur

wethouder Ide Aukema, komt 
ook uitgebreid aan het woord 
evenals Leo Heino die van de-
zelfde generatie is.

Uiteraard kan Ockersen niet 
om de bekendste Zandvoor-
ter op filmgebied, Simon van 
Collem heen evenals ‘beken-
de’ Zandvoorters als Eugene 
Wüsten (wie kent hem nog), 
Frans Piët (Zandvoortse Koe-
rant) en Jan Molenaar (Bon-
nie). Zij komen allemaal aan 
bod en Ockersen beschrijft de 
herinneringen aan hen zeer 
lezenswaardig in zijn boekje: 
‘Kogel in de kont’.
De auteur zal zijn tweede 
boek op zaterdag 12 maart, 
van 14.00 uur tot 17.00 uur  
signeren bij Bruna Balken-
dende aan de Grote krocht. 
Daar is zijn werk te koop voor 
slechts €12,50.
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Creatieve ondernemers
De Swaluëstraat is nog steeds op 
bepaalde plaatsen, door weg-
werkzaamheden, onbereikbaar. 
En dat betekent dat diverse on-
dernemers slecht of nauwelijks 
te bereiken zijn. Om toch aan 
te geven dat de zaak gewoon 
open is stuit je op ludieke acties. 
Zoals IJzerhandel Zantvoort; via 
een bord geeft men aan dat de 
zaak nog steeds te bereiken is. 
Daaronder heeft een andere 
ondernemer een bord geplaatst 
met “de Lip ook”. Zeer raadsel-
achtig, want je moet dan wel 
weten wie “de Lip” is. Maar als 
echte Zandvoorter is dat géén 
probleem.

Te veel sneeuw
Normaal gesproken is woensdag 
in Zandvoort dé marktdag. Dit 
keer dus niet. Want op woens-
dag 2 maart wedijverde Zand-
voort met een wintersportplaats 
in Oostenrijk en er lag die dag 
een flink pak sneeuw. Hoewel 
de marktkooplui op de markt 
aanwezig waren was er geen 
kraam te vinden. Degene die 
de kramen neer moesten zetten 
zeiden dat er toch niemand zou 
komen en bij navraag weigerde 
men de markt op te bouwen. 
Sommige kooplui zijn toen 
weer door het barre weer naar 
huis gegaan en andere hebben 
zo goed en kwaad als dat ging 
vanuit hun auto verkocht. Uiter-
aard heeft men wel een klacht 
ingediend bij de gemeente. Het 
is maar goed dat er niet elke 
week sneeuw ligt. 

Sneeuwpret
De sneeuw viel precies op 
woensdag en de schooljeugd 
kon ’s middags zijn hart opha-
len. Dolle pret voor de jeugd en 
geen slee meer te koop in Zand-
voort. De groenvoorziening was 
driftig, op doorgaande wegen, 
zout aan het strooien en fiets-
paden sneeuwvrij aan het ma-
ken. Vooral voor de ouderen die 
noodgedwongen naar buiten 
moesten was het glibberen ge-
blazen. Veel stoepen waren niet 

sneeuwvrij. En dan te bedenken 
dat in de gemeentelijke veror-
dening staat dat je als burger 
verplicht bent je stoep sneeuw-
vrij te maken en te houden. Niet 
iedereen hield zich daar aan. 
Het argument was: “Ach, het is 
maar voor een dag. Lang leve 
de sneeuw”. Maar stel dat er ie-
mand zijn been breekt op jouw 
gladde stoep! Dan ben je echt 
verantwoordelijk en kost het je 
geld. Hulde aan al die ijverige 
burgers die, zelfs tot driemaal 
per dag, hun stoep sneeuwvrij 
maakten. 

Betalen
Het is over met het gratis  
pakeren op de Boulevard. Per 1 
maart moet men weer gewoon 
betaald parkeren. Eén troost, 
de parkeerwachters houden tot 
11 maart rekening met de ver-
anderde situatie. Na die datum 
krijgt u echt een bekeuring.  
U bent gewaarschuwd!

Zoektocht
Bent u ook zo geschrokken over 
het bedrag dat u moet betalen 
voor de WOZ (wet onroerend 
zaak belasting). Menigeen heeft 
dan ook te vergeefs gezocht op 
de Gemeentelijke website om 
te checken of het bedrag wel 
klopte. Voor meer informatie 
was het genoemde portaal on-
vindbaar. Gelukkig kwam de ge-
meente zelf tot de conclusie dat 
er iets mis was en heeft alsnog 
de fout hersteld. Vandaar een 
welgemeend excuses van de 
Gemeente Zandvoort aan alle 
zoekers.

Concert
Vindt u de zondag ook een saaie 
dag? Dan heb ik een tip voor 
u. Ga aanstaande zondag 13 
maart naar de Hervormde Kerk. 
Daar treedt het “Zandvoorts Vo-
caal Ensemble” voor u op. Zeker 
de moeite waard om er naar 
toe te gaan. Dit concert wordt 
georganiseerd door Stichting 
Classic Concert Zandvoort en 
de kerkdeur is vanaf 14.30 uur 
geopend.

’s Zomers was er de visvangst 
maar ’s winters moesten de ge-
zinnen rondkomen met stropen 
en jutten. Met alle gevolgen 
van dien.

Loterij
In de pauze van het stuk zal, ge-

woonte getrouw, weer een pop 
in Zandvoortse kledij, gemaakt 
door mevrouw C. Weber, samen 
met een aantal andere prijzen, 
worden verloot. Beide avonden 
worden besloten met het ge-
bruikelijke ‘bal na’.
Kaarten à € 6 per stuk zijn  

verkrijgbaar bij familie Veld-
wisch, Dorpsplein 9, tel. 023-
5716487 en bij mevrouw M. 
Hollander, Constantijn Huygen-
straat 15. Als er na de voorver-
koop nog kaarten beschikbaar 
zijn, zijn die op de avonden aan 
de kassa eveneens te koop.

Toneeluitvoering De Wurf Vervolg van pagina 1

RKZ en Het Spalier zoeken ‘crisisgezinnen’ Vervolg van pagina 1

Schipholkinderen
Soms gebeurt het ook dat er 
opvang wordt gevraagd voor 
de z.g. ‘Schipholkinderen’. Ze 
komen aan op Schiphol met 
ouderen of ouders die ver-
dacht worden van drugs of kin-
dersmokkel. Meestal worden 
deze kinderen terug gestuurd 
naar een oma of ander familie-
lid die voor ze wil zorgen. Ook 
voor deze kinderen is opvang 
in een ‘crisisgezin’ nodig maar 
die opvang is dan voor enkele 
dagen. “Denk er niet te licht 
over als je besluit gastgezin te 
worden”, waarschuwt Domini-
que, “deze kinderen zijn vaak 
beschadigd en vertonen on-
aangepast gedrag. Flexibiliteit 
van de ‘pleegouders’, enige af-
stand van het kind, een stabie-
le thuissituatie en geduld, heel 
veel geduld moet het ‘crisisge-
zin’ op kunnen brengen”.

Belang kind voorop
Er wordt onderling gevraagd, 
gediscussieerd en overlegd. 
Want wat doe je met langere 
vakanties? Wat doe je als het 
even niet uit komt dat er een 
extra kind bij komt? “Voor al-
les is er een oplossing. U kunt 
zelf opgeven wanneer en hoe 
vaak U een kind wilt of kunt 
plaatsen”, vertelt Margret. “Je 
moet daarbij rekening houden 
dat iedereen zich met dit kind 
gaat bemoeien; welzijnszor-
gers, mensen van de RKZ en 
andere hulpverleners. Het be-
lang van het kind staat voorop, 
dat moet helder voor ogen 
staan”.

Daarentegen kan het  ‘crisisge-
zin’ altijd advies en hulp krij-
gen van de kennis en aandacht 
van ‘Het Spalier’, waar dag en 
nacht iemand bereikbaar is. 

‘Crisisgezin’ betekent ook con-
stant afscheid nemen van een 
kind wat je nét op de rails hebt 
gezet, ook daar moet je reke-
ning mee houden en tegen 
kunnen”, waarschuwt Castien. 
Uiteraard wordt het betreffen-
de gezin bij opgave gescreend 
door de Centrale Pleegzorg te 
Santpoort en wordt er infor-
matie ingewonnen bij politie, 
huisarts, Raad van Kinderbe-
scherming etc. Spontaan biedt 
één van de dames zich aan 
voor de kortdurende zorg 
voor een Schipholkind. “Kan 
ik alvast oefenen”, knikt ze. 
Wie informatie hierover wil 
kan bellen op nummer 023-
5712095 of via e-mail naar  
ksuer@ockhetspalier.nl 

Lienke Brugman



 

Schildersbedrijf A. OTTHO

Potgieterstraat 4 • 2041 PC  Zandvoort 
Tel. 023-5717287 - 06-55778563 

E-mail: a.ottho@hetnet.nl

Bel of mail ons 
voor een 

vrijblijvende offerte

Bruna Balkenende 
Grote Krocht 18 • 2042 LW  Zandvoort 

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Kom dit nieuwe boekje halen voor uw verzameling bij:

Thys Ockersen
signeert op
zaterdag 12 maart 2005
van 14.00-17.00 uur in 
de BRUNA winkel op de 
Grote Krocht 18 
zijn nieuwste boek.

Kogel in de kont… Zandvoortse verhalen
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Alle soorten zonwering direkt van fabriek

KIJK EN VERGELIJKKIJK EN VERGELIJK

Bel voor een afspraak, informatie of documentatie met:  

Handelsonderneming Marquise
Wagnerkade 91, Heemstede • Tel: 023 – 547 37 12

Ma t/m vr van 09.00 tot 17.00 uur • Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Knikarmschermen 

300cm breed x 250cm uitval vanaf € 399,-
Knikarmschermen, markiezen, screens, uitvalschermen, rolluiken, 

horren, hordeuren, verandazonwering

En bespaar tot honderden euro’s op uw buitenzonwering
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“Je volgde ook automatisch 
je vader op”, zegt hij glimla-
chend. “Hoewel van de acht 
kinderen er uiteindelijk maar 
drie broers “in-de-kaas” zijn 
blijven zitten. Twee zijn in de 
journalistiek terechtgekomen; 
één broer heeft een goed lo-
pende kapsalon”.

Avondstudie
Als jochie van 15 jaar werden 
Peter en zijn broer ‘s morgens 
om zes uur op straat neerge-
zet. “Zelf je kraam opzetten, 
kaas erin en dan volgde er een 
lange dag”. Peters vader was 
streng; niet leren betekende 
van school af en meewerken in 
het bedrijf. “Tja, en dan kom 
je op het Ondernemers college 
waar ook meisjes op zaten. En 
ik kwam van een school met al-
leen maar jongens, dán weet je 
het wel”, grijnst hij olijk. “Van 
leren kwam niet veel”. Via 
avondstudie behaalde Peter 
toch de benodigde papieren.

