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OPZ spreekt
'klare taal'

OPZ-fractievoorzitterCarl Simons

heeft vorige week schriftelijk

gereageerd op reacties en uitla-

tingen naar aanleiding van het

tijdens de raadsvergadering van

9 juni uit de coalitie treden van

zijn partij en het daaraan verbon-

den terugtreden van wethouder

Han van Leeuwen. Het is helaas

niet mogelijk de gehele brief te

publiceren, maar wij geven wel

de belangrijkste zaken weer. De

integrale tekst is te vinden op de

gemeentelijke website.

Simons weerspreekt in zijn

brief dat de door zijn partij

tijdens de gemeenteraadsver-

gadering van 5 juli 2005 geuite

bezwaren tegen de kandidaat-

wethouder een afrekening is

over de rug van Kooiman.
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Zandvoort Optiek

ALLE TOPMERKEN
ZONNEBRILLEN

Ook op sterkte mogelijk

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023-57 12 466

DHans van Pelt

e Mannetjes
Parachutespringers

op het strand

ÏW
"Een interessante manier om
de files te ontwijken, maar is

dit nu openbaar vervoer?"

Mango's Beachbar: nummer één in Nederland

Het schitterende strandpaviljoen van Bas Lammers, Mango's Beachbar. (Foto: OvM Fotografie)

Ooit werkte Bas Lammers op het strand van één van de

Nederlandse Antillen en zag hij dat Woodstock een groot

artikel in de Nieuwe Revu had. Hij vond het geweldig dat een

strandpaviljoen dat kon bereiken.

Nu heeft hij zelf een artikel dit weekblad; hij is namelijk

met zijn Mango's Beachbar in uitgeroepen door de redactie

als 'Beste Strandpaviljoen van

Nederland'! Vrijdag was de

uitreiking van deze prestigieuze

prijs in de Westergasfabriek in

Amsterdam.
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Nieuwe
Gemeentegids

Medio juli ontvangt u de nieuwe

gemeentegids voor 2005 en 2006.

De veranderingen ten opzichte van

de gids van 2004 zitten niet alleen

in het gewijzigde formaat.

De lay out is anders van opzet en

de indeling is logischer geworden,

waardoor u nog gemakkelijker zult

vinden waar u naar op zoek bent.

Helemaal nieuw in de gids is de

toevoeging van een telefoonboek

voor Zandvoort en Bentveld. Onder

de noemer 'Lokaal Totaal' kunt u

nu dus alle telefoonummers vin-

den, zakelijk én particulier.

Bouw '8-sprong' feestelijk van start!
Het nieuwe gebouw voor het samenlevingsproject voor acht

geestelijk gehandicapte jongeren aan de Poststraat 7, krijgt de

naam de '8-sprong'. Een naam die door de toekomstige bewoners is

gekozen. Dat was de belangrijkste boodschap tijdens de aanzet tot

de sloop van het huidige gebouw, welke donderdagmiddag onder

grote belangstelling plaatsvond.

Van de redactie

De 'werkzaamheden' werden vol enthousiasme uitgevoerd.

EMM -directeur Jos Broersen, die

het gebouw zal laten bouwen en

verhuren, noemde het opmerke-

lijk dat een woningbouwvereni-

ging de slopershamer gaat han-

teren. "Het is een begin van een

project dat tot stand komt door

een unieke samenwerking tussen

drie zorgorganisaties, de voorma-

lige eigenaar Onderling Hulpbe-

toon, EMM en de Stichting Zorg

aan Zee. Het is vandaag Quatorze

Juilet (14 juli), voor de Fransen was

dat ook een nieuw begin van een

nieuwe periode in hun geschiede-

nis (bestorming van de Bastille,

red.) en dat geldt ook voor de toe-

komstige bewoners, die al maan-

den uitzien naar het moment
dat ze hun intrek kunnen nemen

in hun nieuwe woning", hield

Broersen de aanwezigen voor. Hij

verwacht dat de nieuwbouw over

eenjaar klaar is.

Onderling Hulpbetoon

Ook Gerrit Schaap, de 7e voorzit-

ter van het in 1881 opgerichte

Onderling Hulpbetoon, was ver-

heugd dat er nu gebouwd kon

gaan worden. Hij memoreerde

dat het mortuarium destijds tot

stand is gekomen naar een idee

van zijn medebestuurslid Siem v.d.

Bos en dat het niet aan zijn orga-

nisatie gelegen heeft dat er nu pas

gebouwd kan worden. Dat lag,

volgens Schaap, aan de leden van

de gemeenteraad die overal hun

zegje over moesten doen, terwijl

de bekostiging van het nieuwe

mortuarium op de algemene be-

graafplaats totaal bekostigd is

door Onderling Hulpbetoon. "Ik

hoop dat degenen die verant-

woordelijk zijn voor de bouw wat

meer ruimte krijgen, zodat het

nieuwe gebouw snel geopend

kan worden", besloot Schaap.
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Familieberichten

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden

bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat van ons is

heengegaan mijn vader, schoonvader, onze opa en opi

Gijsbert Drommel
-Gijs-

*Zandvoort, 20 mei 1915 f Hillegom, 12 juli 2005

Dik en Anneke

Kleinkinderen

en achterkleinkinderen

Boerlagestraat 12

2041 VE Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten kring

plaatsgevonden op 14juli 2005

f 19-07-2000 19-07-2005

Lieve Ellie,

In mijn gedachten kom je vaak voorbij

dat maakt me dan weer een beetje blij.

Veel liefs,

Wim

Lieve oma Ellie

Soms is de lucht grijs, soms is de lucht blauw
Maar één ding is zeker, ik hou van jou

Liefs,

Mariëlle

Lieve Mam,

Al ben je dan niet hier,

je bent dichterbij dan ooit.

Mijn lieve moeder, ik hou van je

en dat verandert nooit.

Veel liefs,

Jeannette

Lieve Mam,

5 jaar ben je er niet meer
en dat doet nog altijd zeer.

Kon ik nog maar zeggen

bedankt voor al die keren

dat jij er voor mij was.

Veel liefs,

Marco

Mijn schoonmoeder,

Helaas nooit gekend, maar wel in mijn gedachten.

Rina

f 19-07-2000 19-07-2005

Lieve Ellie,

Misschien was je zo weer terug, 3 dagen. .

.

maar je kwam niet meer. Bij ons leef je voort lieveling

In liefdevolle herinnering

*23 september 1938 f 14 juli 2002

Robert Goris

Voor altijd in ons hart

Louisette

Familie & vrienden

Burgerlijke stand

9 juli - 15 juli 2005

Gehuwd:
de Weerd, Ronald en: Meijer, Carly Helena.

Geregistreerd Partnerschap:

Frijdal, Vincent Hamilton en : Luider, Brenda Renate.

Geboren:
Senne, zoon van: Fransen, Jules Marie en: Vlaar, Ingrid.

Jade Bertina, dochter van: Aarens, Martijn Thomas en:

van der Mije, Chantal.

Kayley Jill, dochter van:

Winkel, Johannus Hendrikus Bastiaan en:

van Aacken, Randy.
Sabrina Viktorija, dochter van:

Koper, Bastiaan Theodoor en:

Koper, Lyudmyla Petrivna.

Overleden:
Meijer, Johannes Jacobus, oud 60 jaar.

van den Berge, Huibertus, oud 82 jaar.

Haanschoten, Paulus, oud 79 jaar.

Dijkstra, Paulo, oud 48 jaar.

Bibliotheek Zandvoort
Openingstijden

maandag: 14.00 20.00 uur
dinsdag:
woensdag:

14.00 17.00 uur
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

Monuta tf Westerveld en Van BeekÉ

zijn persoonlijk;

onze vervullingen*

i dus ook.

Uitvaartcentra:

Hoofddorp,

Bornholm 54,

Tel (023) 562 70 10

(tevens kantoor)

Nieuw-Vennep,

Bosstraat 7,

; Tel: (023) 562 70 10

i

i

Bennebroek,

Rijksstraatweg 113,

! Tel: (023) 584 16 82

Meer informatie?

Belons gerust.

WaterSTANDEN

•gj^ll BOUDEWIJN'S VlSSERVICE
www.boudewijnsvisservice.nl

06-12204845

Juli Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 21 0357 1217 1627

Vr 22 0028 0443 1433 1714

Za 23 0113 0530 1535 1801

Zo 24 0151 0618 1624 1849

Ma 25 0237 0708 1708 1938

Di 26 0332 0758 1743 2027

Wo 27 0427 0847 1813 2118

Do 28 0527 0941 1807 2207

Kerkdiensten

ZONDAG 24 JULI

Hervormde Kerk, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur mw. dr. A. Schrage - Buitenbos uit

Ouderkerk a/d Amstel

Hervormde Adventskerk
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
10.00 uur ds. A.W. Berkhof uit Ermelo

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur 10.30 uur pastor H. Kaandorp
m.m.v. A. van. Roode, sopraan

RK Parochie Antonius & Paulus

Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor IJ. Tuijn

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis huis-

aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie®
zandvoortsecourant.nl

Advertentie acquisitie:

Letty van den
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 -434 297 83
Email: Letty®
zandvoortsecourant.nl
advertenties®
zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:
Gillis Kok
Tel. 06 -460 460 26
Email: gillis®

zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:

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

Opmaak:
Fast Company
Wateringweg 129
2031 EG Haarlem

Druk:

Boesenkool Krantendruk
B.V.

Castricummerwerf 23-37

1901 RWCastricum

Verspreiding:

Verspreid Net B. V.

Voor nabezorging
bel vrijdag tussen
14.00- 18.00 uur
023-571 61 05 of

06-12 13 61 36

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:
9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze
uitgave is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke

toestemming van de uitgever.
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Expositie 'Kerk in Beeld'
van start

Terug naar het verleden. Het leven van 'toen' had religie als stevige

basis. Het woord religie is afgeleid van het Latijnse woord religare,

dat 'verbinden' betekent. Hoe in voorbije tijden mens en kerk met

elkaar verweven waren is te zien in de expositie 'Kerk in Beeld'.

Pastor Duijves (rechts) overhandigt cheque.

Door Ton Timmermans

Godsdienstige mensen voelen

zich verbonden met alles wat is

en was. Hun dagelijks leven is

hecht verankerd in de manier

waarop ze hun kerk beleven.

In de loop der jaren is de mens

en zijn wereldbeeld veranderd.

Tijd dus voor een terugblik in de

voltooid verleden tijd in de vorm

van een lichtvoetige presentatie.

Opening

Met een oecumenische viering

werd de fototentoonstelling of-

ficieel geopend. Afgelopen zon-

dag luisterde een goedgevulde

kerk naar, dominee Sjaak Ver-

wijs, pastor Dick Duijves en een

muziekgroep. De collecte leverde

€400 op ten bate van Nieuw Uni-

cum; tevens het startsein voor de

fototentoonstelling in de Agat-

hakerk en de Hervormde kerk.

Gezamenlijke kerken

De gezamenlijke Zandvoortse ker-

ken geven in twee exposities een

bloemrijk overzicht van hun ver-

leden. De foto's en prenten zijn

bedoeld als een knipoog naar de

Zandvoortse religie van toen. Het

geheugen zoals dat vastgelegd is

verdient het om even in de schijn-

werper te staan.

Kerkelijk verleden

Grijs en verstoft op zolders, in la-

dekasten en bijna vergeten plek-

ken bleken nog veel herinnerin-

gen te liggen. Beide exposities zijn

als één groot fotoboek.

De twee nostalgische tentoonstel-

lingen vullen elkaar naadloos aan.

De duo-tentoonstellingen zijn te

zien tot 10 september 2005. De

exposities zijn ieder zaterdagmid-

dag geopend van 13.00 uur tot

16.00 uur.

Slechts kleine verschuivingen bij portefeuilleverdeling

Na het eerste collegeoverleg, afgelopen dinsdag, zijn slechts een

paar kleine aanpassingen in de portefeuilleverdeling gedaan. Deze

verdeling was noodzakelijk omdat afgetreden wethouder Han van

Leeuwen een aantal projecten onder zijn beheer had die een wat

betere kennis van Zandvoort en de samenleving nodig maakten dan

van de nieuwe wethouder Ton Kooiman verwacht mag worden.

Hierbij de aanpassingen:

Het project wijkontwikkeling

Nieuw Noord wordt gesplitst. De

visie Wijkontwikkeling Nieuw

Noord gaat naar portefeuillehou-

der Demmers, het ontwikkelen van

de locatie Duinroos naar portefeuil-

lehouder Kooiman. Het onderdeel

Verkeer en Vervoer wordt gesplitst

in Bovenlokaal Verkeer en Vervoer

dat naar portefeuillehouder Ho-

gendoorn gaat en Kooiman neemt

Lokaal Verkeer en Vervoer in zijn

portefeuille op. Het portefeuille-

onderdeel Pachten en Huren gaat

over van Hogendoorn naar Kooi-

man.

PORTEFEUILLEVERDELING

Burgemeester

M.R. van der Heijden (VVD)

Bestuurlijke coördinatie (algemene

en bestuurlijke zaken); Openbare

orde en veiligheid; Brandweer en

ambulance; Integraal veiligheidsbe-

leid; Juridische zaken en rechtsbe-

scherming; Externe betrekkingen;

Representatie; Informatievoorzie-

.ARTOON Hans van Pelt

MAN&OS NUMBER ONE

ning en automatisering; Commu-

nicatie en participatie; Mediabe-

leid; Burgerzaken; Emancipatie.

1e Wethouder J. Hogendoorn (CDA)

Economische zaken; Toerisme en

Europese samenwerking; Sport

en recreatie incl. circuit; Personeel

en Organisatie; Bovenlokaal ver-

keer en vervoer; Projecten: Oud

Noord; Herinrichting Centrum;

Stationsomgeving; Strandbeheer

en Middenboulevard.

Wethouder M.B.J. Demmers (GBZ)

Stedelijke vernieuwing; Ruim-

telijke ordening en Planologie;

Bouwzaken en grondwaterbe-

heersing; Woningbouw; Parkeer-

beleid, -terreinen en -tarieven;

Begraafplaats; Volkshuisvesting

(woonruimteverdeling, woning-

corporatie); Aanleg en onder-

houd wegen en straten; Riolering;

Natuurbeleid (duin en openbaar

groen); Milieu (inclusief afvalver-

wijdering); Monumentenzorg; Pro-

ject wijkontwikkeling Nieuw Noord

met name de visie op de wijkont-

wikkeling.

Wethouder A.M. Kooiman

Maatschappelijke zaken en welzijn

(ouderenbeleid, volksgezondheid,

sociale werkgelegenheid, jeugd- en

jongerenwerk, sociale zaken en maat-

schappelijke dienstverlening incl.