Herkenbaar
Het zijn kleurrijke verhalen 
waarbij Peter vertelt dat het 
bedrijf uitgroeit tot 10 tot 12 
winkels. “Onder een franchise 
vlag is elke ondernemer die 
we hebben uiteindelijk verant-
woordelijk voor zijn eigen win-
kel. Wel met hetzelfde prijsbe-
leid en dezelfde uitstraling als 

iedere andere Trompwinkel”, 
legt Peter uit. “We zitten, nu 
nog steeds, onder dezelfde 
‘koepel’ van onze Tromp fami-
lie, dat is altijd zo gebleven. Als 
iemand uit Alkmaar naar Zand-
voort komt moet hij onmiddel-
lijk onze winkel herkennen”.
Dat de keten nog lang niet de 
top heeft bereikt, blijkt uit het 
feit dat men wil doorgaan met 
uitbreiden van de Trompfor-
mule naar 25 tot 30 winkels. 
Volgend jaar bestaat de winkel 
in Zandvoort 25 jaar en zit Pe-
ter 35 jaar in het vak, dat wordt 
groot feest. “Maar eerst gaan 
we verbouwen”, zegt Tromp 
gedecideerd. “Louis Davidscarré 
of niet, wij gaan onze winkel 
een andere uitstraling geven. 
Moderner, gedurfder, met een 
nieuw logo, ja. Deze tijd stelt 
andere eisen en daar moeten 
we aan blijven voldoen.

Vele hobby’s
Oktober 2005 gaat het allemaal 
gebeuren, de winkel wordt ge-
heel gestript, zelfs de pui wordt 
veranderd. Een nieuwe uitda-
ging. Ik wil en moet zeker nog 
wel een paar jaar doorgaan. 
Tijd voor lezen, muziek, verre 
reizen maken, organiseren van 
concerten (Peter is voorzitter 
van Stichting Classic Concerts) 
heb ik eigenlijk niet, dat doe 
ik allemaal tussen de bedrijven 

Al jarenlang is Tromp Kaaswinkel op de Grote Krocht een bekend 
punt in Zandvoort en Peter Tromp de trotse eigenaar. Hij zelf is cir-
ca 60 tot 70 uur per week aan het werk. “Altijd met het grootste 
plezier”, weet hij, nog wat schor van een fikse bronchitis die hem 
een week lang velde, te vertellen. “Ja, ik ga nog altijd iedere dag 
fluitend naar mijn werk”, vertelt de altijd vriendelijke Tromp, zoon 
uit een familie van acht kinderen waar hard werken de gewoonste 
zaak van de wereld was.

Markant aanwezig op De Krocht

Vele functies
Vanuit zijn functie bij de ge-
meente Zandvoort was Pie-
ter Brune actief bij een groot 
aantal activiteiten waarbij de 
gemeente direct of indirect 
betrokken was. Hij was onder 
meer secretaris van het Comité 
Viering Nationale Feestdagen, 
Volksmuziekschool Zandvoort, 
Werkcomité Vluchtelingen-
hulp Zandvoort, Contact Com-
missie Culturele belangen, 
de plaatselijke onderwijs en 
verkeerscommissies en had 
hij zitting in het Comité van 
aanbeveling Bevolkingson-
derzoek TBC 1954 en de Com-
missie Nationale Herdenking 
1940-1945. Bovendien was hij 
ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand en redacteur van het 
Gemeenteblad. Na zijn pensi-
onering werd hij benoemd tot 
Supervisor van het gemeente-
lijk fotoarchief.

Sociaal
Op het sociale vlak was Brune 
onder andere voorzitter van 
de Christelijke Besturenbond 
Zandvoort van het CNV en de 
Ned. Chr. Bond van Overheids-
personeel (NCOB) Zandvoort. 
Evenzo was vele jarenlang 
voorzitter van de AR-Kiesver-
eniging Zandvoort. Na het sa-
mengaan van AR, CHU en KVP 

In memoriam:
Pieter Brune sr. (1910–2005) was een 
veelzijdig Zandvoorter

was hij enkele jaren bestuurslid 
van de afdeling CDA Zandvoort/
Bentveld.

Ook vervulde de heer Brune 
diverse functies in de Gerefor-
meerde kerk in Zandvoort, waar 
hij als overtuigt Calvinist een 
vooraanstaande plaats innam 
als onder andere ouderling en 
scriba. Daarnaast behartigde hij 
het secretariaat van het Protes-
tants Interkerkelijk Thuisfront 
(PIT) in Zandvoort.

De heer Brune was ook se-
cretaris Comité Klaproosdag; 
Vluchtelingenhulp 1966 en het 
plaatselijk comité ‘Steun Wet-
tige Gezag’, daarnaast lid van 
de Stichting ’40-’45, afdeling 
Zandvoort en het Kon. Wilhel-
minafonds, afdeling Zandvoort. 
Tussen deze bedrijven door was 
hij van 1948 - 1957 lid van de  
reserve gemeentepolitie.

Genootschap
Na zijn pensionering richtte zijn 
activiteiten zich op de historie 
van Zandvoort. Samen met on-
der andere Ir. Chr. Wagenaar 
was hij één van de oprichters 
van het Genootschap Oud 
Zandvoort, waarvan hij van de-
cember 1970 tot 1982 secretaris 
en eindredacteur van het kwar-
taalblad “De Klink” was. 

Op 94-jarige leeftijd is afgelopen zaterdag de heer Pieter Brune sr. overleden. Van 1 november 
1945 tot augustus 1975 werkzaam bij de gemeente Zandvoort. Het laatste deel van zijn loopbaan 
was de heer Brune chef van de afdeling Burgerzaken. Naast zijn ambtelijke activiteiten was Brune 
ook zeer actief in een groot aantal segmenten van de plaatselijke samenleving. Bij zijn afscheid als 
gemeenteambtenaar werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Tromp 
Kaaswinkel
Door: Lienke Brugman

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.

Peter Tromp. (Foto: OvM Fotografie)

Het interieur van de Tromp Kaaswinkel. (Foto: OvM Fotografie)
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P. Brune

Brune publiceerde en werkte 
mee aan diverse boeken over 
oud Zandvoort en organi-
seerde in opdracht van diverse 
plaatselijke organisaties en 
verenigingen verscheidene 
tentoonstellingen. Ook was hij 
korte tijd bestuurslid van het 
Cultureel Centrum.

Afscheid
Vrijdag 11 maart wordt van 
deze veelzijdige Zandvoorter, 
van Friese afkomst, afscheid 
genomen. Om 14.00 uur is 
er een afscheidsdienst in de  
Gereformeerde Kerk aan de 
Julianaweg, waarna de bijzet-
ting volgt om 15.00 uur op de 
Algemene Begraafplaats aan 
de Tollenstraat.

te missen. Begeleid door koor-
muziek stap ik zijn woning uit 
en sta ik pal naast de Tromp 
winkel. Mmmmm, even een 
onsje pittige kaas halen!

door! Ik moet zeker tot mijn 
90ste doorgaan wil ik toeko-
men aan alles wat ik nog wil 
doen”.
Of de Zandvoorters in oktober 

hun Tromp zaak dan drie weken 
moeten missen? Niks ervan. Een 
noodwinkel zorgt er voor dat 
men niets van de heerlijke ka-
zen, tapenades en olijven hoeft 



Wij zoeken een nette 
en vriendelijke medewerk(st)er 

voor ons verkooppunt aan 
de Boulevard  Barnaart.

FULLTIME of PARTTIME
Heeft u interesse, bel dan even 
telefoonnummer 06-513 536 53. 

Vraag naar Patrick of Mandy Berg.

De 
Zeemeermin

Met ingang van maart 
maandag t/m zaterdag 

geopend van: 
10:00 tot 17:00 uur 

Personeel gezocht
In ons gezellige team hebben wij plaats 

voor nieuwe collega’s

Met spoed gevraagd ERVAREN SCHOONMAKERS M/V 
voor 25 tot 38 uur per week 

op een recreatiepark te Zandvoort

De werkzaamheden bestaan uit: 
1. schoonhouden van openbare- en sanitaire ruimtes

2. schoonhouden van kantoren en horeca

Salariëring conform CAO

Inlichtingen: Cum Laude Schoonmaakservice bv
0223-66 00 33 en vragen naar Marja Stam 

Reageren kan ook via onze website: 
www.cumlaudeschoonmaakservice.nl

Washboard Wailers

Jazz in Zandvoort
Joseph Lam Jazzclub & Casablanca

Zondagmiddag 13 maart 2005

Van 15.00 tot 19.00 uur

Grote Krocht 41,  Zandvoort 
Tel. 0654677947

 NAAR
GOEDE EN

ENTHOUSIASTE 
BEZORGERS

UITSTEKENDE 
VERGOEDING!

Bel Verspreidnet: 
0251-67 44 33  

of mail naar info@ 
zandvoortsecourant.nl

DE
ZANDVOORTSE 

COURANT
ZOEKT

Meewerken aan de Zandvoortse Courant?
De Zandvoortse Courant is op zoek naar een  
enthousiaste free lance medewerker M/V die op  
project basis werkzaamheden kan uitvoeren.

Die werkzaamheden kunnen zijn: 
het maken van artikelen over één bepaald thema 
(project). Het zoeken van adverteerders die passen bij 
het thema. Dit alles vormen tot een geheel, dat kan 
worden gepubliceerd in de krant. Wij denken dat de 

combinatie van nieuwsgierigheid, commercieel den-
ken en enige ervaring met schrijven een uitstekend 
profiel vormen van de persoon die wij zoeken.

Reactie’s naar: gillis@zandvoortsecourant.nl
of bel Gillis Kok 06 460 460 26

����������������

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

COMMUNICATIE
• Persberichtservice
• Copywriting
• Newsflashes
• Persevents
• Incentives  

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
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Opleiding
Suzanne heeft na de basis-
school en het Coornhert 
Lyceum nog een jaar de oplei-
ding SPH in Leiden gevolgd 
maar dat was een verkeer-
de keuze. De richting en de 
manier van onderwijs waren 
niets voor haar en ze besloot 
gewoon even rustig aan te 
doen. Volgend jaar wil ze pro-
beren of ze wordt aangeno-
men bij Amsterdams Fashion 
Institute. 

De richting Concepts & Brands 
trekt haar wel omdat ze cre-
atief en modebewust is. Als 
vakantiebaantje werkte ze bij 
de schoenenzaak de Broissois. 
Daar werkt ze nog maar nu als 
oproepkracht. Suzanne vindt 
het leuk om te verkopen en 
het geeft haar voldoening als 
een klant tevreden de deur 
uitgaat.

Hobby’s
Suzanne is sportief en gaat vier 
keer per week naar fitness. Ze 
zit al zeven jaar op handbal-
len en het team is uitgegroeid 
tot een gezellig vriendinnen-
groepje. Door een vriendin 
die ongeveer vier jaar geleden 
aan haar vroeg om mee te hel-
pen met de kinderdisco, is ze 
nu nog steeds actief bij AKZA. 
De kinderdisco heeft de naam 
“Swing” en is voor de jeugd 
van zeven tot elf jaar. Deze 
leeftijdsgroep trekt haar het 
meest aan omdat de kinderen 
nog spontaan en open zijn. 
Ik luister met belangstelling 

naar Suzanne die enthousiast 
vertelt wat ze allemaal doet. 
Op mijn vraag of ze ooit waar-
dering heeft gehad van de 
ouders voor haar vrijwilligers-
werk schudt ze ontkennend 
haar hoofd. Ik wil graag zien 

Suzanne Zwemmer

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

hoe zij samen met haar mede-
begeleiders een disco verzorgt 
en spreek met haar af om langs 
te komen.