VWG, minderhedenbeleid waaron-

der asielzoekers, woonwagenzaken,

subsidiebeleid); Onderwijs; Kunst en

Cultuur; Financiën (algemeen finan-

cieel beleid, begroting en rekening,

gemeentegaranties, nutsvoorzienin-

gen, belastingen); Pachten en Huren

(strand pachten, visventers, vent- en

standplaatsen, marktwezen, kennis-

exploitatie); Gemeentelijke gebou-

wen; Grondbeleid; Lokaal verkeer

en vervoer; Project wijkontwikkeling

Nieuw Noord met name de ontwik-

keling van de locatie Duinroos en het

project Louis Davids Carré.

Commissie zwijgt (nog) over Zamster

De adviescommissie Raadszaken heeft zich vorige week niet uitge-

sproken over de stand van zaken rond de Zamster, een schoonheids-

salon die een omstreden positie inneemt in het door de raad vastge-

stelde bestemmingsplan Kostverlorenstraat.

Met uitzondering van WD-er
Fred Paap waren de commissie-

leden met wethouder Demmers

van mening, dat er nog geen

uitspraak gedaan moest worden,

zolang er nog geen uitspraak

van de Raad van State is. Door dit

standpunt kon ook niet gespro-

ken worden over de notitie welke

de WD in de vorige vergadering

had ingediend, omdat de liberalen

van mening waren dat wethouder

Demmers zijn toezegging om met

een oplossing te komen niet ge-

stand had gedaan. Het wachten is

nu op de Raad van State.

Volgens mij...

...zeg ik tegen mijn klein-

dochter, is een Keltische

knoop tekenen heel een-

voudig. Kijk, je tekent een

lijn en daarna ga je eerst

erover heen en dan eron-

der door. Het is gewoon
matjes vlechten. Ze kijkt

me verbaast aan, "oma
wat is matjes vlechten?" Ik

ben net zo verbaasd als zij,

want dat leer je toch op

school?

Opeens besef ik hoe an-

ders mijn schooltijd is ge-

weest dan die van mijn

kleindochter. Daar kom
je pas achter wanneer je

kleinkinderen naar de

basisschool gaan want zo

wordt tegenwoordig de

kleuter- en lagere school

genoemd. Je zit niet meer

in een klas maar in een

groep. Het lijkt wel een

groepenkast. Trouwens ik

moet altijd flink nadenken

welke leeftijd een kind

heeft als het bijvoorbeeld

in groep 5 zit. Nu was re-

kenen niet één van mijn

sterkste kanten. Ik was

meer een doener en vond

lezen en vooral tekenen

heerlijke vakken. Ik spaar-

de voor het schoolreisje,

plakte zegels in een spaar-

bankboekje, leerde rijtjes

op zeggen en uiteraard

ook matjes vlechten.

Tegenwoordig is het alle-

maal anders. De kinderen

leren hoe je geld moet
pinnen, er staat een com-

puter in "groep" twee en

op sommige scholen leren

de kinderen in groep drie

al Engels. Daarentegen

wordt er aan de gymnas-

tieklessen geknabbeld en

tekenles wordt niet meer

door de lerares gegeven.

Geen bokkie sprong, hinke-

len of touwtje springen op

het schoolplein. Zelfs het

schoolzwemmen verdwijnt

uit Zandvoort want dat

kost teveel schooluren en is

te duur. Bedenk wel dat elk

voordeel een nadeel heeft.

Volgens mij ontdekt men
het nadeel pas als het te

laat is. En dan kom je nooit

meer uit een eenvoudige

Keltische knoop.

^Kerkj^oAt
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Kortebaandraverij, Zeestraat

Feestelijke opening Oud-Noord, aanvang 15.00 uur

Muziekfestival Salsa, centrum

Muziekfestival Classic Rock, Badhuisplein

Braderie, Gasthuisplein

2e Festival of Speed, Circuit Park Zandvoort

Braderie, Gasthuisplein

Muziekfestival Jazz, centrum

Vlooienmarkt/ Braderie, Fenemaplein

Zandvoort (a)live, strandpaviljoens 13 t/m 16, aanvang 14.00u

Grootse zomermarkt, centrum

Start rekreade, AKZA
t/m 21 augustus, Jeu de Boules toernooi, Gasthuisplein

Braderie,Gasthuisplein

-8 ADAC Noordzee Cup, Circuit Park Zandvoort

Classic Concerts in de N.H. Kerk,

Slavisch-Byzantijnse Kerkmuziek, aanvang 20.00u

Muziekfestival Live-bands, centrum

A.J. van der Moolenplantsoen?

"What is a name", schijnen de projectleiders van

de gemeente Zandvoort de laatste jaren te denken.

Zonder dat er een raad- of collegebesluit aan ten

grondslag ligt zijn/worden in officiële gemeentelijke

stukken en nieuwsbrieven aan bewoners, regelmatig

namen gebruikt die niet bestaan of bestaan hebben.

Voorheen was er geen Admiraalbuurt en de namen
Duijnwijck en de Meeuwen zijn verkoopnamen van

een projectontwikkelaar.

Door Nel Kerkman

Ook tijdens het maken
van plannen voor de re-

novatie van Oud-Noord,

dook plotseling de oude

volksbenaming het 'Rode

Dorp' op, voor wat tot

dan toe gewoon als Plan-

en later Oud-Noord werd

aangeduid. In de 3e fase

en tevens laatste fase

Oud-Noord, heeft een

'creatieve' projectleider

weer eens een nieuwe

straatnaam geïntrodu-

ceerd, namelijk het A.J.

van der Moolenplant-

soen! De leiding van deze

gemeente wil, terecht,

graag zorgvuldig hande-

len.

Laat men dan ook dui-

delijkheid geven aan het

gebruik van namen van

straten en wijken in offi-

ciële gemeentelijke stuk-

ken, zowel in de richting

van de politiek als van het

publiek. Het feit dat een

ambtenaar aan iets zo

maar een naam kan ge-

ven is onacceptabel.

Voorleesopa

De leerlingen van groep 4 en 5 van de openbare ba-

sisschool De Duinroos hebben in het nu afgelopen

jaar iedere woensdagochtend bezoek gehad van

'voorleesopa' Hans Verbeek. Door het voorlezen van

verhalen over Pinkeltje is het plezier in (voor)lezen

bij de kinderen gestimuleerd.

Door Nel Kerkman

Nadat 'opa' had voorge-

lezen was het de beurt

aan de kinderen, die

mochten voorlezen uit

hun lievelingsboek. De

kinderen zijn steeds be-

ter gaan lezen en dat

mochten ze in de prak-

tijk brengen. Samen
met hun 'voorleesopa'

brachten zij vorige week
woensdag een bezoek

aan de 'woensdagoch-

tend' inloop bij de bibli-

otheek. Onder het genot

van een kopje thee dan

wel een glaasje limona-

de lazen Daphe van de

Meije, Yorick Vergers,

Britt Wortel, Sidney de

Vries, Quintin Schnitfink,

Rudie Keur, Sharita Kre-

mers, Fakriah Nabizadah,

Esmeralda Ermers, San-

der Daudeij, Anette Lau-

rier, Indy Reijenga, Mirko

Groenendijk, Alberto lo

Prete en Richard Koper

de oudere inwoners van

Zandvoort een stukje

voor. Een geste die zeer

werd gewaardeerd.

Grootse Zomermarkt
Na het daverende succes van de voorjaarsmarkt,

organiseren de ondernemersvereniging (OVZ) & Pole

Position op 14 augustus opnieuw de grootse zomer-

markt door het hele centrum van Zandvoort. Eigen-

lijk is het veel meer dan een markt met deze keer

nog meer attracties en amusement. Op deze dag ver-

andert het centrum in een extra gezellig dorp voor

jong en oud.

Op deze jaarlijkse zo-

mermarkt staan honder-

den kraampjes, verspreid

door het hele centrum.

Er is van alles te beleven,

te doen en uiteraard te

koop. Verder is de lucht-

macht aanwezig met een

grote helikopter, is er

muziek, springkussens,

draaimolens, goochelaars

en nog veel meer speelac-

tiviteiten voor de kinde-

ren. Als je wilt, kun je er

gemakkelijk een hele dag

doorbrengen om daarna

even lekker uit te waaien

op het strand.

Natuurlijk zijn ook alle

winkels geopend, met

alle nieuwe zomercol-

lecties en veel speciale

aanbiedingen. De meeste

winkels zijn zelfs tot s'

avonds tien uur geopend.

Particulieren op de vlooienmarkt

De organisatie van de zomermarkt heeft ook weer een plaats gereserveerd

voor de particulier die zijn overtollige curiosa en huisraad wil verkopen. Op
het Gasthuisplein zal een vlooienmarkt georganiseerd worden die naadloos

aansluit op de zomermarkt.

gelijke. Dus ook voor

iets creatiefs is er ruim-

te op de zomermarkt.

Meer informatie en beschik-

baarheid bij Pole Position in

de Kerkstraat in Zandvoort,

tel.: 023-5737355 of kijk ook

via www.zandvoortpromo-

tie.nl.

Heeft u als particulier

nog leuke curiosa of

overtollige huisraad,

reserveer dan een

kraampje en maak deel

uit van deze speciale

dag! Er zijn maar een

beperkt aantal plaat-

sen dus reageer snel op

023-5737355. De kosten

bedragen €49,- inclusief

een kraam van 4 meter.

De markt begint al om 10

uur en duurt tot 18 uur.

Er is wel GRATIS ruimte

voor jong talent, straat-

theater of een voorstel-

ling van een club of der-

Politieberichten

'Hit-and-run' pleger

aangehouden

De politie hield in de vroe-

ge ochtend van afgelopen

zaterdag een 19-jarige in-

woner van Zandvoort in zijn

woning aan, verdacht van

het verlaten van de plaats

na een ongeluk. De man
had omstreeks 04.00 uur op

boulevard Paulus Loot een

geparkeerd staande auto

aangereden en was daarna

doorgereden. De gepar-

keerde auto kwam dwars

op de rijbaan te staan. De

politie kwam de man op

het spoor na een ingesteld

onderzoek de auto van de

jongeman is in beslagge-

nomen en zijn rijbewijs is

ingevorderd.

Pool weigert blaastest

Op vrijdag 15 juli jongsle-

den, is een 38-jarige Pool

op de Kosterverlorenstraat

in zijn auto aangehouden,

verdacht van het onder

invloed besturen van een

voertuig. De man weiger-

de iedere medewerking

aan een blaastest en werd

daarom meegenomen naar

het politiebureau. Daar

werd hem, na overleg met

het Openbaar Ministerie,

een schikkingsvoorstel van

€1200 aangeboden. Om-
dat de Pool slechts een

gedeelte van dat bedrag

bij zich had, werd zijn rijbe-

wijs ingenomen en de auto

veiliggesteld. De alcohol-

limiet in het verkeer is 220

ugl. Boven de 570 ugl is in-

name van het rijbewijs een

standaardprocedure. Van

kennelijk dronken bestuur-

ders, die medewerking aan

een alcoholtest weigeren,

wordt eveneens het rij-

bewijs ingenomen. Zodra

de boete in zijn geheel

betaald is, krijgt de man
zowel zijn auto als zijn rij-

bewijs terug.

Fietsendieven

aangehouden

Een 15-jarige jongen uit

Santpoort-Noord is don-

derdagmiddag 14 juli door

een getuige op het strand

aangehouden nadat hij

ter hoogte van de strand-

huisjes een rugzak had

gestolen van een Duitse

toerist. Gewaarschuwde

politieagenten namen de

verdachte over en brachten

hem voor verhoor naar het

politiebureau. Daar beken-

de de jongen de diefstal.

Van de 28-jarige toerist

werd een aangifte opge-

nomen.

De politie vermoedde dat

de verdachte ook medever-

antwoordelijk was voor een

fietsendiefstal die eerder

die dag door drie jongens

bij het Wed werd gepleegd.

Nader onderzoek leidde de

agenten ook naar de beide

andere verdachten in deze

zaak. Zij werden na overleg

met het Openbaar Minis-

terie nog dezelfde middag

aangehouden.

De twee andere verdach-

ten zijn jongens van 13 en

15 jaar. Beiden komen ook

uit Santpoort-Noord. De

gestolen fiets werd terug-

gevonden bij het gebouw

waar de jongens verblijven.

De politie maakt proces-ver-

baal op en onderzoekt of de

jongens nog meer strafbare

feiten hebben gepleegd.
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Mango's Beachbar:
nummer één in Nederland

Voorafgaande aan de prijs-

uitreiking heeft wethouder

Hans Hogendoorn, Lammers

namens het college van harte

gefeliciteerd met de uitver-

kiezing. Op een zonovergoten

terras voor de prachtige 'tent'

sprak Hogendoorn zelfs van

"een kick voor Zandvoort"

met zulke berichtgevingen in

de nationale pers.

Volgens de toeristenwethouder

kan de gemeente niet alleen

voor de promotie van onze

badplaats zorgdragen. "Het

moet ook van de ondernemers

komen. Als die bereid zijn om
samen met de gemeente te in-

vesteren in de toekomst, ziet

het er goed uit."

Samenwerking

Lammers: "Toen ik een paar

jaar geleden voor het eerst

van Doetinchem in Zandvoort

kwam tijdens een zomerse

dag, wist ik niet wat ik zag.

Hutje aan mutje mensen die

van de zon genoten, etend,

drinkend en plezier makend.

Dat leek me toen niets, niet

wetend dat ik zelf een jaar of

twee later zelf een paviljoen

kocht. Door de samenwerking

met de drie andere collega's,

in Beach 4 Freaks, zijn we ver

vooruit gegaan. Nu dan deze

eerste plaats. Geweldig. Het al-

lerleukste was dat direct na het

bekend worden van de uitslag,

de collega van Woodstock me
als eerste belde om te felicite-

ren!"

Dikke soep

Als blijk van waardering had

Hogendoorn nog een tweetal

presentjes voor Lammers. Aller-

eerst kreeg hij een mooie fles

wijn. Hogendoorn: "Bas, ik heb

het artikel in de Nieuwe Revu

gelezen en constateerde dat de

keurmeester van dit weekblad

min of meer zijn neus stootte

aan een 'waterig' soepje. Ik heb

een blik 'dikke' soep meegeno-

men met het recept daarvoor."

En hij overhandigende een blik

erwtensoep met de woorden:

"Als iemand weer 'klachten'

heeft over de soep geef je maar

een kop oud Hollandse erwten-

soep."

Wat er met de soep en het re-

cept gebeurde is verder niet

bekend.

Hogendoorn feliciteert Bas Lammers.

Vervolg van pagina 1

Bouw '8-sprong' feestelijk van start!

Dank
Voor Zorg aan Zee voorzitter

Hans van Brero was er ook reden

tot vreugde. Hij bracht dank aan

iedereen die zich in de afgelopen

jaren heeft ingezet om dit pro-

ject mogelijk te maken. Vooral de

Hartekampgroep en het gemeen-

tebestuur hebben daarin een be-

langrijke rol gespeeld en natuur-

lijk de partners in dit project EMM
en Onderling Hulpbetoon.