Uitgaan
Zoals iedereen van die leeftijd 
gaat ook Suzanne uit. Meestal 
is ze te vinden in Scandal’s. 
Omdat haar oma in Amsterdam 
woont en ze daar gezellig mag 
blijven slapen, is het een ide-
ale kans om in deze stad lek-
ker uit te gaan. Vergeleken 
bij Zandvoort, is stappen in 
Amsterdam veel vrijer en mak-
kelijker. Ik vraag om uitleg want 
wat is dan vrijer? In Zandvoort, 
vindt Suzanne, zie je een grote 
groep jongeren tussen de 14, 
15 en 16 jaar die door hun 
houding een bepaalde sfeer 
creëren en dat is vaak irritant. 
Dat is in Amsterdam niet zo. 
Eigenlijk zou er juist voor die 

leeftijdsgroep in Zandvoort iets 
moeten komen. Een plek voor 
hangjongeren bijvoorbeeld. 

Mijn laatste vraag “wat is je 
liefste wens” overvalt haar. Ze 
vraagt of het ook een wens 

mag zijn die niet kan uitko-
men. Ik knik en dan zegt ze: 
“Ik zou graag willen dat ik 
mijn opa even terug had. Dan 
zou ik met hem gaan stappen. 
Helaas kan dat niet meer want 
hij is vijf jaar geleden over-
leden maar ik mis hem nog 
steeds.” Wat moet ik daarop 
antwoorden? Jammer genoeg 
kan ik haar wens niet verwe-
zenlijken.

Nel Kerkman

De jongeren in Zandvoort moeten 
serieuzer genomen worden!

Je hoeft zelf niet te reageren om in de krant te komen. Door een spontane actie van haar moeder 
staat deze week een jongere in het zonnetje die al vier jaar om de veertien dagen de kinderdisco 
van AKZA begeleidt. Haar naam is Suzanne Zwemmer en ze wordt op 23 mei 19 jaar. Ze woont 
samen met haar ouders in het centrum en geniet, vooral in de zomer, van Zandvoort want dan 
verhuist ze met haar ouders naar hun strandhuisje waar ze in de zomermaanden heerlijk op het 
strand bivakkeert. 
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Sneeuw

Kijk eens naar buiten. 
De wereld is wit.
‘k Denk dat op alles
een sneeuwvlokje zit.
Handschoentjes aan,
en m’n muts en m’n jas.
En een hele dikke das.
En dan ga ik  
lekker glijden.
Of met mamma  
sleetje rijden.
Witterde wit.  
Witterdewit.
‘k Denk dat op alles
een sneeuwvlokje zit!!

Lienke

Uit het boekje:  
Versjes door de jaren heen.
Verkrijgbaar bij boekhandel 
Bruna te Zandvoort.

Iemand Bedanken, feliciteren of verrassen? Zet hem/haar 
eens in de spotlights: € 10,00 inclusief meegeleverde foto!*

Tekst en foto mailen naar info@zandvoortsecourant.nl o.v.v. 
uw naam, adres en telefoon

*(digitaal aanleveren, min. 400 pixels breed en 500 pixels hoog)

Lucienneís
Beautylounge Zandvoort

Complete gezichtsbehandeling  90 min.  € 25,-
Gezichtsbehandeling  60 min.  € 17,50

bel voor een afspraak 06-23972853

Nu ook de mooiste Hair extensions
Wilt u volume, verlenging, of wat gekleurde plukjes?

Bel voor informatie en de aanbieding!
Ook cadeaubonnen.

Oom Tom
Onze kanjer is vandaag jarig

Van harte gefeliciteerd!

Een hele dikke pakkerd van 
je twee grootste vrienden

Roxy en Micky      xxxxx



RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie 
Noord Holland. Bij de programmering ligt de nadruk op in-
formatieve en culturele programma’s, waarmee de inwoners 
van de provincie op de hoogte worden gebracht van het wel 
en wee in Noord-Holland. Radio Noord-Holland is bovendien 
de officiële rampenzender van de provincie.

Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Dutch Coast Radio, 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

SIMON VAN COLLUM • FILMCLUB

CURSUSSEN, WORKSHOPS EN LEZINGEN
Mozaïek – Hilly Jansen
Start woensdag 16 maart 19.30 – 22.00 uur. 
Prijs incl. materiaal voor 4 lessen € 70,-

AKZA vraagt spullen voor rommelmarkt
Wij hebben op deze inmiddels zeer succesvolle 
rommelmarkt een ruimte ingedeeld die wij 
beschikbaar houden voor de verkoop van twee-
dehands spullen ten bate van een goed doel, 
vereniging of activiteit binnen de Zandvoortse 
Gemeente. Mocht u spulletjes willen afstaan 
voor deze verkoop zoals glas, aardewerk, vazen 
verlichting en prullaria,  kunt u deze afleveren bij 
AKZA op Donderdag 17 maart a.s. van 10.00 tot 
16.00 uur en van 19.30 – 21.00 uur (geen kleding 
en meubelen).

JEUGD & JONGEREN
1001 Dingen Club
Woensdagmiddag voor kinderen van 7 t/m 12 
jr waarin alles aan bod komt (van 15.15 uur tot 
17.00 uur). Knutselen, koken, techniek, sport, 
muziek en uitstapjes. Kortom 1001 dingen…

Graffiti workshop
Meld je nu aan voor de 2 daagse workshop die in 
april plaatsvindt. Prijs: € 30,- p.p. (incl. materiaal)

Talent Wanted 
Ben jij Singer Songwriter of maak jij deel uit van 
een BAND, DANCE, R&b/HIPHOP act.. en wil je 
graag optreden? Stuur dan een DEMO op naar 
AKZA

Open Eettafel
Heerlijk eten en nieuwe mensen ontmoeten.
Vanaf 8 maart iedere dinsdag in de bibliotheek 
én iedere donderdag bij AKZA van 12.00 tot 
13.30 uur.

Zondag Samen
Zondag is al heel lang een dag om naar uit te 
kijken. Dat geldt zeker voor de bezoekers van 
onze “Zondag Samen”. We beginnen met koffie, 
doen allerlei spelletjes waaronder klaverjassen 
en rummi-kub, gebruiken met elkaar een lekkere 
lunch en spelen of praten daarna rustig verder. 
Ook u bent van harte welkom. Opgeven is wel 
noodzakelijk. Prijs voor deze dag: € 6,-

VRIJWILLIGERS STEUNPUNT
Openingstijden: 
Maandag en vrijdag van 09.00-12.00 uur.
vrijwilligerssteunpunt@aktiviteitencentrum.nl

BSO DE BOOMHUT
Buitenschoolse opvang: een plek tussen school 
en thuis.

INLOOPSPREEKUREN  
Politie/wijkagent 
Dinsdag 15.00 - 16.30 / woensdag 19.00 - 20.30 
Ouderen adviseur
Donderdag 13.30 - 14.30
Advocate Mr. Krim
Woensdag 9 maart 19.30 - 21.30

Contact gegevens
Adres: Flemingstraat 180, 2041 VP Zandvoort
Tel: 023 571 71 13, Fax: 023 571 68 65
info@aktiviteitencentrum.nl
www.aktiviteitencentrum.nl 

AKZA Nieuwsbrief 
Stuur een mail met hierin de tekst nieuwsbrief 
naar  info@aktiviteitencentrum.nl. U krijgt dan 
regelmatig de nieuwsbrief via de mail.

16 maart - 19.30

Eternal Sunshine of 
the Spotless Mind

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
08:00 Countrytrack (H) 
10:00 ZFM Jazz 
12:00 Muziekboulevard 
14:00 Zondag in Kennemerland 
17:00 Eurobreakdown 
19:00 Kustwacht Report 
21:00 Tepp Zeppi  

Maandag
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
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Hammond orgel
Een overlijden waarvan ik toch 
weer even stil werd was dat 
van Jimmy Smith, jazzorga-
nist pur sang, die ons jaren-
lang op zeer mooie en ook 
goede jazz muziek trakteerde. 
Wanneer Jimmy Smith precies 
werd geboren daar zijn de 
geleerden het niet helemaal 
over eens. Volgens het blad 
Down Beat in 1925, maar ook 
1928 wordt genoemd (New 
York Times). We houden het 
maar op de tweede helft van 
de twintiger jaren. We kunnen 
ervan uitgaan dat hij ongeveer 
79 jaar oud was. 

Hij overleed gedurende een 
middagslaapje in zijn huis in 
Scottsdale, Arizona. Wij zullen 
hem blijven herinneren als de 
man die het Hammond orgel 
verhief tot een standaard 
instrument in de jazz. Jimmy 
Smith is de uitvinder van het 
scheurende orgel, zoals we 
dat kennen van zoveel ‘hippe’ 
en ‘vernieuwende’ platenpro-
ducties uit de afgelopen 40 
jaar.

Het zal wel de tijd van het jaar zijn, maar allerlei bekende men-
sen verruilen het aardse voor het bovenaardse. Daarmee komt 
natuurlijk altijd een einde aan een periode, zeker als je spreekt 
over mensen die hun sporen in de muziek hebben verdiend. Nu 
is de herinnering veel makkelijker vast te houden dan vroeger, 
boeken, films en muziekopnames maken een beleving van het 
actieve leven van deze mensen zeer tastbaar.

Cultuur

Erfenis
Hij mocht dan oud zijn geweest 
en in de afgelopen jaren nauwe-
lijks iets baanbrekends hebben 
gedaan, hij heeft ons wel gehol-
pen aan het geluid dat muziekge-
neratie na muziekgeneratie nog 
steeds als basis dient voor veel 
nieuwe stromingen. Zonder hem 
zouden veel zaken in de heden-
daagse muziek niet mogelijk zijn 
geweest, immers Hammond heeft 
door hem de weg aangewezen 
naar de vele elektronische toets-
instrumenten die wij vandaag de 
dag kennen. Een maal mocht ik 
een concert van hem bijwonen in 
Den Haag tijdens het North Sea 
Jazz Festival. Een kleine, magere 
grootheid, verborgen achter zijn 
grote liefde het Hammond orgel. 
De release van zijn nieuwe cd, 
‘Legacy’, stond voor de dinsdag 
volgend op zijn overlijden op het 
programma. Blue Note records 
heeft ter memoriam een 4 cd 
box op de markt gebracht met 
een overzicht van 40 jaar opna-
mes. Hij laat de Bebop jazz een 
fraaie combinatie na, te weten: 
het Hammond B3 orgel, bass en 
drums.

Jimmy Smith overleden

TOP

1. (1) Scott Joplin Treemonisha € 19,95 
2. (2)  Carl Zeller Der Vogelhändler (DVD):  € 37,90 
3. (-)  J.S. Bach Weine, klagen: € 14,95 
4. (-)  Jaap van Zweden “De Violist” € 19,95 
5. (4)  W.A. Mozart The Symphonies (10 CD box) € 19,95 
6. (-)  Renato Bruson Live in Concert € 7,95
7. (7)  Baltic voices #2  € 16,95
8. (-)  Classikal Kids  € 19,95 
9. (8)  I. Tsjaikovski De Notenkraker € 14,95 
10. (-)  F. Lehar Das Land des Lachelens  € 37,90
Tussen haakjes de vorige notering.

in samenwerking met Klassika-z

Mahler  revisited

Eerste opnames
Deed RCA Victor al eens 
iets dergelijks in het ver-
leden, nu pakt een ander 
maatschappij het stokje 
over. Een maatschappij 
als EMI beschikt natuur-
lijk over een enorm archief 
aan opnames die terug 
gaan tot de begintijd van 
de opnamegeschiedenis. 
We hebben het dan over 
mono opnames en de eer-
ste voorzichtige stereo 
opnames, eigenlijk dub-
bel mono, welke in eer-
ste instantie bij RCA Victor 
werden gemaakt, ergens 
in het eind van de 40- of 
begin 50 jaren, maar daar 
hebben wij het later nog 
wel eens over.

Wiener Philiharmoniker
De serie van EMI zijn eer-
ste uitgave in november 
2003. Gestart werd met 
drie van de grootste opera-
opnames ooit gemaakt, 
namelijk de voor kenners 
legendarische registraties 

van I Putitani en Tosca met 
Maria Callas en een opname 
van Pagliacci met Jussi Bjorling. 
Pas in april 2004 werden er vijf 
titels aan de serie toegevoegd, 
waar Furtwanglers interpre-
tatie van Beethoven’s eerste 
en derde symfonieën, met het 
Weens Philharmonies Orkest 
en zijn fantastische registratie 
van Wagner’s Tristan ubd Isolde 
met Kirsten Flagstad. In de loop 
van 2005 gevolgd door nog een 
vijftal titels, waarbij de uitvoe-
ring van Mahlers ‘Das Lied vom 
Erde’, uitgevoerd door Christa 
Ludwig, Fritz Wunderlich Otto 
Klemperer en het Philharmonia 
Orchestra & New Philharmonia 
Orchestra (door mij persoonlijk 
worden uitgeroepen tot een 
briljante cd), met alle charme 
van het oude. Mooie stemmen 
en een goede dirigent maken 
het een genot voor de luiste-
raar.

Alle opnamen, en dus ook 
deze, zijn zorgvuldig ‘geremas-
terd’ en worden uitgebracht 
in een zogenaamde ‘budget 

Deze keer gaat de recensie eigenlijk niet over één opname, maar over een hele serie. Wij heb-
ben het over klassieke muziek en een platenmaatschappij. Ik zeg expres platenmaatschappij 
omdat wij hier praten over een serie historische opnamen welke de afgelopen jaren op cd zijn 
heruitgegeven. Opnames, stereo of mono, van een groot historisch belang met uitvoerenden 
die wel of niet meer leven maar wel heel duidelijk hun stempel hebben gezet op een ontwik-
keling in de klassieke muziek zoals die heden ten dagen wordt uitgevoerd.

prijs’ reeks. De prijs ligt op 
€ 9.95. Uitgevoerd in de 
originele platenhoes als 
cd cover, met de originele 
essays, een gedetailleerde 
samenvatting en tracklijst, 
zijn het juweeltjes gewor-
den die absoluut niet 
mogen ontbreken in de 
verzameling van de recht-
geaarde klassieke muziek 
enthousiast, als hij ze al 
niet heeft (op dat nog 
steeds goed klinkende of 
misschien moet dat zijn 
beter klinkende, mooie 
oude vinyl).

Jacques Jongmans
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Cultuur

De pas geïnstalleerde ‘Dichter bij Zee’, Marco Termes, heeft zich voor zijn eerste gedicht in die hoedanig-
heid laten inspireren door het dikke pak sneeuw dat Zandvoort onlangs heeft bedekt. Eveneens laat hij 
zijn gevoelens spreken over de strandpachters die al lang en breed bezig zijn met het opbouwen van 
hun paviljoen en nu met de recente winterse overlast te maken hebben gekregen. Termes kan als geen 
ander hierover schrijven omdat zijn ouders, voor velen Ome Jan en Tante Ots, jarenlang paviljoen Termi-
nus, onderaan de Rotonde, hebben geëxploiteerd.

Op de helft van de tweede maand
zag ik ze al door de straten gaan

de aanhanger gevuld met puls, bats
en vlonders achter het resultaat van 
de shovel van de gebroeders Paap aan

eerst de vloer, dan de tent, het dak
kabels, koelkasten, toonbank.

In hun verhaal de nood van het jaar
daarvoor, als de diepe sporen van hun
banden in het zachte natte zand

In hun beweging de hoop dat alles
beter wordt en de zon vaker brandt.

Ik kijk vanaf de boulevard naar
de groeiende restaurants op de 
kwetsbare rand van hun bestaan

als opkomende bloemen in een late
winter. Het begint te sneeuwen.

Eerste gedicht van de ‘Dichter bij Zee’

Strandtenten in maart



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)

Grand Café Danzee

Voor
gezelligheid,

lunch & diner

Kerkplein 8,
Tel.: 023-571 22 52

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

www.zandvoortsecourant.nl
Kijk ook eens op de website

 

Gasthuisplein 10 • 2042 JM  Zandvoort
Tel. (023) 571 46 38 • Fax (023) 573 14 54

www.wapenvanzandvoort.nl

Het Wapen van Tirol
12 & 13 maart vanaf 12.00 uur

Alpenweekend / Après ski feest
Spelletjes voor de kinderen

Groot springkussen
Tiroler buitenbar met 

Glühwein / Jägerthee / warme choco 
Een 3 gangen keuzemenu uit 

de Alpen à € 15,00 
Spijkerslaan 

Boomstam zagen
En veel sneeuw 

Après ski feest op het Gasthuisplein
Daar moet je bij zijn!

’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 !

ELKE DAG GEOPEND VANAF 15.00 UUR
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Kook eens anders 
wekelijkse kookrubriek

Ovenschotel met prei en worst(hoofdgerecht voor 4 personen)

Ingrediënten:
1750 gr. bloemige aardappelen,500 gr. prei in ringen gesneden,400 gr. verse worst of sauzijcen,1 eetl. olijfolie,
± 100 ml. warme melk,
4 eetl. paneermeel,
20 gr. boter.

Bereiding
Schil de aardappelen en kook 
en kook ze gaar. Kook de prei 
in een ander pan circa 10 mi-
nuten. Bak de verse worst of 
de saucijzen gaar. Stamp de 
aardappelen fijnen voeg tij-
dens het fijnmaken, met kleine 
hoeveelheden tegelijk, de melk 
toe. Indien u een luchtige pu-
ree wilt, klop deze dan even 
met de handmixer. Smeer een 
ovenschaal met de olijfolie in 
en verdeel de prei over de bo-
dem. Leg hier een de worst op 
en dek dit af met de aardappel-
puree. Bestrooi de puree met 
een laag paneermeel en leg en 
daar een vlokje boter op. Zet 
de schaal in een voorverwarm-

Deze week een ovengerecht 
dat past bij het koude weer 
van de afgelopen tijd.

Een bekende zaak voor mij daar 
ik vroeger, toen het nog een 
visrestaurant was, menig goed 
glas wijn heb gedronken aan 
de bar boven met de heer Van 

Duivenvoorde, maar nu is het 
al een hele tijd een Grieks res-
taurant. Ondanks het Griekse 
sfeertje van nu kan je bij het bin-
nenkomen toch niet nalaten om 
te kijken of Van Duivenvoorde 
toch niet aan zijn tafeltje zit. 
Vriendelijk werden we door de 
gastheer ontvangen en werden 
onze jassen aangenomen. Een 
drukte van belang zowel boven 
als beneden met op de ach-
tergrond toch de klanken van 
de Sirtaki. Als aperitief kozen 
wij - om in de stemming te 
komen - een OUZO, een typisch 
Grieks drankje à € 1,80 en een 
grote fles Grieks mineraalwater 
voor € 5,00. Stokbrood moest 
apart besteld worden voor  
€ 3,50 maar stond later niet op 
de rekening.
De menukaart: een keur van 
warme voorgerechten zoals 

Spanakopita à € 5,50 (blader-
deeg gevuld met spinazie en 
Feta kaas), Dolmadakia voor  
€ 5,75 (gevulde wijnbladeren met 
gehakt, rijst en saus), Oktapodi 

sto grill voor € 8,50 (octopus 
van de grill met balsamico azijn 
en knoflook) en koude voorge-
rechten zoals Oktapodisilata à  
€ 7,00 (inktvissalade), Tzatziki voor  
€ 4,50 (de bekende yoghurt met 
knoflook en tuinkruiden), twee 
soorten soep en diverse salades. 
Alle voorgerechten in de prijs-
klasse van € 5,00 tot € 13,50. Wij 
kozen als voorgerecht de Scampi’s 
in kruidenboter uit de oven voor 
€ 8,75 en de Pikilia psaria voor 
€ 13,50: een keur aan gebak-
ken visgerechtjes zoals inktvis, 
mosseltjes, scampi, en een stukje 
zalmforel met saus. Beide gerech-
ten waren prima van smaak en 
hoeveelheid. Wij dronken daarbij 
een Griekse huiswijn à € 2,75 per 
glas die er goed bij paste. Leuk 
is dat er op de uitgebreide wijn-
kaart alleen maar Griekse wijnen 
staan waar ik van weet dat de 

meeste prima van kwaliteit zijn 
mede door de vele zonne-uren 
die de druiven genoten heb-
ben. Van jonge landwijnen tot 
op hout gelagerden, in de prijs-
klasse van € 11,50 tot € 30,00.

Tussen de vele hoofdgerechten, 
die veel vis- en vleesvariëteiten 
bevatten, onder meer: ossen-
haas in Marsala likeursaus, 
lamshaas, varkenshaas, gekruid 
gehakt met giros en bij de vis: 
gebakken zeetong, inktvisrin-
gen, zalmforelfilet, zwaardvis 
van de grill en daarnaast ook 
vier mooie vegetarische gerech-
ten. Dus voor ieder keuze 
genoeg. Onze keus was geval-
len op de Garides van € 19,50, 
zes reuze Scampi’s met knof-
look. Niet alleen een plaatje 
om te zien maar ook erg lekker 
en gelukkig met een vinger-
bowl. Verder de Kletiko voor 
€ 16,00, een pannetje uit de 
oven: wijnbladeren gevuld met 
lamsvlees, aardappels en wilde 
spinazie, een aanrader. Daarbij 
werden frites geserveerd en 
gemengde salade. Helaas was 
de gevraagde mayonaise bij de 
frites vervangen door een zakje 
Remia fritessaus. Wij dronken 

hierbij de rode Griekse huiswijn 
à € 2,75 en die was in prima 
balans met het eten. Als nage-
recht nam ik de dikke Griekse 
yoghurt met veel vers fruit en 
mijn gast sloeg het nagerecht 
over maar at naderhand toch 
enthousiast van mijn nagerecht 
mee, zo lekker was het.