Ludiek

Uiteindelijk mochten de acht

toekomstige bewoners aan de

slag. Na het massaal zingen van

een sloperslied, slechten zij met

hun plastic 'slopershamers' een

speciale constructie in de vorm

van de ingang van het oude ge-

bouw. Na de vol enthousiasme

uitgevoerde 'werkzaamheden'

was er voor alle aanwezigen een

hapje en een drankje.

MET EN OOR
DE BADPLAATS DOOR&

Fietswrak

In de landelijk pers wordt veel

geschreven of doorknippen

van rondslingerende fietsen

in centra en stationsgebieden

geoorloofd is. Nu blijkt dat

gemeenten geen goede fiet-

sen mogen verwijderen maar

wel wrakken en ongebruikte

fietsen. In Zandvoort staan of

liever gezegd hangen veel fiet-

sen in de diverse fietsenstalling

over de grond te dweilen. De

fiets op de foto is te vinden bij

de fietsenstalling op het per-

ron van Zandvoort. Maar deze

fiets is niet het enige wrak dat

in Zandvoort te vinden is. Een

verwijderactie van alle fiets-

wrakken zou geen luxe zijn.

Ook zeker geen luxe is het

plaatsen van extra fietsenrek-

ken op de Grote Krocht en bij

het Raadhuis plein. Voor AH
en het Kruidvat stonden afge-

lopen zondag kris kras fietsen

op de stoep omdat alle fiets-

rekken bezet waren. Daardoor

wordt de doorgang voor voet-

gangers en rolstoelers aardig

belemmerd.

Zie je ze vliegen?

Op zaterdag 16 juli zijn drie

mensen wel heel ver gegaan

om de files naar Zandvoort en

Bloemendaal aan Zee te ont-

lopen. Want vanuit Lelystad

ben je nu eenmaal sneller op

het strand met vliegtuig en

parachute! Drie parachutis-

ten en een reclamevliegtuigje

hebben als onderdeel van

(Foto: OvM Fotografie)

het project Bereikbaarheid Kust,

waarmee de provincie Noord-Hol-

land de kust beter bereikbaar wil

maken, op ludieke wijze aandacht

gevraagd voor de campagne 'Bij-

dehand naar het strand'. Men
wilde de strandbezoekers op deze

manier laten zien dat je zelf ook

andere manieren kunt bedenken

om de verkeersdrukte naar het

strand te ontwijken. Eén mogelijk-

heid is er nog over om 'Bijdehand

naar het strand' te gaan. Namelijk

over zee! Misschien een idee om
nu eens met een boot van Texel

naar Zandvoort te gaan!

Op vier wielen naar het strand

Tijdens de promotie van de

NS strandrolstoelen memoreerde

wethouder Hans Hogendoorn in

zijn toespraak hoe handig het is

om als treinreiziger gebruik te

maken van de strandbus. Uiter-

aard een goede service van de

Provincie, gemeente Zandvoort en

ondernemers. Echter heel wrang

is het om als invalide reiziger te

vernemen dat jij geen gebruik

kan maken van deze extra service.

Een stationslift is er (nog) niet, die

komt pas na de zomervakantie

verzekerde de gemeentevoorlich-

ter. Dat betekent nog steeds via

het zijpad omhoog. Ben je ein-

delijk boven dan moet je met je

rolstoel (dat is best een eind) naar

strandpaviljoen Take Five waar je

de volgende hindernis moet ne-

men namelijk de steile strandaf-

gang waar de strandrolstoel voor

je klaar staat. Als zelfstandige rol-

stoeler lukken deze handelingen

je niet, dat is iets teveel gevraagd.

Leuke promotie van de NS maar

te vroeg aangeboden. Zandvoort

is nog niet klaar om invalide toe-

risten te verwelkomen. Trouwens,

is de afmeting van de liftdeur wel

breed genoeg voor een elektri-

sche rolstoel? Zo te zien zal het

krap aan worden.

Hoogte onbeperkt

De dwarsbalken die de maximale

doorrijhoogte aangeven aan de

nieuwe parkeerterreinen op Bou-

levard Barnaart zijn er niet, zijn

nooit geplaatst of nog sterker

zijn gewoon vergeten! Het be-

tekent dat er nu qua hoogte

onbeperkt geparkeerd mag
worden. Veel campers maken

hier dankbaar gebruik van en

het betekent dat de campers

met hun achter- of voorkant

over het fietspad hangen. Zo

ontstaat er een gevaarlijke

situatie. Beter zou zijn om voor

de campers een speciale par-

keerplaats te creëren. Want
ook deze toeristen zijn wel-

kom in Zandvoort.

Gevonden voorwerpen

Dat de zwem4daagse 2005

succesvol is verlopen is uiter-

aard geweldig. Maar minder

geweldig is het dat veel kin-

deren zeer vergeetachtig ge-

weest zijn want na afloop van

de vierdaagse heeft de organi-

satie een grote kartonnen doos

met diverse artikelen mee naar

huis genomen. Dus mist u uw
broek, jack, bril of iets anders?

Bel dan naar Ankie Miezen-

beek tel: 023-5719532.

Liber op internet

Kent u de berichten van Liber

die wekelijks in een regionale

krant staan? Vanaf nu worden

de berichtjes elke week ge-

plaatst op de website van de

WD afd. Zandvoort. We willen

het laatste bericht van Liber u

niet onthouden:

Dwangmatige regelzucht?

* op het strand geen toilet

doortrekken; te veel decibels.

* Toeristen beperken; te veel

auto's. * Kitesurfers ook bij

harde wind verbieden; te veel

kijkplezier. Het wordt stil in

het dorp. 233 Vr. groet Liber.

Het nummer 233 verwijst denk

ik naar het aantal dagen waar-

van we verwijderd zijn tot aan

de verkiezingen van maart

2006.

Rookvrij strand

Misschien kan Liber dit be-

richtje ook meenemen. Politici

in Duitsland bepleiten rookvrije

stranden aan de Noordzee

en Oostzee want "de mensen

moeten op het strand kunnen

liggen zonder door rokers links

en rechts lastig te worden geval-

len", aldus Peter Danckert van

de sociaal-democratische SPD.

Men wil de rookverboden nog

niet wettelijk afdwingen. Mis-

schien een gat in de markt om
Duitse toeristen naar Zandvoort

te krijgen? De slogan zou dan

kunnen zijn: met uw sigaretje in

de hand geniet u van het mooi-

ste strand van Nederland.
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moet u snel eens binnen lopen om advies te vragen aan
Yan de Graaff, die samen met zijn echtgenote Marian en medewerkers, nu al sinds 1975

in Heemstede en Kennemerland bekend staan als

Dé BeddenSpecialist van Heemstede.
De BeddenSpecialist heeft een juweel van een matras in zijn collectie.

De Comtessepocketveringsmatras. Leverbaar in soepel, medium en multi.

Zelfs zijn er proefmatrassen om thuis uit te proberen. Loop eens binnen! U zult er geen spijt van krijgen.

Hèt adres:

BeddenSpecialist

Binnenweg 82 • Heemstede

023 5 290 490 • www.BeddenSpecialist.nl

Openingstijden: Dagelijks van 9.30 tot 17.30 uur, zon- en maandag gesloten.

BeddenSpecialist
Ook voor beter linnen

Wijn onder de loep

Het is jammer voor de renners uit de Tour de France, die dit jaar een etappe door de Elzas

rijden, dat zij geen tijd hebben om even bij Domaine Sipp Mack in Hunawihr een glaasje

te nuttigen, maar wij nemen deze taak met liefde op ons. Lekker koel in de kelder van

het familiehuis proeven we 's ochtends zo'n dertien verschillende wijnen waarvan enkele

wederom verkrijgbaar zijn bij "Le Grand Cru" in de Jan van Goyenstraat te Heemstede.

Niet alleen werden wij

getrakteerd op een harte-

lijke ontvangst en prach-

tige proeverij, maar de

heer des huizes, monsieur

Jacques Sipp, nam even-

eens uitgebreid de tijd

om met ons door de wijn-

gaarden te lopen en de

verschillen in wijnstok van

de diverse druivensoorten

uit te leggen. Zo is het

blad van de Rieslingdruif

donker van kleur met re-

delijk spitse "vingers" aan

het blad. Het blad van de

Gewürztraminer daaren-

tegen is ronder en heeft

meer structuur in het

blad. Ook is deze donker-

der van kleur. De plant

blijft iets lager in hoogte

dan de Riesling. De Mus-

cat met zijn lichte blad

heeft, net als de Riesling,

spitse bladeren.

Een viertal wijnen van het

huis, die tevens verkrijg-

baar zijn bij "Le Grand

Cru" zal ik beschrijven, te

weten de Cuvée Asperge

2003, de Riesling Tradi-

tion 2003, de Riesling

Vieilles Vignes 2001 en de

Crémant d'Alsace.

Cuvée Asperge 2003

Deze wijn wordt in be-

perkte oplage gemaakt

en is slechts tijdelijk ver-

krijgbaar. Zoals de naam
al doet vermoeden, is de

wijn heerlijk bij asperges.

Op het prachtige etiket

van deze wijn staan dan

ook asperges geschilderd

(door een Nederlander!).

Voor de wijn zijn de drie

druivensoorten Muscat,

Riesling en Pinot Gris met

elkaar gemengd. De Mus-

cat geeft de wijn z'n geur,

de Riesling z'n zuren en

de Pinot Gris z'n zoet.

Een heerlijke frisse wijn!

Prijs: € 1 1,-

Kwaliteit/

prijsverhouding: 7

Riesling Tradition 2003

Een droge, maar vettige

en fruitige wijn die geurt

naar perzik en citrus-

vruchten. Mooie zuren

en iets meer suiker dan

andere jaren vanwege
het prachtige jaar 2003.

De druiven van deze wijn

staan op het plattere ter-

rein van de Elzas waar

zich meer zand bevindt.

Een heerlijke, makkelijk

drinkbare wijn die goed

zal bevallen indien u

minder houdt van de mi-

neralige Rieslings zoals

de Vieilles Vignes die ik

hierna beschijf.

Prijs: €8,-

Kwaliteit/

prijsverhouding: 8

Riesling Vieilles Vignes 2001

De druiven voor deze

Riesling staan op de klei-

grond die zich aan het

begin van de Grand Cru

wijngaarden bevindt. De

stokken zijn in de jaren

'60 aangeplant. Deze

Riesling is meer minera-

lig en bloemig dan de

vorige (meer typisch Ries-

ling). Het is een expres-

sieve wijn met citroen

en ananas aroma's. Een

prachtige lange afdronk

maakt de wijn compleet.

Prijs: €10,35

Kwaliteit/

prijsverhouding: 8+

Crémant d'Alsace 2001

Als afsluiting van ons be-

zoek versprak Jacques

Sipp zich daar hij

vroeg of wij nog een

glaasje Champagne wens-

ten, waarop wij zeiden:

"Nee dank u, liever een

glaasje Cré-

mant". Dat

stemde hem
wel content.

We kregen

een heerlijk

glas Crémant,

gemaakt van

de Pinot Blanc,

Riesling en

Chardonnay
druif.

Een frisse en

fruitige wijn die mij per-

soonlijk qua prijs toch be-

ter bevalt dan de echte

Champagnes uit de Cham-
pagestreek.

Prijs: € 13,95

Kwaliteit/'prijsverhou-

ding: 8

En vergeet u niet: over

smaak valt niet te twis-

ten!

J. van Gelder

(vinoloog)
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Café 't Lokaal

Door Lienke Brugman

Van bakkerij naar horeca;

de stap is niet eens zo groot

Kanna

Willem v.d. Werff.

"Wij zijn de adellijke tak," grapt Willem v.d. Werff als ik hem vraag

of zijn naam met één of met twee ff-en is. Veel Zandvoorters

kennen de familie v/d Werff echter allang van 'de bakkerij op het

Gasthuisplein'. Willem zelf heeft jarenlang de bakkerij van zijn opa

en vader voortgezet in Zandvoort. Later is de zaak naar Schalkwijk

verhuisd, tien jaar heeft hij daar met succes gefunctioneerd.

"Vroeger hadden we in Zand-

voort vijf bakkerijen, in het cen-

trum en in Zandvoort Noord",

mijmert hij nostalgisch. "Nu zit

er nog maar één in het dorp,

nou ja, met Tromp erbij dus

twee. Bakkerijen worden op-

geslokt door de supermarkten,

het is de tand des tijds", rela-

tiveert Willem helder. "Het is

jammer dat al die dorpswinkels

verdwijnen maar je doet er niks

aan". Zelf stopte hij enkele ja-

ren geleden en begaf zich in de

horeca, "'t Strandcafé was een

goed lopend bedrijf waar ook

mijn echtgenote Marine zich in

Café 't Lokaal.

(Foto: OvM Fotografie)

kon vinden. Ach, of je nou bier

of brood verkoopt, je blijft met

klanten bezig", grinnikt Willem,

"alleen de opening- en slui-

tingstijden zijn nogal verschil-

lend." Waarom hij gestopt is

met 't Strandcafé? "Omdat het

bij mij begint te kriebelen als al-

les goed loopt. Dan wil ik weer

wat anders gaan opstarten, zo

zit ik nu eenmaal in elkaar".

Geen jazz meer

Als uitbater van café 't Lokaal

heeft hij het prima naar zijn

zin. "Je kunt dit meer een 'bor-

relcafé' noemen, het is hier het

drukst van 's middags vijf tot 's

avonds een uurtje of negen. We
zijn wel tot één uur 's nachts ge-

opend, daarom wil mijn vrouw
ook niet mee helpen. In de

avond en nacht werken vindt

ze maar niks". Het maken van

live muziek op de zondagen is

wat minder geworden. Er zijn

nu meerdere locaties in het

dorp waar zondags jazz muziek

wordt gespeeld. "Niks mis mee,

ik hoor goede berichten over de

Krocht maar voor mij is de lol er

wel een beetje af. Geluidsover-

last, ja, daar werd ook over ge-

klaagd maar zo is er altijd wel

wat". Hij haalt berustend zijn

schouders op. "Ik zou wel weer

eens een nieuwe uitdaging wil-

len, een leuk ruim eetcafé bij-

voorbeeld. Ik kijk regelmatig

rond maar het ligt allemaal een

beetje stil rond de horeca."
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OPZ spreekt 'klare taal'

Simons schrijft verder, dat ook in

het 'journalistieke' verslag dit zo

wordt voorgesteld en dat is naar

zijn mening onjuist. "Ook an-

dere tijdens de beraadslagingen

gebezigde onjuistheden aan

ons adres lijken bedoeld om de

Ouderenpartij zoveel mogelijk

schade te berokkenen", moti-

veert de OPZ-fractievoorzitter

zijn reactie.