Wij sloten af met een goed 
kopje koffie voor € 1,75 waarbij 
ons nog een OUZO aangebo-
den werd, wat wel heel gastvrij 
overkwam. Ik betaalde de reke-
ning van rond de € 80,-- die iets 
hoger lag dan ons gemiddelde, 
maar we waren erg tevreden 
over het eten en drinken en de 
meer dan gastvrije ontvangst. 
Keurig werden we in onze jas-
sen geholpen, en ik ben toch 
nog even boven in het barretje 
gaan kijken of de heer Van 

Duivenvoorde er echt niet zat, 
maar nee dus. Buiten gekomen 
lazen wij dat er op zes maart 
a.s. een Griekse avond gepland 
staat met levende muziek, en 
misschien wordt er dan ook de 

Sirtaki gedanst. Ik was dus ruim 
te vroeg, en als u dit leest bent u 
ruim te laat, maar er komen er 
meer werd mij verzekerd.

Grieks restaurant Filoxenia. (Foto: OvM Fotografie)

de oven voor ± 15 minuten. De 
bovenlaag moet goudbruin en 
knapperig zijn.

Bereidingstijd 35 minuten.
Voedingswaarde p.p.| eiwit: 13 
gr., koolhydraten: 47 gr., kcal: 
438.

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

Ondernemers: Let op uw Saek!

Zandvoortse Courant • nr. 6 • week 10 • 10 maart 2005

Het interieur van grieks Restaurant Filoxenia.

Ik stond op met een Sirtaki gevoel. Zo een gevoel dat je overvalt, 
vooral als er zich opeens een mooie lentedag in de winter dringt. 
Nog maar weinig strandtenten die klaar zijn, ik tel er twee, maar er 
wordt hard gewerkt. Ik hoor de gevoelige tonen van Braziliaanse 
muziek bij een strandtent naar boven komen, wat mijn Sirtaki ge-
voel nog versterkt. Mijn keuze lag dus voor de hand. Eten en drin-
ken in de sferen van het zonnige Griekenland en restaurant Filoxe-
nia in de Haltestraat leek mij daar de perfecte plaats voor.



Autobedrijf Zandvoort 
Hét APK keurstation

alle merken   Schadeherstel

Lid Bovag  Lid Schadegarant 

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel. 023 571 45 80

GRATIS!
Regionaal kopen 

en verkopen? kijk op 

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

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 

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

Biomos tegen groene aanslag op grind en bestrating
 Tuinaarde       •       Potgrond

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

• Binnen- en 
• buitenlandse incasso’s 
• Juridische adviezen 
• Gerechtelijke 
• procedures

INCASSOBUREAU

072-511 88 08

Bel voor 
meer info

☎
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De winter van 1956 bracht veel kou en sneeuw
De eerst dag van maart bracht vorige week voor het eerst sinds vele 
jaren weer een wit tapijt in Zandvoort en omgeving. In 1956 was 
er meer overlast door de winter dan vorige week, voor zover daar  
sprake van was. In de Zandvoortse Courant van 28 februari van dat 
jaar wordt verslag gedaan van wat de gemeente Zandvoort voor 
maatregelen nam om de overlast van sneeuw en kou tegen te gaan.

Zowel op sociaal terrein, als 
voor het schoon en begaanbaar  
houden van wegen en straten 
en de bescherming van gas- en  
waterleidingen.

Brandstoftoeslag 
Alle inwoners die van gemeen-
tewege recht hadden op een 
brandstoftoeslag kregen in de 
periode van 29 januari tot 4 fe-
bruari en van 12 tot 25 februari 
extra brandstofbonnen ter waar-
de van f 3,50. Bovendien werd de 
reguliere brandstoftoeslag voor 
koudeperiode verhoogd van 
f 3,50 tot f 4,00. In totaal werd 
daardoor de brandstoftoeslag 
verhoogd tot f 4,00.

Straten
Op 24 februari, zo werd gemeld, 
zijn de Haltestraat, Kerkstraat, 

Grote Krocht, Oranjestraat, 
Raadhuisplein, de Koninginne-
weg en de Oosterstraat sneeuw-
vrij gemaakt door een ploeg 
van 21 gemeentearbeiders met 
ondersteuning van vier vrachtau-
to’s. Er werd vervolgens gewerkt 
aan het schoonmaken van de 
Zeestraat en de Verlengde Hal-
testraat. Ook de fietsroutes langs 
de Boulevards de Favauge en 
Barnaart werden onder handen 
genomen.

Gas en water
De brandstofvoorziening van 
openbare gebouwen als raad-
huis en scholen liep geen ge-
vaar. Het gemeentehuis en de  
Dr. Albert Plesmanschool aan de 
A.J. van der Moolenstraat werden 
zelfs op zondagochtend van een 
nieuwe voorraad stookolie voor-
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zien. Meer problemen waren er 
bij de gas- en watervoorziening 
omdat de hal (vorst) op 31 ja-
nuari 80 tot 90 cm in de grond 
zat. Honderd dienstwaterlei-
dingen waren bevroren omdat 
ze onvoldoende bedekt waren. 

(Foto: Genootschap Oud Zandvoort, bld05922)

Het zand, dat ze bedekte, was 
weggestoven. Bovendien waren 
liefst 300 dienstleidingen voor 
de gasvoorziening bevroren. 
“Het aantal bevroren gasleidin-
gen neemt nog dagelijks toe. De 
medewerkers van het gasbedrijf 

proberen met behulp van spiritus 
en pompen de leidingen te ope-
nen of open te houden,” lezen 
wij verder.
U ziet, een zware klus om Zand-
voort in de winter van 1956 leef-
baar te houden. 
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10 PRESTIGIEUZE APPARTEMENTEN EN 2 PENTHOUSES

• Gelegen midden in het dorp en op loopafstand van strand,
boulevard en duinen.

• Het complex bestaat uit 5 verdiepingen en een parkeerkelder.
• De woonoppervlakten variëren van 81 m2 tot en met 154 m2.

• De prijzen variëren van € 230.000,- tot € 501.000,- v.o.n.

• Prijzen parkeerplaatsen  € 25.000,- v.o.n.
• Het project wordt gebouwd onder G.I.W.-garantie.
• Bouwvergunning is verleend.
• Voorbereiding voor de start van de bouw in begonnen.
• Nog enkele appartementen beschikbaar, persoonlijke wensen zijn

nog in te vullen.

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

ZANDVOORT - OP DEN HOOGEN WEG



Haltestraat 54 - Zandvoort
Tel. 023-5712451

Waar h gehakt zo lekker is !

Noord-Hollandse Trots
Smaaq Zacht Gerijpt

Nu 500 gram  € 3.49

enne......
Gratis 150 gram 
knoflookolijven

Grote Krocht 3-5 • Zandvoort
Tel./Fax 023-5719058

DE TROMP WINKEL
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Schoolstraat 1 
2042 VA  Zandvoort 
Telefoon/Fax 023-571 87 20

Thorbeckestraat 15 • 2042 GL • Zandvoort • Tel. 023-573 26 49

Amsterdamstraat 70 - 72 • 2032 PS • Haarlem • Tel. 023-533 82 69

Wist u dat wij binnen 24 uur
ter plaatse zijn om de storing aan

uw wasmachine/droger of koelkast
te verhelpen?

Martijn’s Fietsenhoek • Tolweg 6 • 2042 EK Zandvoort • Tel.: 023-5714484

WIN DEZE FIETS!!!
Raad het gewicht en kom in de winkel wegen.

Kalahari 510SX

OP ALLE

2004 MODELLEN

20% KORTING!!! ���������������������������������������������
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Vouwgordijnen

*  Gratis stof
* Gratis meten

* Gratis plaatsen
* 10% Korting 

(bij zelf meten en plaatsen)

Woensdag t/m zaterdag
Grote Krocht 22, 2042 LW  Zandvoort

Tel. 023-5739005 
Fax 023-5739006

Mobiel 06- 53 80 05 98

NIEUW!! NIEUW!! NIEUW!! NIEUW!! NIEUW!! NIEUW!!

Hier kunt u terecht voor “VILA Clothes”, 
“ONLY shoes”, “ONLY Cosmetics” 

en “Pieces accessoires”.

Pieces

EDC by Esprit, Esprit casual, Esprit Collection, 
Esprit body wear, Esprit Home wear, Esprit Shoes, 

Esprit accessoires

Emotion by Esprit

 
Hier vindt u ook het kledingmerk “PHINK”.

Dit merk is ontwikkeld voor “jonge volwassenen “.
Meiden tussen de 8 en 16 jaar die hun eigen stijl willen creëren.

Haltestraat 10a & 10b - Zandvoort

Hier vindt u op 200 vierkante meter vloeroppervlak 
12 maandelijkse collecties van de navolgende divisies 

van het bekende merk Esprit:

Vero moda is momenteel één van de meest besproken en 
zeer succesvolle dameslabels in Nederland. Het succes van 
Vero Moda is te danken  aan modische collecties waarbij de 

prijs/kwaliteitsverhouding optimaal is.

Vero Moda by Confet’ti

Confet’ti voert hiernaast nog diverse 
bekende labels tot en met maat 48

Haltestraat 11 - Zandvoort

Vero Moda richt zich op de prijsbewuste vrouw van +/- 18 tot 
+/- 40 jaar, die geïnteresseerd is in trends en mode. 

Onze partner Bestseller hoort daarmede tot de grootste 
Europese producenten van modekleding met als filosofie dat 

trendy en modieuze kleding ook betaalbaar kan zijn.

Sinds kort komt bestseller ook 
met de winkelformule “PIECES”

Dit alles in trendy en modieuze kleuren 
tegen bijzonder betaalbare prijzen.

Haltestraat 10 - Zandvoort

Haltestraat 45 
Zandvoort 

023-571 27 05

Style is born 
in the heart 

and lives
in the eye

BELLI E RIBELLI

Vlug Fashion
Men’s Wear

Exclusive and casual

Haltestraat 2a • Tel. 023 - 571 95 19
7 dagen per week geopend

Voor collectie en informatie:

www.vlugfashion.nl

Voor mannen van jong tot oud, van klein tot groot,
voor hen die net iets anders willen.

Sportief, klassiek en exclusief. 
 

NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Kerkstraat 3 • Zandvoort
ZONDAG’S GEOPEND

Wij doen bloemen
en planten

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel.: 023-5720042
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00- tot 18.00 uur
Zo van 12.00- tot 17.00 uur

Bruna Balkenende 
Grote Krocht 18 • 2042 LW  Zandvoort 

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Boekenweekgeschenk van Jan Wolkers 
Zomerhitte. Over een fotograaf en een geheimzin-
nig drietal op een van de waddeneilanden. Gratis bij 
aankoop van ten minste € 11,50 aan Nederlandstalige 
boeken (Zolang de voorraad strekt).

Boekenweekessay van Henk van Os 
Moederlandse geschiedenis. Over ‘historische sensa-
ties‘. Van de boekenkist van Hugo de Groot, de grote 
teen van Cornelis de Witt tot de Bureaustoel van Willem 
Drees. Slechts € 2,50.

Boekenweekmagazine over geschiedenis 
Volwassen tijdschrift met aandacht voor honderden 
boeken over geschiedenis. Om vaak in te bladeren, ook 
na de Boekenweek. Vraag uw boekhandelaar.

Lees eerst rustig
deze krant en kom
daarna snel naar

Jupiter Plaza



8V A N A F  Z A T E R D A G  1 2  M A A R T
Z I J N  W I J  W E E R  G E O P E N D !