Van Leeuwen

In de brief wordt uitgebreid in-

gegaan op het aftreden van Han

van Leeuwen. Simons daarover:

"De Ouderenpartij heeft prin-

cipiële en fundamentele be-

zwaren tegen het Ruimtelijk

Functioneel Plan (RFP) voor de

Middenboulevard. De conse-

quenties daarvan waren zowel

voor Han van Leeuwen als voor

de Ouderenpartij duidelijk. In

plaats dat wij onze wethouder

als een baksteen zouden hebben

laten vallen, hebben zowel OPZ

als wethouder Han van Leeu-

wen volledig begrip voor eikaars

positie en, als onontkoombaar

gevolg van de ontstane situatie,

beiden daaruit hun conclusies

getrokken. Van Leeuwen heeft

tijdens de raadsvergadering

van 9 juni 2005 geen moment
geaarzeld en uit eigener bewe-

ging zijn besluit tot aftreden

genomen en toegelicht", stelt

Simons.

Afscheid

Over het feit dat in de raads-

vergadering van 5 juli vrij uitge-

breid afscheid is genomen van

Han van Leeuwen en OPZ daar-

aan niet deelnam schrijft Simons:

"Het afscheid van de wethouder

was geen agendapunt. Toen en-

kelen daarover toch het woord

namen had de Ouderenpartij

zich graag bij die sprekers wil-

len aansluiten maar de voorzit-

ter gaf, gezien de bezwaren van

WD-zijde, daarvoor geen gele-

genheid meer." Volgens Simons

Carl Simons. (Foto: OvM Fotografie)

heeft Van Leeuwen in zijn korte

afscheidsspeech aangegeven, dat

het feit dat de keuze van OPZ t.a.v.

de Middenboulevard niet parallel

liep aan die van het college en de

meerderheid van de raad, aanlei-

ding voor zijn ontslag is.

Maatstaven

In de stemverklaring van 5 juli

2005 heeft OPZ aangegeven het

bezwaarlijk te vinden, dat de kan-

didaat-wethouder niet in Zand-

voort woonachtig is en geen af-

finiteit met de samenleving heeft.

De Ouderenpartij werd verweten

dat zij zelf een wethouder 'van

buiten' wél een goed idee von-

den, maar voor zijn beoogd op-

volger niet. Simons concludeert

in zijn schrijven, dat het verwijt

dat OPZ voor de 'eigen' wethou-

der andere maatstaven aanlegt

dan voor zijn beoogde opvolger,

onjuist is. Van Leeuwen woont in

Zandvoort, zijn opvolger niet.

Middenboulevard

Het verwijt dat OPZ geen inhou-

delijke bijdrage leverde aan het

debatten over de Middenbou-

levard wordt eveneens ontkent.

Simons stelt dat OPZ daarentegen

een consequente lijn heeft ge-

volgd. Geen gedwongen sloop,

wel toeristische en economische

ontwikkeling van de polen, waren

de uitgangspunten volgens OPZ.

Daarom zien Simons c.s. geen en-

kel perspectief in het uitwerken

van plannen, zoals het "duin-

plus" model, zolang dat model

niet aan deze uitgangspunten

beantwoordt.

Raadsbesluit

OPZ besluit de brief met de vol-

gende opmerkingen: "Er is nu

een volstrekt onduidelijk raads-

besluit op basis van het 'duin-

plus' model. Ruimtelijk, finan-

cieel en programmatisch kan het

nog alle kanten op. Maar het erg-

ste is: het biedt de mogelijkheid

om alle pleinen vol te bouwen
met hoogbouw. Die hoogbouw
komt dan voor de neuzen van de

huidige bewoners. Bovendien is

er niets concreets ingevuld voor

de ontwikkeling van de polen.

En dat was prioriteit nummer
1 volgens het raadsbesluit en

het collegeakkoord, dat wij met

GBZ+CDA+LZ+LH hebben ge-

sloten na de verkiezingen van 6

maart 2002. Het amendement,

dat nu door de meerderheid van

de raad (GBZ+CDA+PvdA+LZ)

is vastgesteld, is dus volledig in

strijd met het collegeakkoord,

dat wij na de verkiezingen in

2002 met elkaar hebben geslo-

ten. Het amendement is ook in

strijd met wat GBZ en CDA hun

kiezers destijds hebben beloofd.

Het is eveneens in strijd met wat

de fractievoorzitter van het CDA
nog in maart 2005, met veel

tam tam, schriftelijk aan het col-

lege opdroeg, vergezeld van het

CDA-plan van aanpak voor de

Middenboulevard. Als gevolg

van het niet nakomen van de

coalitieafspraken hebben CDA
en GBZ dus in feite de Ouderen-

partij, en daarmee de OPZ-wet-

houder, laten vallen! Maar erger

nog, ze hebben óók de bewoners

laten vallen, die op hen gestemd

hebben. Die kiezers weten nu

op welke partijen ze kunnen

bouwen en vertrouwen. De Ou-

derenpartij houdt woord. Dat u

het maar weet!", besluit Simons

namens OPZ zijn brief aan raad,

college en inwoners!

Meer doen

Het leuke van 't Lokaal is, dat

het zo een nostalgische uit-

straling heeft. Er zijn regelma-

tig proeverijen van bekende

wijnhuizen maar ook van di-

verse jenevers, cognacs en si-

garen. Ook is 't Lokaal geliefd

om zijn zes verschillende soor-

ten bier van het vat en zijn

ouderwetse, lage bar. En de

piano niet te vergeten. "Bij de

laatste grote braderie die we
hebben gehad stond die ook

buiten. Geweldig zo een grote

manifestatie in het dorp. Dat

zouden we meer moeten doen;

zondags de Haltestraat dicht

voor het verkeer en regelmatig

optredens, straattheater of stal-

letjes. Ik werk er zeker aan mee.

Dat geeft leven in het dorp".

Zandvoort moet Zandvoort blij-

ven, daar is Willem het roerend

mee eens. Als rechtgeaarde

Zandvoorter heeft hij best wel

eens wat te klagen maar: "La-

ten we het positief houden en

niet teveel mopperen op de ge-

meente", grijnst hij breeduit.

't Lokaal Haltestraat 32. Elke

dag geopend vanaf 15.00 uur.

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.

zan

^ zan
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Printing People Group

Het creatieve en

productionele verlengstuk

van uw organisatie

digitaal printen • design

vlaggen & banners

offset • beurssystemen

retail consultancy

fc brunc
SCHOOLBOEKEN BESTELLEN???

Dat kan natuurlijk ook gewoon in Zandvoort.

Loop eens binnen bij de BRUNA aan de Grote Krocht en

bestel al je schoolboeken voor het komende schooljaar.

Levering binnen enkele dagen

Geen wachttijden of vooruitbetaling

Betaling bij afhalen van de boeken

Ook voor andere schoolspullen kun je bij ons terecht

Neem je boekenlijst maar mee... en kom snel bestellen!!

Of bestel per email: brunabalk@planet.nl

Vermeld duidelijk je naam en

telefoonnummer + ISBN 's

Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

EETCAFÉ

MEDEDELING:

Goedkoop, veel
en lekker

!

Boulevard Barnaart 22 • 2041 JA Zandvoort • 023 -

(gehele jaar geopend, dinsdag gesloten)

5738855

<K>

ONNO VAN MIDDELKOOP

FOTOGRAFIE
Fotoreportages op maat voor

Particulieren

Mensenfotografie: evenementen als een huwelijk,

reünie, feest, bijeenkomst of een activiteit

op ongedwongen wijze vastgelegd tegen een

vriendelijke prijs. Portret- en castingfoto's op

locatie.

Objectfotografie: verkoopfoto's van uw huis, auto,

boot, kunst Restauratie én nieuwe afdrukken van

uw oude of beschadigde foto's.

Bedrijven

Professionele foto's:

- voor uw website, bedrijfsblad,

brochures én marketingtoepassingen

-van uw evenementen, bijeenkomsten, personeel

en producten

-scherpe prijsstelling

- levering zowel digitaal als op fotoafdrukken

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

Dat

werkt!

Werken en een beroep leren voor anderstaligen

Nederlands leren, een beroepsopleiding volgen en als het

kan gelijk aan het werk? Het ROC Nova College verzorgt de

opleidingen Autowerk, Winkelwerk en Zorgwerk voor anders-

talige volwassenen. Ook andere cursussen Nederlands

gericht op werk en opleiding.

Bel voor informatie

T (023) 531 95 53

gesloten van 23 juli t/m 14 augustus

Nova College

^^ Regionaal Opleidingen Centrum

ROC NOVA COLLEGE MAAKT WERK VAN OPLEIDINGEN

Wat doe jij deze zomer?
Word nu vakantiebezorger van deze krant en verdien een leuke zakcent voor de zomer

Hele straten zitten op jou te wachten. .

.

. . .als je bezorger bent van de Zandvoortse Courant.

Tel 0251-67 44 33

ofmail naar info@zandvoortsecourant.nl
^Zandvoortse
Courant



JOIME IN "1T
ZAlMDVOORTiX

Twee jongens die geen Zandvoortse jongeren zijn maar die

zomers wel in Zandvoort wonen. Het raadsel is snel opgelost

want in de schoolvakanties en in de weekenden kamperen zij

samen met hun ouders en zusje Maxime van 7 jaar in één van de

vele strandhuisjes. De broers, die in Hoofddorp wonen, hebben

het hier erg naar hun zin. Het is een uniek plekje en diep in mijn

hart ben ik een beetje jaloers op ze. Maak kennis met Davy de

Bruijn geboren op 29 mei 1990 en zijn broer Danny de Bruijn

geboren op 10 september 1991.

Davy en Danny de Bruijn. (Foto: OvM Fotografie)

Gastvrij uitgenodigd door Su-

zanne Zwemmer die een paar

maanden geleden in deze ru-

briek heeft gestaan maak ik ken-

nis met het leven op strand. Hoe

voelt dat nou om zo vrij als een

vogeltje te wonen op de mooiste

plek van Zandvoort? Dat vraag

ik aan de twee broers die even

een startprobleem hebben maar

al snel breekt het ijs. Onder het

genot van een glas water vertel-

tieve jongens en hun wereld

draait om voetballen. Voorheen

hebben ze op judo en tennis ge-

zeten. Davy kon volgens Danny

goed tennissen en Davy vertelt

weer hoe goed Danny was met

judo maar voetballen heeft het

gewonnen van de andere spor-

ten. Uiteraard zijn ze fans van

Ajax maar ze bezoeken nog

niet fanatiek de wedstrijden

in de Arena. Wel heeft Danny

We vermaken ons prima in Zandvoort,

geen probleem.

len de broers over het wel en

wee van de Kampeervereniging

Amsterdam (KVA).

School

Ouderdom heeft voorrang en

daarom is de eerste vraag aan

Davy; op welke school hij mo-

menteel zit. Die is in Nieuw

Vennep en Davy is over naar de

vierde klas MAVO. Daarna wil

hij iets in de sport gaan doen

maar wat precies dat weet hij

nog niet. Danny zit in Hoofd-

dorp op school en doet 3 VWO.
Wat hij daarna gaat doen?

Geen idee! Zusje Maxime die

met grote ogen het interview

volgt weet wel wat ze wil wor-

den; schoonheidsspecialiste.

Interesses

Davy en Danny zijn twee spor-

twee keer gevoetbald tegen

een Zandvoortse voetbalclub

waarvan ze dik wonnen, vertelt

hij trots.

Danny is ook actief bij de jeugd-

commissie van de Kampeer-

vereniging. Hun vader Roland

de Bruijn is, hoe kan het ook

anders, coördinator van de

sportcommissie. In het zomer-

programma van KVA staat dat

er elke dag een activiteit wordt

georganiseerd. Je hoeft je niet

te vervelen.

Zandvoort

Hoe is het om 's zomers op het

strand van Zandvoort te wonen?
Geweldig vinden de broers. Elke

dag lekker met je blote voeten

in het zand en zwemmen in zee.

Ongedwongen leven hoewel je

je wel moet houden aan de

huisregels van KVA. Als het

weer het toelaat slapen Davy

en Danny lekker buiten onder

de sterrenhemel. De vereni-

ging bestaat uit veel jeugd die

als één grote vriendengroep

met elkaar omgaat. Gezamen-

lijk stappen in Zandvoort of

naar de muziekfestivals is een

van de activiteiten. Helaas is

Danny ongunstig jarig en mag
nog niet mee om in Zandvoort

uit te gaan. Maar zijn tijd komt

en daar wacht hij met smart

op. Hoofddorp is niet te verge-

lijken met Zandvoort, vinden

de broers. Het is daar saai en

er wordt weinig voor de jeugd

gedaan. In Zandvoort zijn er

veel uitgaansplekken zoals het

Circustheater waar ze mini-

maal 2 keer per week naar toe

gaan daarna iets eten bij Mac
Donald en dan over strand te-

rug naar huis.

Op de achtergrond horen we
muziek. Er rijdt een auto met

de tekst "Brasilian Carnaval"

over het strand, op de aanhan-

ger staan Braziliaanse schone.

De ogen van de heren begin-

nen te glimmen want het leven

is zo slecht nog niet en Zand-

voort is een groot paradijs voor

Davy en Danny.

Nel Kerkman

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
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D ERVAN
DE WEEK

Rust... wat is dat? Een woord dat bij Astra niet in haar

woordenboek voorkomt. Astra heeft namelijk heel veel

energie en dat is natuurlijk niet zo gek voor een jonge

dame. Als ze uit haar hok is, is ze dolenthousiast en rent

ze heel wat af. Springen doet ze ook graag, tegen de men-

sen op. Dat is natuurlijk iets minder, maar het is alleen

enthousiasme.

Astra is een onwijs lieve

hond, die graag veel aan-

dacht krijgt. Ze kan wel al-

leen zijn hoor, een paar

uurtjes moet zeker lukken.

Ze moet dan eerst wel een

uitje naar het bos of strand

hebben gehad. Voor minder

doet ze het echt niet. Met

andere honden gaat ze goed

om, ze is ook hierin redelijk

lomp. Katten in haar buurt

zijn geen goed idee, daar

gaat ze achteraan. Ja, ja ze

zoekt echt dingen op om
maar te kunnen rennen.

Na al dat lange geren en

gespring van haar trekt ze

natuurlijk ook een paar uur

uit om heerlijk geknuffeld en

geborsteld te worden. Als ze

al haar energie op heeft ge-

bruikt, gaat ze lekker in haar

mandje liggen dromen over

wat voor dingen ze die dag

allemaal heeft meegemaakt.

Wie heeft er verstand van

honden en denkt Astra bij

te kunnen houden? Uithou-

dingsvermogen heb je echt

wel nodig als je deze dame
in huis haalt.

Nieuwsgierig? Kom langs in het dierenasiel in Zandvoort.

Keesomstraat 5, tel.: 023-5713888. Open van maandag tot

en met zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00uur. Of kijk op
www.dierentehuiskennemerland.nl.
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Ether: 106.9 kabel: 104.5

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 TeppZeppi

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

Woensdag

18:00 Zondag

in Kennemerland (H)

21:00 TeppZeppi (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 SealT

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

Dutch Coast Radio

Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur

per dag 7 dagen per week.

Programmering Dutch Coast Radio
Dagelijks:

12.00 uur Klassieke muziek

18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de 60-

70- en 80 er jaren

22.00 uur Klassieke avond muziek

08.00 uur Jazz keeps you in the mood; Jazz in

alle stijlen door de nacht heen

08.00 uur

12.00 uur

18.00 uur

22.00 uur

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

de uitzendingen kunt volgen.

RTV N-H
RADI0+TV NOORD-HOLLAND

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of:

FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Ze zijn er weer: mosselen
Als de 'R' in de maand is, worden mosselen (Mytilus edulis) door mensen in

enorme hoeveelheden gegeten. Althans, dat gebeurde eeuwen lang. Al in de 13e

eeuw bestonden er in Frankrijk kwekerijen. Tegenwoordig hoeft die 'R' niet meer,

want dat had alles met koeling en vervoer te maken. Mosselen kunnen namelijk

al vanaf juli opgevist en gegeten worden.

Door Joop van Nes jr.

De staat waarin de mos-

selstand verkeert is teke-

nend voor de kwaliteit

van het water waarin

ze leven. Een mossel is

constant bezig het water

te filteren en haalt daar

voedseldeeltjes uit. Als

zich in het water giftige

stoffen bevinden, slaat

hij die in zijn lichaam op.

Als de concentratie gifti-

ge stoffen in zijn lichaam

te hoog wordt, sterft de

mossel. Een mossel hecht

zich vast door middel van

zijn Byssusdraden. Deze

worden als dunne straal-

tjes vloeistof uitgeschei-

den, waarna ze door het

contact met water onmid-

dellijk verharden, zodat

een stevige hechtdraad

overblijft.

Lijmcapaciteit

In tegenstelling tot bij-

voorbeeld de oester hoeft

dat niet permanent te

zijn. De mossel is in staat

om de Byssusdraden weer

te absorberen, zodat hij

op zoek kan gaan naar

een geschiktere plek om
te leven en te groeien.

Er worden door medische

wetenschappers onder-

zoeken gedaan naar de

eigenschappen van de

Byssusdraden en dan met

name naar hun lijmcapa-

citeit. Er zijn plannen om
deze lijm in de toekomst

te gaan gebruiken voor

het herstellen van bot-

breuken.

Mosselbanken

De mossel produceert vele

miljoenen eitjes, die hij in

het voorjaar uitstoot. De

vrijgekomen larven leven

de eerste tijd tussen

het plankton tot zij een

geschikte plaats vinden

om zich te vestigen. Dit

zal in de meeste gevallen

een harde ondergrond

zijn, zoals een steen of

een houten paal. Maar

het kan ook een andere

mossel zijn die zich reeds

ergens heeft gevestigd.

Op deze manier kunnen

mosselen hele grote stuk-

ken zeebodem bedek-

ken, de zogenaamde
mosselbanken.

Mosselen: veel of weinig

cholesterol?

Hoewel mosselen relatief

weinig vet bevatten en

je ze gemakkelijk vetarm

kan bereiden, worden ze

nog vaak met de vinger

gewezen als cholesterol-

bommen. Zijn mosselen

verboden voor wie kampt

met te veel cholesterol?

Het antwoord: neen. Niet

meerdan de rest. Jarenlang

werd aangenomen dat

mosselen veel cholesterol

bevatten, maar nieuwe

meetmethoden wijzen uit

dat dit niet het geval is.

Mosselen bevatten gemid-

deld niet meer cholesterol

dan andere dierlijke pro-

ducten. Van een normale

portie van 1 kg blijft na

het koken ongeveer 250

gr mosselvlees over, goed

voor ongeveer 220 kcal

en 177 mg cholesterol of

71 mg cholesterol per 100

gr. Ter vergelijking : 100

gr gekookte kabeljauw

levert 60 mg cholesterol,

100 gr mager rundvlees

70 mg en 100 gr Goudse

kaas 98 mg. Eieren en in

het bijzonder eidooiers

staan bekend als 'cho-

lesterolbommetjes'. Een

gemiddeld ei van 60 gr

levert ongeveer 200 mg
cholesterol!

Zeeproducten: gezond!

Andere schaal- en schelp-

dieren bevatten meer cho-

lesterol: garnalen: 240 mg
per 100g, Sint-jakobsschel-

pen : 188 mg per 100g,

zeekreeft: 160 mg per

100g, rivierkreeftjes: 158

mg per 100g en oesters

123 mg/100g. Op grond

hiervan zou men deze

schaal- en schelpdieren en

in het bijzonder garnalen

als minder hartvriende-

lijk kunnen beschouwen.

Opnieuw fout, want
onderzoek heeft uitgewe-

zen dat het vooral de vet-

zuren zijn in de voeding

die het bloedcholesterol-

gehalte beïnvloeden en in

mindere mate de choles-

terol die rechtstreeks via

de voeding wordt opge-

nomen. In garnalen en

andere vissoorten komen
weinig verzadigde vetzu-

ren voor die het bloedcho-

lesterolgehalte kunnen

doen verhogen en veel

zogenaamde poly-onver-

zadigde n-3 vetzuren

waaraan gunstige effecten

op hart- en vaatziekten

worden toegeschreven.

Vandaar de aanbeveling

om 1 tot 2 maal per week
zeeproducten te eten.

Filmprogramma
21 t/m 27 juli

Dagelijks

13.30

\®

Dagelijks

15.30

Kamefow

Dagelijks

19.00 en 21.30

OF THE

WORLDS
[
© Tom Cruise

ZE ZIJN
AL

ONDER
ONS

ALLE FILMS
MAANDAG
DINSDAG
5 EURO!

Gasthuisplein 5
2042 JM, Zandvoort
Tel: (023) 5718686

WWW.C IRCUSZANDVOORT.NL
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Mare Lemair, een gedreven kunstenaar

Mare Lemair toont zijn werk. (Foto: OvM Fotografie)

Een gedreven kunstenaar, dat kun je rustig stellen. Op een

warme zomeravond afgekopen week ontmoeten wij elkaar

laat in de avond op het terras van het ons zo geliefde Wapen
van Zandvoort. Ik was de afspraak haast vergeten vanwege
drukke programmamakerij, maar gelukkig waren er erg veel

ZFM vrijwilligers aanwezig op hetzelfde terras, die mijn

telefoonnummer kenden en mij waarschuwden.

Door Jacques Jongmans

Als lid van de Beeldende

Kunstenaars Zandvoort is zijn

werk in wisselende samenstel-

ling elk week einde te bewon-

deren in de Galerie Kunst aan

de Kust. 3 - 4 Dagen per week
wordt er door hem les gegeven

aan een middelbare school, hij

is leraar kunstgeschiedenis en

tekenen. De overige dagen van

de week zijn om te schilderen

en allerlei activiteiten te ont-

plooien. Het liefst schildert hij

op grote doeken, denk daarbij

aan 1.20 m. x 1.20 m. "Het

geeft mij de mogelijkheid met

grote, forse streken het doek

te vullen met datgene dat ik in

gedachte heb".

Geen atelier

Vanuit Amsterdam is de 39

jarige Mare ongeveer 2 jaar

geleden naar Zandvoort ver-

huisd en heeft het daar best

naar zijn zin. Vrijwel direct

is hij lid geworden van de

BKZ (Beeldende Kunstenaars

Zandvoort) en had aanvanke-

lijk een ruimte in de voorma-

lige Mariaschool als atelier in

gebruik. Hier is nu een einde

gekomen en is hij een beel-

dend kunstenaar zonder werk-

ruimte, dus als er iemand nog

atelier ruimte over heeft houdt

hij zich van harte aanbevolen.

Schoonheid

Al jong werd hij geconfron-

teerd met de beeldende kunst,

zijn grootvader schilderde en

zijn moeder had diverse gale-

ries waar hij zijn tijd doorbracht

en meehielp met de dagelijkse

gang van zaken. Bij het ver-

vaardigen van zijn schilderijen

en bronzen gaat hij uit van

de schoonheid die het onder-

werp bezit, dit onderwerp

bepaalt eigenlijk ook de stijl

waarin gewerkt wordt. Hij is

daarin heel flexibel of mis-

schien overkomt hem de stijl

wel tijdens het werk.

Duidelijke herkenbaarheid

Geen shockerend werk maar

schoonheid in alle facetten

die de kunst biedt, figuratief

of realistisch. Het werk van

Mare heeft een duidelijke her-

kenbaarheid en dat maakt het

ook zo aangenaam om er naar

te kijken. Tegelijkertijd geeft

hij aan dat het schilderen in

een bepaalde stijl een ernsti-

ge beperking opleverd in het

werk, men moet immers altijd

aan de stijl voldoen en dat

kan voor sommige beeldend

kunstenaars een beperking

opleveren.

Met het aantal van 10 expo-

sities die er van zijn werk zijn

geweest en de voortvarend-

heid waarmee hij zijn lid-

maatschap van de BKZ actief

beleefd kunnen wij nog veel

van Mar Lemair verwachten.

Cursussen

Zijn werk is in een wisselende

samenstelling te zien bij de

Galerie Kunst aan de Kust aan

de Paulus Loot Boulevard tij-

dens de openings tijden in het

weekeinde.

Kunt U niet meer wachten

kijk dan eens op zijn inter-

net site: www.marclemair.nl.

Ook kunt U cursussen bij hem
volgen in boetseren die hij

o.a. in Zandvoort, maar ook in

Haarlem, verzorgt.

Holland Festival Oude Muziek Utrecht 2005
26 augustus t/m 4 september, thema: Tien Eeuwen Polyfonie

Omstreeks de 12e eeuw schreven musici in Parijs stuken waar
meerdere tonen tegelijkertijd werden samengebonden zonder

dat het storend ging klinken, sterker nog het klonk zeer

welluidend en aangenaam in de oren. Hierbij werd wel uitgegaan

van regels waarbij bepaald werd wat wel en niet kon worden
gecombineerd.

Opgemerkt moet wel worden

dat de samenklank die zo werd

verkregen op geen enkele

manier is te vergelijken met

die klanken zoals wij die nu

kennen. Door de ontwikkeling

van deze techniek ontstond een

vorm van muziek die wel eens

de meesterlijke compositie-

techniek uit onze geschiedenis

wordt genoemd. De polyfonie

was geboren en leidde de mens

mettertijd door de verrassingen

die deze compositie vorm in zijn

mars had.

Grote namen
De steeds groter wordende
complexheid van de polyfonie

kreeg rond 1650 steeds meer

tegenstanders en velen keerde

terug naar de eenvoud waar

men zo een behoefte aan had.

De basis werd er een van de

melodische lijn met begelei-

ding. Als u nu denkt dat polyfo-

nische composities helemaal uit

het zicht verdwijnen dan heeft

U het mis. Componisten als

Montiverdi en in latere tijden

b.v. Mozart en Brahms bleven

polyfonische stukken schrijven.

Grootmeester

Het Holland Festival Oude
Muziek Utrecht 2005 grijpt het

sterfjaar van rena issa neeg root-

meester Jacob Obrecht aan om
het polyfone repertoire in al

zijn facetten te belichten. Dat

zijn er enorm veel. Vandaar

dat dit Festival composities uit

tien eeuwen herbergt: van de

vroegste 11e-eeuwse anonieme

composities uit Parijs tot Daan

Mannekes Doxologie uit 2004.

Jacob Obrecht

Jacob Obrecht (Gent 1457/1458

- Ferrara 1505) was een natuur-

talent: in korte tijd ontwikkelde

hij zich tot een componist van

uitzonderlijk niveau en kon hij

op grote waardering rekenen, al

kende zijn loopbaan - zoals die

van vele polyfonisten - een kron-

kelig verloop. In zijn biografie is

sprake van banen als zangmees-

ter in Ferrara, Bergen-op-Zoom,

Kamerijk, Brugge en Antwerpen.

Tenslotte belandde hij opnieuw

in Ferrara, als kapelmeester. Hij

overleed er precies vijfhonderd

jaar geleden aan de pest, net

als zijn broodheer hertog Ercole

I d'Este.

Mismuziek

Tot zijn specialiteiten behoorde de

mis: hij schreef er maar liefst een

dertigtal. Maar ook het motet,

dat met de generatie van Josquin

Desprez een centrale positie had

ingenomen, bleef hem zijn hele

leven boeien. Daarnaast leverde

Obrecht een uitzonderlijke bij-

drage tot het repertoire van de

instrumentale bewerkingen van

Vlaamse liederen, polyfone arran-

gementen die ons meestal slechts

zijn overgeleverd met een aandui-

ding van de eerste woorden van

het lied. De muziek van Obrecht

wordt nog te weinig gewaardeerd.

Hier is dus duidelijk een taak weg-

gelegd voor Laus Polyphoniae.

Terecht merkt Obrecht-kenner Rob

Wegman op: "Vele ontdekkingen

en verrassingen wachten ons nog

in zijn werk". Tien dagen met ca.

100 concerten in Muziekcentrum

Vredenburg en historische locaties

in de Utrechtse binnenstad.

DVD RECENSIE Verdi: Nabucco
Verdi - Nabucco is de televisieregistratie van een live uitvoering

van de opera Nabucco door het Metropolitan Opera Orchestra

and Chorus onder leiding van dirigent James Levine. Nabucco

is de derde opera van Verdi, die dit werk in 1842 schreef. Het

is een klassiek verhaal over liefde en jaloezie tegen de achter-

grond van een machtstrijd en de strijd voor vrijheid.

Nabucco is één van Verdi's

meest populaire opera's en

is vooral bekend geworden
door het Slavenkoor. In het

Italiaans heet dit 'Va, pen-

siero' wat het alternatieve

volkslied van Italië is gewor-

den. De live uitvoering is een

registratie in het Metropolitan

Operahuis in april 2001. De
belangrijkste zangers zijn Juan

Pons, Samuel Ramey, Wendy

White en Maria Guleghina.

Zij geven een zeer fraaie uit-

voering van de mooie opera.

Het concert is door Deutsche

Grammophon fraai op DVD
gezet. De kwaliteit van het

beeld is zeer goed, al is het

jammer dat het beeld NTSC

formaat is. Let er dus op dat

uw installatie NTSC beeld

weer kan geven!

De geluidskwaliteit is prima

in orde. De ook aanwezige

DD5.1 en DTS5.1 surround

track overtuigen iets minder,

met name doordat zij kunst-

matig gecreëerd zijn, maar
klinkt op zich nog zeer accep-

tabel. Als extra een fotoga-

lerie en reclame voor andere

DG uitgaven. Voor liefhebbers

van opera is deze uitgave een

aanrader.