Strandpaviljoen 8 Zandvoort

T. 023 571 64 06 

www.trefpuntannette.nl

Gewoon lekker eten!
Kerkstraat 14 - Zandvoort 

TEL. 023-5714463
Haltestraat 23A • 2042 LK  Zandvoort

w w w . p i z z a m i m o . n l

OPENINGSTIJDEN:  
7 dagen per week van 17:00 - 01:00 uur

Bezorgkosten € 1,50 
Bestellingen boven de € 20,- GRATIS!

PIZZERIA 
EN AFHAALCENTRUM

3 gangen weekmenu
dinsdag t/m vrijdag

Vis of vlees

Joegoslavisch restaurant

DUBROVNIK
Gezellig ouderwets lekker veel, voor weinig

Zeestraat 41 • Tel. 5715110 • (maandags gesloten)

€ 11,75

Tegen inlevering van deze advertentie
10% korting op afhaalmenu’s!

Woensdags winterdaghap € 7,50 tot eind maart

Zeestraat 55, Zandvoort: 023-5714681

direzione:
Alfredo Caramante 

passage 2-4 Zandvoort 
Tel. 5716785 

R e s t a u r a n t
L e  G r a n d  P r i x

Vlees- en Visspecialiteiten

Passage 6 - 10, Zandvoort
Tel.: 571 38 13 of 06 - 20 444 642
(vanaf 15.00 uur, maandag gesloten)

• Heerlijke pizza’s!
• Barbecue aan tafel

• Grote variatie in vlees- visgerechten
• Elke week een speciaal menu

• Ook om mee te nemen!

Als u uw ei niet kwijt 
kunt, komt u naar

Haltestraat 52
Zandvoort

De Lamstrael

Toko Bintang

Haltestraat 34 - Zandvoort
Tel.: 023-5712800

Indonesische keuken
Maaltijdbezorging,

afhalen en zitplaatsen

Catering Javaans buffet

Passage 32-34 • 2042 KV  Zandvoort
Telefoon 023-57 185 86

Pannenkoeken- & à la Carte Restaurant
Ook om mee te nemen
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Het boekje met geborduurde 
kaft mocht je even lenen om er 
een gedicht in op te schrijven. 
Liefst een vers met een stichte-
lijke boodschap of een met een 
diepverliefde droom. Je ging dan 
je proza met zo mooi mogelijke 
en bovenal suikerzoete poëzie-
plaatjes verluchtigen. ‘Plakplaat-
jes’ van gouden rozen of aan-
doenlijke engeltjes. Hoe lieflijker, 
hoe hoger je in aanzien stond.

Zeg het met bloemen (1890):
Rozen mogen U omgeven
Bloemen even schoon en zacht.
Ze verspreiden geur in ‘t leven
En verdrijven alle klacht.
Zonder doornen gene rozen,
Is een spreekwoord waar 
en klein.
Mogen voor U vele rozen
En slechts weinig doornen zijn.

Uit de realiteit van 1937:  
Een huisje van hout,
Een hartje van goud.
Zorg liefste Gerda, 
dat je ‘t behoudt.

Zandvoort-Noord wordt een 
droom voor senioren
Dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Dat 
is het ‘droombeeld’ van een gedeelte  van Nieuw Noord. Een 
samenwerkingsverband van diverse maatschappelijke organi-
saties gaat het ambitieuze plan realiseren. “De wijk staat open 
voor iedereen, met of zonder zorgindicatie” laat een notitie 
over het vooruitstrevende plan weten. Omdat Zandvoort in snel 
tempo ‘vergrijst’ is bij de plannen rekening gehouden met de 
woonbehoeften van ouderen.

door Ton Timmermans

Afgelopen dinsdag 1 maart, heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het meldpunt ver-
pleeghuizen geopend. Bij dit centrale meldpunt kunnen mensen rechtstreeks terecht met klach-
ten over situaties van onverantwoorde zorg in verpleeghuizen. De inspecteurs van de IGZ letten 
op bijvoorbeeld terugkerende klachten of meerdere klachten over één en hetzelfde verpleeghuis. 
Of op mogelijke tekortkomingen die schadelijk voor de patiënt zijn. 

Meldpunt klachten
verzorgingstehuizen geopend

“Album om versjes te verzamelen als aandenken aan vrienden.” 
Een droge omschrijving van een fenomeen met een lange traditie. 
Velen zullen het betreuren dat het poëziealbum de overgang naar 
de 21ste eeuw niet heeft mogen overleven. Als je door je klas-
genootje gevraagd werd iets te schrijven in diens poëziealbum, 
voelde je de koning te rijk en had je eeuwige roem vergaard. 

Veel organisaties
“Nieuw Noord is prima ge-
schikt voor minder mobiele 
burgers”. Daarmee doelt een 
rapport op de toekomstige 
wijk zoals die het samenwer-
kingsverband voor ogen staat. 
De Gemeente, het Aktivitei-
tencentrum (AKZA), Zorgcon-
tact, Nieuw Unicum en EMM 
willen dat veel woningen 
(om)gebouwd worden voor 
mensen met lichamelijke be-
perkingen.
Organisaties die te maken 
hebben met zorg, wonen en 
welzijn, zullen in de wijk een 

gezamenlijk informatieloket 
verzorgen Zo is de opzet. Er 
is al een nieuwe supermarkt 
geopend en er staan verschil-
lende andere bouwprojecten 
op stapel. Te denken valt aan 
een nieuw activiteitencentrum 
AKZA, een wijksteunpunt, 
nieuwe woningen en het aan-
passen van flatwoningen aan 
de behoeften van ouderen. 
Daarnaast wordt een scala aan 
welzijnsdiensten geboden. Ge-
noemde partijen zijn, zoals de 
notitie het noemt, “vastbeslo-
ten om deze droom werkelijk-
heid te laten worden”.

Terug naar de klas van toen
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Staatstoezicht 
volksgezondheid
Signalen van patiënten, cli-
enten, familieleden, vrijwil-
ligers, zorgverleners en be-
roepsbeoefenaren zijn een 
onmisbare hulp bij het op-
sporen van gebreken. Hier-
mee kan de IGZ optreden 
om te voorkomen dat de 
veiligheid en kwaliteit van 
zorg in gevaar komen. 

Klagen helpt
Zo een melding kan aanleiding zijn 
om een oriënterend onderzoek te 
doen. De inspectie informeert de 
melder altijd over de afhandeling 
van de klacht. Gaat het om een 
eenmalig voorval, dan verwijst de 
IGZ door naar de klachtencommis-
sie van het verpleeghuis. 

Op drie manieren
Op werkdagen is het meld-

punt te bereiken op tele-
foonnummer 0800-1205. 
Daarnaast kunnen klach-
ten digitaal verstuurd  
worden via www.meldpunt- 
verpleeghuiszorg.nl. 
Of per post: 
Inspectie voor de Gezond-
heidszorg, t.a.v. Meldpunt 
verpleeghuizen, Postbus 
16119, 2500 BC Den Haag.

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

PAASBESTE WIJNAANBIEDING
Chablis 2004
Cuvée Lion 
AC Chablis
Frankrijk 75 cl
van 10,99 voor 6,99
Slijterij Beems v.o.f. • Wijnhandel
Grote Krocht 24 • 2042 LW Zandvoort 
Telefoon: 023-571 25 32 

OP=OP

Burg. Engelbertstraat 72, Zandvoort
Tel. 023-5716450

Geopend van 17.00 tot 22.00, woensdag gesloten

Keuze week menu
(van maandag t/m vrijdag)

Wij heten u van harte welkom

€ 16,75

Bibliotheek Zandvoort voert u naar 
Nederlandsch-Indië 
Aan de Prinsesseweg begint het avontuur, daar ligt de tweesprong van fantasie en  
werkelijkheid. Rondsnuffelen in Openbare Bibliotheek levert steeds weer spannende of  
ontroerende boeken op. Speciaal voor 55-plussers liggen er ‘grote-letter-boeken’. De komende  
boekenweek 2005 heeft als thema onze vaderlandse geschiedenis. Een boek dat ongetwijfeld 
herinneringen zal oproepen is: ‘Het lied en de waarheid’ door Helga Ruebsamen.

Het boek speelt zich af in de 
jaren rond 1940. Een Neder-
landse familie verhuisd van het 
voormalige Nederlands-Indië 
naar het vaderland. Het boek is 
geschreven vanuit het perspec-
tief van Louise die als 4 tot 11 
jarig meisje verteld over haar 
geheimzinnige en schokkende 
gebeurtenissen. De roman is 
autobiografisch en de schrijf-
ster is tevens de hoofdpersoon.

Een lezer over het boek:
Alles zie je door de ogen van 
de hoofdpersoon en in dat per-
spectief beleef je hoe alles weer 
goed komt. De titel ‘Het lied en 
de waarheid’ is waarschijnlijk 
gekozen omdat de kleine Loui-
se veel liederen zingt over fan-
tasiewerelden terwijl de echte 
waarheid later in het verhaal 
om de hoek komt kijken. De 
droombeelden kwamen soms 
onwaarschijnlijk op mij over 
maar juist daardoor blijf je ge-
boeid. 

Het geschrevene kwam 
met een kort, maar vlot, 
taalgebruik prettig over. 



Op de 8e en tevens hoogste verdieping gelegen verzorgd
tweekamerappartement met fraai uitzicht over heel Zandvoort
en zeezicht vanaf het balkon. 
Indeling: hal; woonkamer met parketvloer en groot balkon op
het zuidoosten; nette keuken met inbouwapparatuur; slaap-
kamer; moderne badkamer met douche, toilet en wastafel.

BURG. VAN ALPEHNSTRAAT 57/23

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

Uitstekend onderhouden hoekwoning met parkeergelegen-
heid op eigen terrein. Aan de achterzijde van de woning zijn
onlangs een tuingerichte serre en bijkeuken gerealiseerd.
Indeling: hal; toilet; royale living met erker, aangebouwde
serre en Frans eiken vloerdelen; moderne open keuken met
inb.app.; bijkeuken; 1e et.: 3 slaapkamers; moderne badka-
mer met ligbad; 2e et.: slaapkamer.

WITTE VELD 13

Vraagprijs € 424.000,- k.k.

Luxe en zonnig driekamerappartement gelegen op de eerste
etage met balkon op het zuiden. Berging en parkeerplaats in
de onderbouw. Indeling: hal; woonkamer met balkon; 
moderne luxe open keuken met granieten blad en inb.app.;
bijkeuken; 2 slaapkamers; moderne badkamer met ligbad.
Zonnig en licht appartement door grote raampartijen over 
de gehele zuidzijde. 

VAN LENNEPWEG 141

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Op de 9e etage gelegen zeer verzorgd en goed onderhouden
tweekamerappartement (vh 3) met groot balkon op het zuid-
oosten. Fraai uitzicht over centrum, duinen en zee. 
Indeling: ruime hal met garderobekast; woonkamer met
schuifpui naar balkon; eetkamer; moderne open keuken met
inb.app.; toilet;  badkamer met douche en wastafel; slaap-
kamer met zeezicht.

TJERK HIDDESSTRAAT 149

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

Van Schaik Makelaar O.G.

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

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

ZAND-
KORRELS

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

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

wit- en schilders-
werkzaamheden

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.

Tegelzetter
heeft nog tijd voor

al uw tegelwerk
voor part. en bedrijf 

ook stucwerk. 
Bel nu 06 26206608

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

Te Koop
Wasmachine 

Bosch bovenlader
Wol 120A, incl. 2,5 jr. 