Prijs van deze DVD bedraagt

€29.95 Verdi.
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Onbeperkt genieten met een zeer ruime keuze uit

overheerlijke gerechten.
Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag
€ 1 4,50 p.p. • € 8,75 (kind t/m 1 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen
€ 1 6.50 p.p. • € 8/75 (kind t/m 1 jaar)

Wok lunch van 1 2.00 - 1 6.00

€ 9,50 p.p. • € 6,50 (kind t/m 1 jaar)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 12.00 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

i

co

Onderweg van ofnaar het strand van Zandvoort of

Bloemendaal aan zee?Neem dan bij Oase Snacks wat lekkers meel

Parkeerterrein langs de Zeeweg kilometerpaal 3.8

Diverse snacks, frisdranken, terras.

U bent welkom bij Peter & Marion Schouten van 12.00- tot 20.30 uur. Tel: 06-20598209

Adverteren in de

Zandvoortse Courant

betekent vooral:

• dat u adverteert in een graag gelezen krant die

gratis huis-aan-huis bezorgd wordt in heel

Zandvoort en Bentveld

• dat u daarmee ca. 16.000 geïnteresseerde lezers

bereikt

• dat u adverteert tegen zeer aantrekkelijke tarieven

• dat u adverteert in een krant waar veel aandacht

wordt besteed aan adverteerders en hun

advertenties

• dat de advertentie GRATIS voor u wordt opmaakt

• dat u vakkundig advies krijgt over uw advertentie

• dat u met uw advertentie meedeelt in het succes

van de krant

Kortom: adverteren in de

Zandvoortse Courant loont!

Voor meer informatie e-mail naar:

advertenties@zandvoortsecourant.nl

of bel

Letty:06-43 42 97 83

Gillis: 06 -460 460 26

0ZANDVOORTSE
Courant

Toko Bintang
Indonesische keuken

Saté runaerhaas € 12,50

Spare ribs € 12,00

Tel. 023-5712800/06-52014060

CateringJavaans buffet

Haltestraat 34 - Zandvoort

Maaltijabezorging, afhalen en zitplaatsen.

Wij zijn 7 dagen per week geopend van 14.00- 22.00 uur.

COMPUTERHULP AAN HUIS

konn
v a l l e y

VOOR PARTICUUER EN BEDRIJF

no cure no pay - NU ! 25% korting op het eerste uur

BEL: 023-5736250 www.kennemervalley,nl

-
1

—, Filoxenia Grieks Restaurant

C^Jreek Ü UJSim Haltestraat 49 • 2042 LK Zandvoort
^ Tel.: 023-5734920 • www.filoxenia.info
^ Ook afhalen mogelijk
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Door de Mystery Guest

Onder het genot van een biertje op het terras van het "Wapen van Zand-

voort", zat ik te mijmeren over hoe het hier vroeger was geweest. Nu ben

ikzelf nog niet zo oud maar heb er wel heel veel verhalen over gehoord.

De kroeg zelf heeft geen grote veranderingen ondergaan, er is alleen van

bierbrouwer gewisseld, maar wel het plein ervoor heeft een behoorlijke

opfrisser gekregen. Het ziet er allemaal geweldig uit: het nieuwe podium

met fontein en de mooie bestrating, de jeu de boulesbaan en niet te ver-

geten het schaakbord waar al zoveel over geschreven is.

Eetcafé Boulevard. (Foto: OvM Fotografie)

Ondernemers: Let op uw Saek!

Omhoog kijkend naar de stokoude

kastanjeboom probeer ik te raden

wat deze boom in al die jaren

gezien heeft. Zou hij zich nog de

gezichten weten te herinneren

die schuil gaan achter de namen

van o.a. Theo 'van het Wapen' en

Lennart, Bart, Rinus en Mike 'van

Hannie' die in hun tijd allemaal

een eigen gezicht aan het Wapen
hebben willen geven? Maar door

al die jaren heen is het Wapen
het Wapen gebleven. Geen van de

eigenaren is het gelukt om deze

kroeg zijn eigen lekkere sfeer te

ontnemen. Ik vind het heerlijk om
onder een oude wijze boom op

een prachtig plein op het terras van

een karakteristieke kroeg een bier-

tje te drinken. Twee fluitjes later

betaal ik de nieuwe uitbaters en

verheug mij op het bezoek dat ik

ga brengen aan eetcafé Boulevard

aan de Boulevard Barnaart.

Gezellig terras en keurige prijzen

Met de zon vol in het gezicht loop

ik door de Haltestraat. Ik haal mijn

gast van vandaag op, deze keer

geen ooms of tantes maar een

aankomend horecavakman. Een

jongeman genaamd Martin, die in

Amsterdam de middelbare hotel-

vakschool volgt. Onderweg vraag

ik hem naar zijn studie en sta ver-

baast over het enthousiasme van

deze jongen. Hoe hij weet te vertel-

len over de liefde voor het product,

de gastvrijheid en de hygiëne die

volgens hem allemaal zo belangrijk

zijn in de horeca.

Bij restaurant Boulevard aange-

komen, nemen wij plaats op het

gezellige terras, dat vol met bloe-

men en planten staat. We bestel-

len twee Warsteiners (€1,70) en

krijgen die met de kaart en een

mandje warm stokbrood en boter,

geserveerd door een vriendelijke

jongeman. De kaart is klassiek met

o.a.: gerookte zalm op toast (€6,50),

calamares in knoflooksaus (€6,50),

lamskoteletten (€13,75), sliptong

(€17,50) en saté van kip (€12,50)

of van de varkenshaas (€14,50).

Keurige prijzen.

Enthousiast

Martin nam als voorgerecht de

Hemelse garnalen (€7,50), een ter-

racotta bakje gevuld met kleine

garnalen in een hele mooie pit-

tige roomsaus. Hij was enthousiast.

Ik nam geen voorgerecht maar at

alleen nog wat van het stokbrood,

want de vier gedronken biertjes vul-

den nogal. Als hoofdgerecht nam

mijn tafelgenoot een tournedos

(€16,75) met pepersaus (€1,75 extra).

Hij vond de tournedos goed gebak-

ken en mooi rood, zoals hij gevraagd

kon ook zijn goedkeuring weg-

dragen. Ik nam de gestoofde

kabeljauwfilet met mosterdsaus

(€13,75). De kabeljauw was helaas

niet van de vangst van vandaag,

eerder denk ik dat hij vanwege

de weinige structuur die hij bezat

en het feit dat hij wat aan de

droge kant was, in de diepvries

had gelegen. Dat moet beter kun-

nen. De mosterdsaus was met de

grove verwerkte mosterd goed

van smaak en dikte. Als garnituur

kregen we er frites, gebakken

aardappeltjes, een schaaltje met

bloemkool en broccoli (mag iets

minder gaar gekookt worden)

en een schaaltje met een goede

gemende sla met pijnboompitjes

en een Thousand Island dressing

bij. We dronken daar een glaasje

huiswijn bij (€2,40) die lekker was.

Op de wijnkaart staan drie rode,

zes witte (waarvan twee zoete)

en twee rosé wijnen in de prijs-

klasse van €13,75 (de huiswijn)

tot €21,00.

Goed toeven

Al met al waren we toch zeer

tevreden over het gebodene.

De zaak binnen doet totaal

niet denken aan een eetcafé,

omdat het een hele luxe uitstra-

ling heeft en er zeer verzorgd

uitziet, zo vond ook Martin. De

toiletten beneden waren kraak-

helder en we mochten er zon-

der €0,30 te betalen gebruik

van maken, aangezien wij gast

waren, zo stond er geschreven.

Onder het genot van een kopje

koffie (€1,70 en van goede kwa-

liteit) heb ik nog een poosje

met Martin zitten praten over

de Zandvoortse horeca. Wat is

het soms leuk om van de aan-

stormende jeugd te horen wat

zij ervan vinden. Wel vond ik

dat hij me vaak onderzoekend

aankeek alsof hij me iets wilde

vragen, maar dat lag misschien

wel aan mij. Kortom restaurant

Boulevard is een leuke zaak met

normale gerechten tegen zeer

aantrekkelijke prijzen en het was

er goed toeven. Bij het afscheid

van Martin, die ik een hand gaf,

viel mijn oog op zijn onderarm,

waar een kleine tatoeage opzat

met de tekst "I love the M.G." Ik

hoop dat het niet op mij sloeg.had. De bijbehorende pepersaus

"Zandvoort biedt u meer dan strand alleen"

Laat de plaatselijke horeca hierin maar eens voorop lopen.

©Zandvoortse
Courant

"Het B.Z. Journaal"
Uw voetlicht

Vergeet uw uitnodigingen niet te sturen.

Zandvoortse Courant
T.a.v. de heer C. van Gelder, Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort info@zandvoortsecourant.nl

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Bereiding:

Snijd de schoongemaakte prei

in ringen. Controleer de mos-

selen. Gooi kapotte mosselen

en mosselen die na een tik niet

sluiten weg. Smelt de boter in

een (mossel)pan. Fruit de prei-

ringen zacht en glazig. Doe de

mosselen in de pan en voeg de

wijn toe. Breng aan de kook en

schud de mosselen tijdens het

koken om. De kooktijd bedraagt

ca. 5 minuten. Giet zodra alle

mosselen zich hebben geopend

het kookvocht door een zeef

die op een sauspan is geplaatst.

Houd de mosselen warm in de

andere pan die eventueel op

een kookplaatje wordt gezet.

Roer de crème fraiche door het

kookvocht. Verwarm de saus en

breng op smaak met peper en

zout. Giet deze roomsaus over

de mosselen en schep even

Normandische mosselen
in roomsaus

Hoofdgerecht voor 2 personen

Benodigdheden:
1 prei

2 kg mosselen
20 gram boter
V4 liter witte wijn

(of water)
250 ml crème fraiche
versgemalen peper
zout

door. U kunt hierbij gekookte

(peterselie)aardappelen of

aardappelpuree eten en een

frisse groene salade.

Enkele misverstanden
omtrent mosselen
Misverstand 1: Mosselen be-

waar je best in water om zand

kwijt te raken.

Veel consumenten bewaren

mosselen in een bak met zout

water. Soms wordt er zelfs bloem

aan het water toegevoegd. Mos-

selen zouden zichzelf dan reini-

gen van zand en het vlees zou

mooi blank van kleur worden.

Tegenwoordig is niets van dit

alles nodig. De Zeeuwse mossel

is absoluut zandvrij. Direct na de

vangst worden mosselen direct

aan boord gespoeld. Vervolgens

worden de mosselen alvorens

verwerkt te worden minimaal

10 dagen in de Oosterschelde

gelegd om te 'verwateren', of-

tewel zandvrij te spoelen. De na-

tuurlijke omstandigheden (har-

de veenachtige bodem, geringe

stroming) in de Oosterschelde

zijn hiervoor optimaal. Tenslotte

worden alle mosselen bij de han-

delsbedrijven nog eens naverwa-

terd aan wal. Mosselen bewaart

u het beste onderin uw koelkast

(niet boven de 7 graden). Op de

verpakking staat altijd een houd-

baarheidsdatum vermeld.

Misverstand 2: Oranje mossel-

vlees is lekkerder dan het witte.

Tussen oranje en witte mosselen

is er absoluut geen smaak- noch

een kwaliteitsverschil. Vaak

wordt er verteld dat het kleur-

verschil te wijten is aan het ge-

slacht van de mossel. Vrouwtjes

zouden oranje zijn en mannetjes

wit. Dit is echter een fabeltje.

Net als bij mensen heeft het te

maken met genetische verschil-

len. De ene heeft gewoon wat

meer pigment dan de ander.

Misverstand 3: Mosselen die

dicht blijven na het koken kan je

niet opeten.

Dichte mosselen in de mosselpot

zijn gewoon geschikt voor con-

sumptie. Deze mosselen hebben

een wat sterkere sluitspier dan

anderen, waardoor de schelp

stevig dicht blijft. Maak deze

mosselen voorzichtig met een

mesje open. U zult zien dat deze

mosselen juist vol met vlees zijn.

Heel incidenteel gaat het om
een slikmossel, een mossel die

zich heeft volgezogen met zand.

Maak daarom de mossel nooit

boven de mosselpot open!

Misverstand 4: Mosselen berei-

den is een heel karwei.

Niets is minder waar. Zeker als

u bedenkt dat de mosselen die

u in de winkel koopt al zandvrij

zijn en ontdaan van hun baard.

Even spoelen is voldoende. Het

meest gegeten mosselgerecht

bereidt u als volgt: snij wat

groenten zoals ui, prei en wortel

en doe die in een ruime pot sa-

men met wat laurier en selderie.

Leg daarop de mosselen, strooi

er peper over en de liefhebbers

doen er een scheut witte wijn

of zelfs bier bij. Het geheel ko-

ken op een hoog vuur en na 8

tot 10 minuten bent u al aan het

genieten.



Ervaar het zelf
OPEN VAN 17.00 -01.00 UUR

KEUKEN TOT 23.00 UUR

ZEESTRAAT 36 • TEL: 023 - 5734001

Gemeenschapshuis

ZOEKT U RUIMTE
VOOR EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING,CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Abv.d.Moolen

Stichting Gemeenschapshuis

Louis Davidsstraat 17

Tel. 573 14 47 - Mob.06 - 51 1 70 765

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort

Koenc^
tlleaning Service

Voor al uw
schoonmaakwerk!

Gespecialiseerd in gebouwen van V.v.E

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

XKCS]
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GROEP

CNG Groep

Uw salarisadministratie
ons probleem

www.cng-groep.nl

msi LEGAL& ACCOUNTING
NETWORK WORLDWIDE

a network of independant professional firms

en van SRA/SMA, NIVRAen NOVAA

Tevens vestigingen te Den Haag en Alkmaar

Haarlem

Korte Zijlweg 9

2051 BD Haarlem

T 023-5271444
E info@cng-groep.nl

Amstelveen

Bankrashof 3

1183 NP Amstelveen

T 020 640 30 66

E info@cng-groep.nl

'
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OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN
MAANDAG GESLOTEN

ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

Ingezonden brief ' Schooltijd!'

Schrikbewind

Hoofd was destijds dhr. Koerselman,

alom gevreesd in Zandvoort en wijde

omtrek! Hij had de gewoonte om
's avonds per fiets het dorp te fre-

quenteren, al spiedend, ten einde

'afvalligen' te spotten (lees: leerlin-

gen betrappen op diverse door hem
niet getolereerde handelingen). Dit in

plaats van het heilige 'huiswerk ma-

ken'. Werd je door hem waargeno-

men, dan zou je het de volgende dag

op school bezuren... Bittere hoon was

je deel. De eerlijkheid gebiedt echter

te vermelden dat het slagingspercen-

tage ten tijde van de heer Koerselman

bijna 100% was.

Tevens deed hij er veel aan om ons

enige culturele bagage te verschaffen.

We gingen bijvoorbeeld naar de Am-
sterdamse Stadschouwburg (per bus

van de familie Kerkman!) om aldaar

een uitvoering van 'Gijsbrecht' bij te

wonen.

Kortom, toch een leuke tijd gehad,

maar dat beseffen we nu eenmaal

veel te laat... 'Sweet Memories!'

Tineke Hartman Jansen
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Eerste autorace een

De eretribune bij start en finish. (Foto: Genootschap Oud Zandvoort, BLD07391)

"De wegen van het circuit waren een week vóór 3 juni gereed, de Zandvoortschelaan was klaar, en

ook het verkeersvraagstuk was geen probleem meer! De Zandvoortsche politie, geassisteerd door ruim

honderd rijksveldwachters, hebben een knap werk geleverd", schreef de Zandvoortsche Badcourant van

7 juni 1939 over de allereerste autoraces die op 3 juni 1939 werden verreden op een stratencircuit.

Schooltijd!

Klas 1b van de Wim Gertenbachschool uit het schooljaar 1957-1958.

(Foto: Noordzee College)

Deze namen zijn ingestuurd door zowel mevrouw Trijntje Beijer-Ko-

per als door mevrouw T. Hartman, waarvoor onze hartelijke dank.

De bovenste rij van links naar rechts

Hetty Slagveld, Els Verhoeven, Hilly Nooy, Ingrid de Vogel,

Wim Nijboer (wiskundeleraar), Marja Troost, Tine Akkerman,

Arie Paap, Kick Spekkers, Kees Brands, Richard van Wierst.

2e Rij van links naar rechts

Magda van de Bos, Ria Schontahl, Kitty Kok, Trijntje Koper, Eric Harmelink,

Arie van Duin, Kees Brijde, Jonny van Veen, Dries Haak.

3e Rij van links naar rechts

Ineke van Ommeren, Julie Smids, Anja Rijbroek, Gonny Engelkamp,

Willy de Ringh de Vries, Willy Paap, Yfke Warnink, Angenita Hiddes,

Tineke Jansen.

Onderste rij van links naar rechts

Gerrie D'Hont, Wim Keur, Ivo Lodder, Fred Kramer, Jan Paap, Dick Zuidam.

Heeft u zelf een oude klassefoto of teamfoto?

Wij kunnen ze voor u scannen en op CD zetten, in ruil voor

publicatie in onze Courant en website.

Bekend

De verslaggever memoreert nog

een zaak waar we ons anno 2005

niet voor zouden behoeven te

schamen. "Er is de laatste maan-

den hier ontzaglijk hard gewerkt

om Zandvoort in binnen- en bui-

tenland door de autoraces be-

kendheid te geven. Het resultaat

is niet uitgebleven. Geen dag

ging bijna voorbij of men vond

in de dagbladen berichten over

Zandvoort," liet hij zijn lezers en-

thousiast weten.

Circuit

De 'Prijs van Zandvoort', geor-

ganiseerd op voorspraak van de

toenmalige burgemeester Van Al-

phen, werd verreden op een stra-

tencircuit dat start en finish had

op de Van Lennepweg tegenover

de voormalige sportvelden in de

huidige situatie even voorbij de

verkeersrotonde voor wie komt

vanaf de spoorwegovergang van

de Sophiaweg. De coureurs reden

na de start in de richting van waar

nu het BP-tankstation is en gingen

rechtsaf de Nicolaas Beetslaan in,

die vele jaren heeft bestaan uit

twee delen. De coureurs reden

over wat vele jaren is aangeduid

als de 'teerweg' in de richting

van de Vondellaan, vervolgens

links af de Van Lennepweg op.

Boven over via de voormalige

Parallelweg (nu burgemeester

Van Alphenstraat) en vlak voor de

huidige ingang van het huidige

Circuit Park Zandvoort rechts af

over de toenmalige Vondellaan

langs de Vijverhut, waar nu de

]
PLATTEGROSD VAS EEN GEDEELTE VAK ZANDVOORT

t met circuit tge<xrc€trd)

Kaart van het stratencircuit van 1939.

(Foto: Genootschap Oud Zandvoort, BLD07388)

toegangsweg van de slipschool is.

Dat stuk Vondellaan maakt nu deel

van het vakantiepark. De coureurs

kwamen vervolgens weer uit op de

huidige kruising met de Van Len-

nepweg, waarna het links af ging

naar start en finish op de Van Len-

nepweg. Alles bij elkaar een rondje

van 2,284 km.

Accommodatie

De sportvelden waar in 1939 de

Zandvoortsche Hockey Club speel-

de, deden dienst als binnenterrein

annex 'rennerskwartier'. De meer

dan 5000 toeschouwers konden

plaatsnemen op vier speciaal ge-

bouwde tribunes, waaronder een

overdekte eretribune bij start en

finish en de vele duintoppen en

strobalen rond het de racepiste.

Prins Bernhard

Naast bekende Duitse en Engelse

coureurs was ook Prins Bernhard

van de partij. Die niet reed in één

van de 44 'racemonsters' verdeeld

in zeven verschillende klassen, maar

rondjes reed in zijn eigen Maybach-

cabriolet. De grootste klasse was

die van de 3000-5000 cm3, waarin

de bekende rallyrijder, uitvinder en

plaatsgenoot Maus Gatsonides in

zijn zelfgebouwde sportwagen 'De

Kwik' van start ging. Helaas moest

hij al na tien ronden de strijd sta-

ken. Commentator Piet Nortier kon

de Nederlander Tielens, die ook de

snelste ronde neerzette in 1 minuut

39,5 sec, als winnaar annonceren.

De prijzen werden naafloop tijdens

een diner in Hotel Groot Badhuis

uitgereikt door Prins Bernhard.

Oorloog

De raceliefhebbers hadden de

smaak te pakken en spraken al

over de volgende races. Het zou

door de Tweede Wereldoorlog

echter vijfenhalf jaar duren voor

het zover was.

PRUSvanZANDVOORT

Affiche autoraces 3 juni 1939.

(Foto: Genootschap Oud Zandvoort,

BLD07387)

Op het nieuwe circuit waarvan de

basis werd gelegd door de bezet-

ter, die op voorstel van Van Alphen

een 'Parade Strasse' bouwden met

als ondergrond het puin van de af-

gebroken huizen en hotels, werd

op 7 augustus 1948 een perma-

nent circuit in gebruik genomen.

Het circuit gedeelte van de Vondelllaan tussen Nic. Beetslaan en Van Lennep-

weg. (Foto: Genootschap Oud Zandvoort, BLD07392)



De studio's voor veilig en

verantwoord bruinen!

Houtplein 38 • 2012 DH Haarlem • tel. 023 5326360

Burg. Engelbertstraat 96 • 2042 KP Zandvoort • tel. 023 5713807

FIETS VAN DE WEEK
Actie model! SPARTA STILIO

Normaal € 699,- deze week € 649,-

OP ALLE
KINDERFIETSEN

Alu frame
verende voorvork + zadelpen
Naafdynamo
24 versn shimano

± 80 kinderfietsen uit voorraad leverbaar

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

FOTO MENNO GORTER
Analoog én Digitaal, Menno kan het allemaal

* Professionele 1 uur service Analoog & Digitaal

* Afdrukken vanaf negatief, dia, foto of digitaal <30x4ö cm}

* Batterijen * Pasfoto's - Fotoalbums Portretfotografie

Grote Krocht 26 • Zandvoort • Tel 023 5730600

www.fotomennogorter.nl

*fc
Bernard Coiffures

Heren knipbehandeling

€16,25

Dames knipbehandeling

€ 20,60

Bel voor een afspraak 023-5715880

Schoolplein 4. ('s maandags gesloten)

Fleurige en kleurige Mexicaanse spullen
Voor in huis en op de camping of naar het strand.

KADOOTJE
Lillifee

Prinsessenjurkjes tot 10 jaar

Kitsch Kitchen

Haltestraat 15 - Zandvoort

Maandag gesloten, dinsdag t/m zaterdag vanaf

10.00 uur, zondag vanaf 12.00 uur geopend.

SCioekeri;

*P. oan Sneeft

Groot assortiment vaste planten.

Bemesting- en bestrijdingsmiddelen.

van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

De zomervakantie betekent filmvoordeel bij Videoland Zandvoort:

HUUR 10 WEEKFILMS VOOR 10 DAGEN
VOOR SLECHTS € 10,00!

IVIDEOLAND . .

Videoland Zandvoort - Louis Davidsstraat 1 3 - Tel. 023-5712070 - www.videoland.nl

Elektrotechnische werkzaamheden
Beveiligingsinstallaties

Brandmeldinstallaties
Camera-bewakingssystemen

Al 5jaar hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort

Tel. 023-5739278

bloemen aan zee

Bloemen en Planten

Ma t/m za van 9.00- tot 18.00 uur

Zo van 12.00- tot 17.00 uur

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel.: 023-5720042

www.bloemenaanzee.nl

4

^^,y
In- en verkoop SIERADEN

(eigen ontwerp)

en HORLOGES.
REPARATIES: SIERADEN, HORLOGES, KLOKKEN.

Haltestraat 39 A, 2042 LK Zandvoort

Tel: 023-5715574
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Koortslip, zomerkwaaltje?
Heb jij dubbele gevoelens wanneer het zonnetje weer gaat schij-

nen? Hartstikke leuk en lekker natuurlijk maar je weet wat dat

kan betekenen: een koortslip. Een koortslip komt het hele jaar

voor, maar met de invloed van de zon wordt de frequentie altijd

hoger. Wanneer je weerstand op dat moment niet zo goed is,

dan weet je bijna zeker dat je 'de pineut' bent.

Wat is het?

Een koortslip is een virusinfec-

tie van de huid op of nabij de

lippen. Sommige mensen heb-

ben het ook bij de neus, op de

kin of zelfs op het voorhoofd.

De klachten beginnen typisch

met plaatselijke jeuk en bran-

derigheid van de huid. De huid

zwelt op, wordt rood en ver-

volgens ontstaan kleine blaas-

jes. Na enkele dagen drogen

de blaasjes in tot korstjes. Na

ongeveer 10 dagen is het weer

helemaal genezen. Kenmer-

kend voor een koortslip is dat

hij met enige regelmaat terug-

komt.

De oorzaak

De infectie wordt veroorzaakt

door het herpes simplex virus.

Infecties met het herpes sim-

plexvirus zijn zeer algemeen. Er

worden 2 herpes simplex virus-

sen (HSV) onderscheiden. Voor

het veroorzaken van koortslip-

pen is vooral het HSV-type 1

verantwoordelijk. HSV-type2 is

vooral bekend als veroorzaker

van genitale herpes.

Het herpesvirus in de koortslip

is zeer besmettelijk. Het virus is

aanwezig in de blaasjes en de

verse korstjes en kan door zoe-

nen of ander lichaamscontact

worden overgebracht. Wan-
neer de huid weer genezen is

kan er geen virus meer worden

overgedragen.

Het virus houdt zich schuil in

de zenuwbanen van de huid,

en kan vanuit deze schuilplaats

weer toeslaan. Omdat het virus

zich steeds weer terugtrekt in

dezelfde zenuw, komt de koort-

slip ook typisch steeds op de-

zelfde plaats terug. Oorzaken

van hernieuwde infecties zijn

o.a. daling van de weerstand,

ziekte (koorts!) en verbranding

in de zon.

Gevaarlijk?

Een koortslip is lastig en pijnlijk

maar is in principe niet gevaar-

lijk voor degene die de koortslip

heeft. Voor baby's is een herpes

infectie wel zeer gevaarlijk en

soms zelfs dodelijk. In het En-

gels wordt een 'koortslip-kus'

aan de baby ook wel de kiss

of death genoemd: de 'doods-

kus'. Vermijdt dus lichamelijk

contact met een baby als je

een koortslip hebt. Wanneer je

regelmatig een koortslip hebt

moet je zelfs zeer terughou-

dend zijn met het knuffelen

en zoenen van pasgeboren

baby's in perioden datje géén

blaasjes hebt. Het is namelijk

zeer waarschijnlijk dat niet

alleen tijdens een koortslip-

periode, maar ook in de tijd

vóór een koortslip ontstaat

en zichtbaar is al besmettelijk

virus kan worden geprodu-

ceerd in de huid.

Zwanger
Wanneer u zelf zwanger bent

of een pasgeboren baby heeft

en ook regelmatig een koort-

slip ontwikkelt is het verstan-

dig om dat aan uw arts te

melden. Infecties met herpes

kunnen behalve een koortslip

ook andere huidafwijkingen

uitlokken die niet direct door

het virus veroorzaakt worden,

maar een reactie zijn op de

aanwezigheid van het virus

in het lichaam. Een belangrijk

voorbeeld van een dergelijke

huidreactie is erythema multi-

forme, dat gepaard gaat met

rode vlekken en soms zelfs

blaren. De afwijkingen ver-

dwijnen weer nadat de her-

pesinfectie is uitgedoofd.

Behandeling

Een koortslip geneest in prin-

cipe vanzelf. Raak de koorts-

lip in het actieve stadium niet

aan. Ook via vingers kunt u

anderen besmetten. Voorko-

men is zoals altijd beter dan

genezen: zorg daarom voor

een optimale weerstand en

vermijd verbranding in de zon

(zonnebrandcrème!).

In een zeer vroeg stadium

kunt u soms de koortslip in

de kiem smoren door een

anti-virus-crème op de plek

te smeren. Voorbeelden zijn

crèmes die aciclovir of penci-

clovir bevatten. Deze crèmes

moeten meerdere keren per

dag gedurende 4 tot 5 dagen

worden aangebracht.

Zalfjes

Iedereen die (wel eens) last

heeft van een koortslip, weet

dat de meeste zalfjes vaak niet

werken. Het moment dat je ir-

ritatie voelt is het vaak al te

laat om nog te smeren. Toch

is het raadzaam eens langs te

gaan bij bijvoorbeeld Drogis-

terij Moerenburg waar ze een

scala aan zalfjes hebben.

Het kan namelijk zo zijn dat

het ene zalfje voor jou geen

uitkomst biedt waar het an-

dere zalfje dat juist wel doet.

Er zitten namelijk verschil-

lende bestandsdelen in de

verschillende zalven.

Zonnige zomer make-up

Nu de zon schijnt en je huid mooi bruin wordt, heb je niet

veel make-up meer nodig om er goed uit te zien. In de zomer

geldt: less is more!

Weg met die plamuurlaag

De zon geeft jouw huid een

bruin kleurtje. Hierdoor zie

je er meteen een stuk ge-

zonder en frisser uit. Om die

reden laat je in de zomer de

foundation staan. Zonde om
je bruine kleurtje onder een

laag foundation te verstop-

pen! De zon is niet alleen

goed voor een gezond kleur-

tje, het droogt ook eventu-

ele puistjes uit. Heb je toch

nog last van oneffenheden

op je gezicht? Stip die dan

aan met een concealerpen.

Make-up a la Beach

Wil je niet 'naakt' or.

strand? Oftewel: draag

ook aan zee het liefst

wat make-up? Ga

dan voor water-

proof. Mascara

op je wang is

niet charmant

na een duik in

zee! De meeste

waterproof mas-

cara's blijven de

hele dag op hu

plek. Wel oppa

met schoonmaken; ^
bruik vette oogreiniger op

een watje. Wrijf niette hard!