Garantie
Vraagprijs € 350,00

Tel. 5719800

Te koop
Inpandige, 
afgesloten 
Garagebox 

met electr. Deur

in complex 
Mezgerstede

Vraagprijs € 27500,00
Tel. 5719800

NOG STEEDS
VERMIST!!!! BAREND

Antraciet grijze 
kater, 1 jaar oud, 
ongecastreerd.

Witte sokken, witte 
bef, okerkleurige 

ogen. Weg sinds 18 
februari. 

Vertrokken vanuit de 
Fahrenheitstraat
023-5717532 / 06-

54791816

Te koop
YAMAHA JOG-R 

Bwjr. 2002
Incl. helm en slot
Vraagprijs € 800,-
Bluys – 5736321

U kunt deze ook gratis afhalen bij:
• Bruna Balkenende, Grote Krocht
• Gemeente, centrale balie
•  Bloemenhuis W. Bluys,  

Winkelcentrum Nieuw Noord
•  Redactiekantoor Zandvoortse  

Courant, Hogeweg 32

Krant niet ontvangen?
Bel (voor vrijdag 14.00 uur) 0251-67 44 33

NOTEER DIT NUMMER IN UW AGENDA : 
0251 – 67 44 33

(want als u de krant niet heeft ontvangen, kunt u 
het nummer ook niet opzoeken!)
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MG
Het begin was duidelijk voor 
de twee Porsches van Bleeke-
molen, die uitkwamen in de 
klasse boven 2000cc. De eerste 
Porsche werd bestuurd door 
vader Michael en zoon Sebasti-
aan Bleekemolen en derde rij-
der David Hart. In deze samen-
stelling werd het jaar daarvoor 
de Nederlandse wintertitel bin-
nengehaald. Dit jaar kwamen 
de drie daar niet aan omdat de 
resultaten wat tegenvielen. De 
tweede Porsche werd bestuurd 
door Peter van Hoepen, Robert 
den Otter en de tweede zoon 
van Michael Bleekemolen, Je-
roen Bleekemolen. Deze laat-
ste wordt ook genoemd door 
MG als mogelijke rijder in de 
DTM. Jeroen Bleekemolen 
hoopt daarover zeer snel wat 
te kunnen zeggen, omdat ook 

het DTM seizoen op punt van 
beginnen staat. De zege van de 
eerste equipe is geen moment 
in gevaar geweest. Alleen de 
tweede equipe had even wat 
tegenslag maar in de laatste 
fase wisten zij toch de tweede 
plek te bemachtigen. De Sorax 
Porsche van Jurgen Albert werd 
derde.

Onder 2000 cc
In de klasse onder 2000cc her-
overde de equipe John de Vos 
en ex-Zandvoorter Rob Karst de 
titel van Winterkampioen. Na-
dat ze vorig jaar even afstand 
van de titel moesten nemen aan 
de equipe Bleekemolen, wisten 
de Vos en Karst via een geluk 
toch de titel in de wacht te sle-
pen. Lange tijd reed het duo 
op een derde plek rond omdat 
de equipe van Rob Nieman en 

Frank Bedorf de leiding ste-
vig in handen leek te heb-
ben maar omdat deze equipe 
spinde in het Scheivlak kwam 
de titel ineens weer in zicht. 
Rob Karst leek te berusten en 
zei voor dit moment dat alleen 
een geluk de twee de titel kon 
bezorgen. Met een nog een 
kwartier te rijden kwam dat 
gelukkige moment. Steven 
Gijsen die met een BMW reed, 
leek lange tijd op weg naar de 
titel, maar moest toezien dat 
door het spinnen van de equi-
pe van Nieman en Bedorf dat 
de titel uit zijn handen weg-
glipte. Gijsen reed veelvuldig 
met de bekende race analist 

(Foto: Autosport.NL / Tim Böhme)

De racende familie Bleekemolen uit Aerdenhout, kan over twee 
weken met een prettig gevoel aan het nieuwe raceseizoen begin-
nen. Afgelopen zondag werd op een besneeuwde racearena in 
Zandvoort de laatste wedstrijd in het Winter Endurance kampi-
oenschap afgewerkt. De race werd vanwege het geluid van de 
oorspronkelijke zes uur naar vijf uur terug gebracht en zou in 
plaats van de Final Six de Final Five moeten heten.

Laatste winterrace voor 
equipe Bleekemolen

Autosport
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bij SBS 6 Tom Coronel, die zelf 
ook behoorlijk kan rijden.

Weinig Zandvoorters 
Er reden weinig Zandvoorters 
mee. De enigen waren Peter 
Furth en Allard Kalff. De laatste 
was snel kansloos omdat een 
versnelligsbakprobleem bij de 
BMW er voor zorgde dat zijn 
equipe wat gewoon rond reed. 
Voor Kalff extra kilometers om-
dat het raceseizoen aanstaande 
is. Peter Furth reed met collega 
Ap van Beek vooral mee om de 
nieuwe motor in zijn auto uit 
testen. Het tweetal reed dui-
delijk met een doel voor ogen. 
Het ging Furth er met name om 

welke mogelijkheden de nieu-
we motor heeft. De plaatsge-
noot van Peter Furth, Theo Stor 
kon niet in actie komen omdat 
hij vergeten was om zijn raceli-
centie te vernieuwen. Volgens 
Stor was het een fout van hem 
zelf omdat hij een mailtje over 
het hoofd had gezien. “Vorig 
jaar kon ik nog met de oude 
racelicentie rijden. Nu was ik in 
dezelfde veronderstelling. He-
laas had ik wat over het hoofd 
gezien, dus dat overkomt me 
geen tweede keer meer”, ver-
zuchtte Stor.

Futsal

Al in de eerste minuut kreeg 
doelman Sander Schuiten twee 
doelpunten tegen. De eerste 
was een onachtzaamheid van 
verdediger Raymon Hölzken, 
de tweede goal had de doel-
man volkomen aan zichzelf 
te wijten. Door deze snelle 
doelpunten en een ongecon-
centreerd begin, liep de SV 
Zandvoort achter zichzelf aan, 
waarvan Fico gemakkelijk kon 
profiteren.

Degelijk spel Fico
Pas na een kwartier spelen 
deed Zandvoort iets terug via 

een goal van Misha Harmeño 
maar vrij snel daarna volgden 
nog twee treffers via de Fico 
spelers Fabian Wijman en Barry 
Spring in ’t Veld. Bij Fico was Pe-
ter Teune de meest productieve. 
Hij scoorde maar liefst vier van 
de negen treffers. SV Zandvoort 
wist via twee treffers van Max 
Aardewerk en twee treffers van 
resp. Faizel Rikkers en Hölzken 
nog op vijf treffers te komen 
maar dat was niet genoeg te-
gen het degelijke spel van de 
Aalsmeerders. 

Afgelopen vrijdag speelde het futsalteam van SV Zandvoort te-
gen Fico uit Aalsmeer. De eerste wedstrijd tegen Fico uit werd in 
winst omgezet, maar afgelopen vrijdag verliep de wedstrijd in de 
Zandvoortse Korverhal toch duidelijk anders. 

SV Zandvoort verliest 
al in beginfase

Judo

Nu pas bereikt ons het be-
richt dat op 27 februari een 
Zandvoortse judoka, Katinka 
Becker (12), een opmerkelijke 
sportprestatie geleverd. Tij-
dens de judokampioenschap-
pen van Noord Holland tot 17 
jaar, werd onze plaatsgenoot 
knap tweede in haar categorie 
onder de 44 kilogram!

Opmerkelijke prestatie 
Zandvoorts talent

Door deze prestatie plaatste 
Becker zich voor de Neder-
landse kampioenschappen in 
de categorie tot 17 jaar, die op 
12 maart aanstaande in Drach-

ten worden gehouden. Omdat 
zij moest judoën, kon zij niet 
meedoen aan de Kennemer 
cross bij de C/D junioren. Deze 
door de KNAU georganiseerde 
wedstrijd was de finale van dit 
seizoen. Katinka Becker is lid 
van Kenamju en de atletiekver-
eniging AVH uit Haarlem.

Kantinka Becker met 12 jaar tweede 
van Noord Holland onder 17 jaar!

Sportverenigingen opgelet!
Sporten is een gezonde bezigheid waar 
gelukkig heel veel Zandvoorters mee bezig 
zijn. Uw sportvereniging verdient daarom alle 
aandacht van de Zandvoortse Courant.

Wacht niet af, maar neem contact op met 
onze sportredactie, zodat we kunnen bespre-
ken hoe uw vereniging en deze krant kun-
nen samenwerken.Belangrijke evenementen,  
uitslagen, uitnodigingen, verslagen en noem 
zo maar op!

Mail naar sport@zandvoortsecourant.nl 
of bel onze sportredacteur Joop van Nes jr. 
06-144 826 85
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De vorige week overleden voetbalcoach Rinus Michels had ook 
een goede relatie met Zandvoort. Niet alleen was hij regelmatig 
op het Zandvoortse strand te vinden, ook was hij in het seizoen 
1959/1960 speler van het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen. 

Rinus Michels speelde ook één seizoen bij Zandvoortmeeuwen

Rinus Michels kwam naar 
Zandvoortmeeuwen omdat hij 
bevriend was met Frans van 
Turenhout, in die periode lid 
van de Propaganda Feest Com-
missie en initiator van de bouw 

van de overdekte tribune op 
het voormalige sportpark aan 
de Vondellaan en later, van juni 
1962 tot mei 1964, voorzitter 
van Zandvoortmeeuwen.

Kampioen?
Toen Michels naar Zandvoort-
meeuwen kwam had hij een 
jaar niet gevoetbald. Rugklach-
ten maakten dat het seizoen 
1957/1958 zijn laatste was voor 
Ajax, waarvoor hij 268 wedstrij-
den speelde en 124 keer scoor-
de. De komst van Rinus Michels 
wekte bij Zandvoortmeeuwen, 
dat in het seizoen 1958/1959 
tweede was geworden in de 
2e klasse A van district West I, 
met drie punten achterstand 
op kampioen Baarn, grote ver-
wachtingen. De selectie bestond 
uit spelers als Andries ter Wol-
beek, Piet van Koningsbruggen, 
Gerrit Kerkman, Arie Stokman, 
Jan Visser, Bank Castien, Gerlach 

ELKE WOENSDAG OP DE ZANDVOORTSE MARKT...

Tel. 033-2985602

SUPERAANBIEDING
Zachte zoete verkeersdrop en 

blauwe smurfen
€2,- per 500 gram 

Paashazen € 0,50 - € 1,-

Nu speciale aanbieding voor 
pensionhouders!!! Seasons dekbed-
overtrekken 100% katoen 220 lang,

1 persoons 5,- / 2 persoons 10,-
Lits-jumeaux 10,-.

Deze aanbieding geldt natuurlijk voor 
alle klanten!

“Sleepers” 
Bedtextiel alle maten voorradig en 

alles is te bestellen!

Bij 3 pakken wafels € 5,-
1 superwafel cadeau!

Parmesan Vers van het mes.

Kom proeven!

B.G. Veldhuijzen & Zoon
Tel. 0172-612313

Echte Buffelmozzarella per stuk 
€ 2,49

Heel kilo 
€ 13,90

Halderman, Jaap Keesman, 
Piet Keur sr., Gé Oosterbaan, 
Wim van der Zeijs, Ab Koning, 
Bud Water, Luc Heijne, Fred 
van Rhee, Henk Schulz, Joop 
Paap, Jan v.d. Steen en ... een 
net uit de A-junioren overge-
komen Bertus Jacobs, de latere 
collega trainer van Michels.

Elf doelpunten
Voor Zandvoortmeeuwen 
bracht de komst van de toen 
nationaal in aanzien staande 
ex-Ajax spits, die ook nog vijf 
keer uitkwam voor het Neder-
lands elftal, niet het kampi-
oenschap dat verwacht werd. 
De toenmalige aartsrivaal 
Hollandia uit Hoorn werd met 
een straatlengte voorsprong 
kampioen. Michels en zijn 
medespelers reikten niet ver-
der dan een zesde plaats met 
27 punten en 39 doelpunten 
voor en 37 tegen. Het elftal 
won met Rinus Michels zeven 
wedstrijden en speelde ook 
zeven keer gelijk. Naast Hol-
landia moesten de Meeuwen 
ook Purmersteijn, Vitesse ’22, 

West Frisia en HRC boven zich 
dulden. Het team eindigde in de 
middenmoot en in punten gelijk 
met Schoten en VVB. Michels 
vond in de 19 competitie wed-
strijden die hij voor Zandvoort-
meeuwen speelde, 11 keer het 
doel van de tegenstanders, die 
hem vaak met keihard verdedi-
gen probeerden uit schakelen. 
Hierdoor raakte de toekomstige 
‘Generaal’ regelmatig gebles-
seerd. Michels bleef echter al-
tijd sportief en wees zelfs in een 
wedstrijd tegen het Castricumse 
Vitesse ’22 de scheidsrechter 
er op dat hij niet binnen maar 
buiten het strafschopgebied 
gevloerd was, waardoor Zand-
voortmeeuwen geen strafschop 
kreeg en uiteindelijk niet met 5-
1 maar met 4-1 won!

Eén seizoen
Overigens was de periode Mi-
chels bij Zandvoortmeeuwen 
niet onbesproken. Er werd ‘ge-
fluisterd’ dat Michels geld kreeg 
van Frans van Turenhout. Rinus 
Michels speelde slechts één sei-
zoen in Zandvoort en behaalde 

daarna zijn eerste succes als 
trainer bij het Amsterdamse 
JOS. Als trainer/coach van Ajax 
vergat hij Zandvoortmeeuwen 
ook niet, want menig maal 
trainde hij met zijn selectie op 
de velden van Zandvoortmeeu-
wen of speelde er een oefen-
wedstrijd.

Van onze redactie

KANT EN KLARE SPARERIBS
Wij hebben ze: de allerlekkerste!
Deze week bij aankoop van 1 kilo:
gratis 1 pak koffie DE aroma rood

(maxiamaal 1 pak per klant). 
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Basketbal

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

In deze krant adverteren (in alfabetische volgorde):

Deelnemers paasactie:
Autobedrijf Zandvoort
Beachnet Internet
Belli E Rebelli
Benelly Dranken
Bloemen aan Zee
Boudoir
Bruna Balkenende
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort (Gasthuis-
plein)
Classics Restaurant
Confetti - Emotions Esprit
Confetti - Pieces
Confetti - Vera Moda
Copy & Office
Danzee
Dubrovnik restaurant
Ed Onel
Eetcafé Boulevard
Ellen Wiebes planten
Filoxenia Greek Cuisine
Fong Lie
Gall & Gall
Haracamo
Herenkapsalon Ton Goossens
Hong Kong
IJzerhandel Zantvoort
Jupiter Plaza
La Fontanella

Dankzij onze adverteerders

Het veteranen basketbalteam van Lions, Flamingo’s, leed zater-
dag een 47-62 tegen Reshopp. De strijd in de rayon veteranen-
competitie verliep in eerste aanleg voorspoedig voor de Flamin-
go’s, die bij de basketwisseling na het tweede part een 31-26 
voorsprong hadden.

Flamingo’s onderuit tegen Reshopp

In het tweede deel van het duel 
overliep Reshopp de thuisclub 
volledig.

Het begin van de wedstrijd be-
loofde veel. Flamingo’s en Re-
shopp hielden elkaar in even-

De achterstand irriteerde  
Reshopp, waardoor er een aan-
tal vervelende overtredingen 
werd gemaakt, waartegen de 
arbitrage goed optrad.

In het derde deel van de wed-
strijd namen niet alleen de 
incidenten toe maar zakte Fla-
mingo’s volledige in en konden 
de Amsterdammers hun achter-
stand, die aan het begin van de 
periode 33-29, was ombouwen 
tot een 36-55 voorsprong aan 
het einde van het derde kwart. 
Het laatste deel van de wedstrijd 
was een formaliteit waarin Fla-
mingo’s nog 9 en Reshopp 10 
punten aan het totaal toege-
voegde, waardoor de eindstand 
op 47-62 kwam voor de bezoe-
kers. Voor Flamingo’s scoorde 
Jack Kok elf punten. De reste-
rende punten kwamen van Erik 
Lampe (11), Erwin Kettmann (9), 
Matty Prenen (4), Eric Jager (2), 
Paul Koote (2) en Michel Teunis-
sen (2).

Basketbal
Zaterdag 12 maart
Mosquito’s (vet.) – Flamingo’s 21.15 uur
Apollohal, Amsterdam
Lions da1 – De Hoppers 19.00 uur
Lions he1 – Mosquito’s 20.45 uur

Futsal
Vrijdag 11 maart
Zandvoort Noord da1 – DSS 19.15 uur
ZSC ’04 – ZOG 17 20.10 uur
(ZSC ’04 kan kampioen worden!)
Zandvoort Noord he1 – DSOV 21.05 uur

Handbal
Zondag 13 maart
ZSC da1 – West Site 4 13.00 uur
ZSC he1 – Najaden 1 14.10 uur
ZSC he1 – West Site 3 15.30 uur
(alleen de tweede helft, stand: 10-11)

Hockey
Zondag 13 maart
Abcoude – ZHC he1 14.30 uur
Ruwelspad, Abcoude

Voetbal
Zaterdag 12 maart
SIZO - Sv Zandvoort za1 14.30 uur
Weeresteinstraat, Hillegom

Zondag 13 maart
United/DAVO – sv Zandvoort zo1 14.00 uur
Zuid Schalkwijkerweg, Haarlem
RCH 4 – ZSC ’04 14.00 uur
Gemeentelijk Sportpark, Sportlaan, Heemstede

wicht en er waren leuke staaltje 
basketbal te zien. Flamingo’s had 
na de eerste tien minuten een 
kleine voorsprong, 17-11. In het 
tweede part bleef het een ge-
lijkopgaande strijd. Flamingo’s 
hield echter het initiatief. 

Lamstrael
Le Grand Prix
Lucienne’s Beautylounge
Martijn’s Fietsenhoek
Mazzelmarkt
Menno Gorter
Mimo
MP Coiffures
P. van Kleeff
Radio Stiphout
Restaurant Meijershof
Rosarito
San Remo ijssalon
Slagerij Marcel Horneman
t Wapen van Zandvoort
Take Five
Toko Bintang
Trefpunt Annette
Tromp Winkel
Van Dam – Kerkstraat
Van Schaik Makelaar O.G.
Versteege’s IJzerhandel
Vlug Fashion
Vreeburg Slagerij
Zandvoort Optiek
Zonnestudio Zandvoort
Zonwering Zandvoort

Boudewijn’s Vis
Bruna Balkenende
Cum Laude
De Kippetrap
Fast Company
Gebouw de Krocht
Health Club Zandvoort
Huting & van der Mije
Koene Cleaning Service
Marktgigant.nl
Marquise Zonwering
Monuta Uitvaart
Ottho Schilder
RB Schilderwerken
Sebregts Bestratingsbedrijf
Uitvaartcentrum Haarlem
Willemse Elektro
Zeemeermin Vis

Overige adverteerders van 
deze week:

Adverteerders Markt:
Marktslagerij van de Pol 
De Jong Snoepgoed
Sleepers bedtextiel
De ambachtelijke wafel
Kaas Expresse

 ‘De baancommisaris van Open Golf Zandvoort heeft afgelopen 
zondag de baan geïnspecteerd. Die man heeft toch maar een 
mooie baan...’

De golfbaan lag er strak bij!

Sportprogramma t/m 16 maart

Sportuitslagen afgelopen weekend
Basketbal
BC Scrobbelaar – Lions da1 55-35
Flamingo’s – Reshopp 47-61

Futsal
Sv Zandvoort – Fico 5-9

Hockey
Saxenburg – ZHC he1 afgelast

Voetbal
Ripperda – sv Zandvoort zo1 afgelast
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• Goed onderhouden modern 2-kamer appartement
• Op de 2e verdieping met eigen parkeerplaats
• In centrum dorp op loopafstand van het strand
• Berging op de begane grond
• Woonkamer met open keuken, balkon op het zuiden
• Woonoppervlakte ca. 50 m2

• De servicekosten bedragen € 71,50 p/mnd

Vraagprijs: € 149.500,-

• Royale halfvrijstaande villa met zonnige tuin (ZW)
• Oprit voor 4 auto’s en garage met elektrische deur
• Aan de rand van het groene hart gelegen
• Veel privacy door de omsloten tuin
• Royale living,  moderne open keuken, 4 slaapkamers
• Bouwjaar 1996 en dus volledig geïsoleerd
• Woonopp. ca. 150 m2, perceelopp. 481 m2

 KOSTVERLORENSTRAAT 92-C         ZANDVOORT

Vraagprijs: € 649.000,-

• Royaal halfvrijstaand woonhuis
• Zonnige achtertuin op het zuiden
• Evt. 1 garage te koop
• Alle kozijnen zijn uitgevoerd in Merbau
• Geheel voorzien van dubbele beglazing
• Stenen schuur en achterom
• Woonoppervlakte  ca. 155 m2

 HAARLEMMERSTRAAT 28                ZANDVOORT

Vraagprijs:  €  379.000,-

 OOSTERPARKSTRAAT 38  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,-

SPOORBUURTSTRAAT 10                   ZANDVOORT

• Midden in het centrum gelegen tussenwoning
• Knusse patio v.v. houten vlonders en achterom
• Woonkamer met ruime open keuken v.v. apparatuur
• 2 slaapkamers (voorheen 3)
• Goed onderhouden comfortabele woning
• Dakkapel over de volle breedte
• Woonopp. ca. 70 m2, inh. a. 365 m3 

Vraagprijs: € 199.500,-

HOGEWEG 62/8                               ZANDVOORT

Vraagprijs: € 525.000,-

• 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,-

• Totaal gerenoveerde halfvrijstaande woning 
• In geliefde parkbuurt gelegen 
• Met parkeergelegenheid op eigen terrein 
• Sfeervolle woonkamer met erker en openhaard 
• 3 slaapkamers, fraaie badkamer 
• Zeer luxe woonkeuken v.v. diverse apparatuur 
• Woonopp. ca. 130 m2, perceelopp. 212 m2 