Er zijn tegenwoordig ook

topcoat-mascara's die jouw
'gewone' mascara water-

proof maken. Handig! Naast

mascara zijn er ook oogscha-

duw, lipgloss en oogpotlood

in waterproof uitvoering.

Accentueren

Op het strand draag je nau-

welijks make-up; dat is al-

leen maar lastig als je gaat

zwemmen. Wil je na een

dagje strand een hapje eten

of uit dansen? Neem dan al-

leen wat make-up mee waar-

mee je accenten aanbrengt.

Glitterpoeder

Hiermee geef je je ogen een

mooi glanslaagje. Je kunt de

poeder ook aanbrengen net

onder je wenkbrauwen. Dat

wordt ook wel een highlight

genoemd. De poeder kan

zelfs als accent op je wangen
en decolleté. Glitters doen

het altijd prima op een ge-

bruinde huid!

Bronspoeder

Om je gezicht net dat ex-

tra's te geven, poeder je wat
bronspoeder op je wangen,

voorhoofd en kin. Zo lijk je

nóg bruiner en je hebt met-

een een matte basis.

Lipgloss

Een bruin gezicht kan niet

zonder lipgloss. Probeer een

lichte tint zoals roze.

Weerstand opbouwen
Waar we vaak op het moment
zelf alles op alles zetten om de

koortslip te "genezen", is het

raadzaam daar van te voren

mee bezig te zijn. Sowieso is het

verstandig veel fruit en groen-

ten te eten. Maar dat is helaas

niet genoeg. Er zijn speciale pil-

len voor het opbouwen van je

weerstand, speciaal gericht op

het voorkomen van een koort-

slip. Het gaat hier om L-lysine

van Solgar en ze zijn te koop bij

Moerenburg. Wanneer je conse-

quent elke dag slikt werken ze

goed. Maar wanneer je er dan

een tijd geen last meer van hebt

niet denken dat je ze niet meer

hoeft te slikken, juist dan niet!

Grieperig

Vaak komt de koortslip tot ui-

ting wanneer je grieperig bent.

In plaats van koorts krijg je

dan een koortslip. Het wil het

nog wel eens helpen wanneer

de koortslip op komt een pa-

racetamol te slikken. Je haalt

de griep in je lichaam weg en

daarmee ook de aanleiding. De

koortslip zal niet gelijk verdwij-

nen maar wordt vaak ook niet

meer erger.

Maar één ding is helaas zeker:

wanneer het virus eenmaal in je

systeem zit kom je er niet meer

van af en zal het altijd nog wel

een keer terug komen...
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SCHAIK
Makelaar O.G.1

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
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Dit recent gebouwde en luxe afgewerkte

zonnige driekamerappartement met riant

betegeld zonneterras op het zuiden ligt

op de 4e verdieping van Residence Delfi

op ca. 250 m van het strand en centrum.

Ind. Royale hal; toilet; zonnige L-vormige

woonkamer met schuifpui naar terras;

open keuken; 2 slaapkamers; bijkeuken;

moderne badkamer met ligbad, wastafel en

separate douche. Het appartement is geheel

v.v. gestucte wanden en een laminaatvloer.

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Brederodestraat 20

'^«ittei^^

In Zandvoort-Zuid gelegen sfeervol half-

vrijstaand woonhuis met voortuin en

achterplaats. Beg.gr.: entree; gang; toilet;

kelder; royale woonkamer (ca. 10,5x3,6171)

met erker en open haard; eenvoudige

keuken; ie et.: overloop met daklicht;

3 slaapkamers waarvan 1 met kastenwand

en toegang naar het balkon (3,6x2171) op

het zuiden; moderne badkamer. Nieuwe

c.v.-combiketel. Plafondhoogte 2,90 m.

Bouwjaar 1925.

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

Prinsesseweg 26

Uitstekend onderhouden 30-er jaren tussen-

woning met zonnige achtertuin van ca.

13 meter op het westen, groot zomerhuis

en achterom. Beg.gr.: woonkamer (10 x

3,3171) met eiken vloer; moderne keuken

met inb.app.; ie et.: riante slaapk. met

erker; slaapkamer met dakterras; moderne

badkamer met ligbad; 2e et.: zolderkam. met

dakraam. Zomerhuis: moderne badkamer;

woonkamer met open keuken; ie et.:

slaapkamer.

Vraagprijs € 329.000,- k.k.

ZAND-
KORRELS

Garageverkoop:

23 en 24 juli

van 1 0.00 uur tot 1 6.00 uur,

Zandvoortselaan 228

te Bentveld,

gemeente Zandvoort.

Inl.: 023-5240782

Nette heer zoekt

woonruimte in rustige

omgeving. Eigen K.D.T.

Tel. 5715963

Behang- en
schildersbedrijf

Arnold Nijkamp
Tel/fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Admin. buro Euro 65 Zandvoort
Uitzendburo Euro 65 PLussers

Voor midden-en kleinbedrijf aanbod:
**salarisadministratie, omzetbelasting, jaarcijfers;

**particulieren administratie, belastingopgaven

;

Gevraagd:
*** chauffeurs met chauff. pas regio Haarlem parttime
*** planner met ervaring voor midden groot taxibedr.

*** Info: Hansje, 023 - 5714356 ***email:

euro65plussers@planet .nl

Timmer- en onderhoudsbedrijf Arek
Voor al uw timmerwerk ook voor uw schilder- en stucwerk

Tel. 06-13419535

Vrijblijvende prijsopgave

Iets te (ver)kopen? Plaats een Zandkorrel

ZANDKORRELS INVULBON
PARTICULIERE ZANDKORREL €5,00

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.

ZAKELIJKE ZANDKORREL €10,00

TEVENS DOOR U IN TE VULLEN:

Uw naam:

(bedrijfsnaam)

Telefoon:

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.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

apart vakje plaatsen

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

In- en verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023 571 45 80BDVAG

www.autobedrijfzandvoort.nl
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In de maand juli 2005
tegen inlevering van deze advertentie

10% korting op alle knikarmschermen

Jef & Henk
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vijfenvijftig plus door Ton Timmermans

Ludiek evenement met ernstige ondertoon
Het lijkt een taboe te zijn. Toch klopt de naoorlogse geboortegolf

bij de voordeur al aan. Het Nationaal Fonds Ouderenhulp zet zich

in voor die groeiende groep ouderen. Met onder meer een ludiek

evenement vraagt de organisatie verbetering van voorzieningen

in de zorgverlening. Daartoe werd ook dit jaar een scootmobiel-

race verreden op Zandvoort.

Hans Hogendoorn passeert Hilbrand Nawijn. (Foto: Chris Schotanus)

"De ouderen hebben de dag

van hun leven." Elke van Wage-
ningen van Ouderenhulp weet

dat de mensen halsreikend heb-

ben uitgekeken naar deze dag.

Naast ouderen van heinde en

verre is ook ditmaal weer de

pers nadrukkelijk aanwezig. Op
het terras genieten ouderen

en beleven veel plezier aan de

drukte op het zonovergoten cir-

cuitterrein.

Aandacht

Met het tweede Nederlands

Kampioenschap Scootmobiel

wil het Nationaal Fonds Oude-

renhulp de aandacht van de

overheid richten op onmisbare

hulpmiddelen als scootmobie-

len. Daarnaast wordt meer dui-

delijkheid gevraagd rondom de

komst van de Wet Maatschap-

pelijke Ondersteuning (WMO).

Door ook politici daadwerkelijk

in de race te betrekken wordt het

belang van mobiliteit voor oude-

ren meer bekendheid gegeven.

Wisselbeker

Dertien teams van verzorgings-

huizen streden om de wisselbe-

ker en de eeuwige roem. Ze wa-

ren er allemaal: van Oude Pekela

tot Heerlen, van Rotterdam tot

Velp. Een leverancier van scoot-

mobielen stelde voor het win-

nende team een gloednieuwe

scootmobiel ter beschikking. La-

ter op de dag komt de Stichting

Singles uit Rotterdam als winnaar

uit de bus.

Hulpmiddelen

"Goede voorzieningen voor

hulpmiddelen zoals scootmobie-

len zijn van groot belang om een-

zaamheid te voorkomen", aldus

Jan Romme, directeur van het

Nationaal Fonds Ouderenhulp.

"De toegankelijkheid van open-

bare voorzieningen laat nog vaak

te wensen over. Daarnaast vinden

scootmobielen allerlei obstakels

op hun weg. De komst van op-

laadpunten op centraal gelegen

punten is ook erg wenselijk."

Prominentenrace

In de pauze van het NK-scootmo-

biel werd een prominentenrace

gereden. Verscheidene kamer-

leden strijden in een speciaal

scootmobiel tegen elkaar. Ook de

Zandvoortse wethouders Hans Ho-

gendoorn en Ton Kooiman gingen

racen, terwijl burgemeester Rob

van der Heijden en wethouder

Michel Demmers de deelnemers

geestelijk ondersteunden. Met

deze prominentenrace konden de

politici ervaren hoe het aanvoelt

om hindernissen te nemen, iets

wat gebruikers van scootmobie-

len dagelijks moeten doen.

Trots

"Wij mogen trots zijn op onze

ouderen", laat Tweede Kamerlid

Hilbrand Nawijn (LPF) weten ge-

zeten achter het stuur van zijn

scootmobiel, "uiteindelijk zijn

zij het die Nederland hebben

opgebouwd." Als enig aanwe-

zig gemeenteraadslid vindt de

fractievoorzitter van de Ouderen

Partij Zandvoort, Carl Simons, het

"fantastisch dat zoveel mensen

op zo'n ludieke manier bezig

gehouden worden. De volgend

keer zou ik hier ook graag wat

Zandvoorters willen zien!"

Minima gespaard in

nieuw zorgstelsel

In het nieuwe zorgstelsel zal niemand meer dan 5% van zijn

inkomen aan premie voor zijn ziektekostenverzekering hoeven te

betalen. Dit laat RTL Nieuws op haar website weten.

Vooral mensen met een laag

inkomen worden gespaard,

die betalen maximaal 3,5%.

Maar volgend jaar profiteren

toch vooral de mensen met

hogere inkomens. Dat blijkt

uit de afspraken van het

kabinet, die in handen zijn

van RTL Nieuws. Het nieuwe

zorgstelsel heeft grote gevol-

gen voor de koopkracht. Dat

blijkt uit vertrouwelijke bere-

keningen van het ministerie

van Sociale Zaken. Bijvoor-

beeld minima met kinderen

gaan er 1,4% op vooruit. En

mensen die twee keer mo-

daal verdienen en twee kin-

deren hebben straks 5,6%

meer te besteden.

Zorgtoeslag

In het nieuwe zorgstelsel,

dat volgend jaar wordt in-

gevoerd, betaalt iedereen

dezelfde premie van zo'n

€1100 per jaar. Maar om la-

gere inkomens niet op extra

kosten te jagen, krijgen zij

geld terug via de zorgtoe-

slag.

Dus voor wie die €1 100 meer
dan 5% van het inkomen is,

krijgt geld terug. Het kabi-

net trekt daar bijna €3 mil-

jard voor uit. De toeslag kan

oplopen tot €500 per jaar.

Blijvend extraatje voor AOW'ers

Langzaam komt vanuit politiek Den Haag de toezegging . Er zit

een extraatje in de lucht. AOW'ers krijgen voortaan elk jaar een

extra tegemoetkoming.

Het extraatje van €100, dat

AOW'ers dit jaar krijgen, wordt

voortaan elk jaar gegeven. Dat

heeft de ministerraad op 8 juli

besloten op voorstel van minis-

ter De Geus van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid (SZW).

Koopkracht

Dit jaar krijgen mensen met

een AOW-uitkering twee ver-

schillende tegemoetkomingen

om hun koopkracht op peil te

houden. Het betreft een ex-

tra bijdrage van €5 bruto per

maand en €40 bruto ineens

bij het vakantiegeld. Deze te-

gemoetkomingen, van samen

€100 bruto waren eerst tijdelijk,

maar het kabinet stelt nu voor

er een structurele regeling van

te maken. Dat betekent dat

AOW'ers de tegemoetkoming

voortaan ieder jaar krijgen.

De nieuwe tegemoetkoming

wordt geïndexeerd, zodat de

hoogte van het bedrag jaarlijks

wordt aangepast aan de prijs-

ontwikkeling. De ministerraad

heeft ermee ingestemd dat het

wetsvoorstel voor advies aan

de Raad van State zal worden
gezonden.

De tekst van het wetsvoorstel

en van het advies van de Raad

van State worden pas openbaar

bij indiening bij de Tweede Ka-

mer.

Pensioen en vrije tijd

Ouderen zijn energiek en ijverig. Dat blijkt uit een onderzoek dat TNO in samenwerking met de

Universiteit van Leiden heeft uitgevoerd. De extra vrije tijd die de pensionering met zich mee-

brengt, wordt voor een groot deel aan reeds bestaande hobby's besteed. De tijdsbesteding per

activiteit stijgt gemiddeld met 30%.

Mannen gaan door de vrijge-

komen tijd meer tijd besteden

aan verzorging en het huis-

houden. De echtgenotes be-

steden hierdoor minder tijd in

het huishouden, maar blijven

nog altijd meer huishoudelijke

werkjes doen dan de man. Dat

ouderen actief en ondernemend

zijn, is goed te zien in onder-

staand overzicht waarin is aange-

geven hoeveel procent van hun

tijd ouderen gemiddeld besteden

aan een bepaalde activiteit.

TV, radio, audio: 29%; sociale

contacten: 18%; hobby's, sport,

spel: 17%; lezen: 14%; verzor-

gende hobby's (klussen/tuin):

7%; uitgaan/reizen: 6%; overig:

9%. Van de vakantiegangers die

in Nederlandse hotels verblij-

ven, is 73% ouder dan 50 jaar.

Ouderen gaan vaak een aantal

keer per jaar erop uit en ma-

ken daarbij dankbaar gebruik

van horeca-aanbiedingen die

bedoeld zijn om de bezettings-

graad buiten het seizoen op te

vijzelen.

In de Verenigde Staten wordt

Internet door veel ouderen ge-

bruikt. Van de particuliere ge-

bruikers vormen zij de grootste

groep. Van deze ouderen (55-

75 jaar) bezit 32% een personal

computer en meer dan de helft

van hen heeft een modem.

"Wat vooral opvalt is dat

ouderen zeer intensieve me-

diagebruikers zijn (29% +

14%): ze willen op de hoogte

blijven van de ontwikkelin-

gen in de wereld", meldt het

TNO-rapport. Teleshoppen,

telewerken, tele-educatie en

alarmeringssystemen zijn veel-

al niet speciaal ontwikkeld

voor ouderen. Toch hebben

deze faciliteiten voor hen een

positief effect in die zin dat ze

het zelfstandig wonen bevor-

deren.



Het safariconcept houdt in:

het allerbeste eten , drinken en

v\ entertainment in een

avontuurlijke en vriendelijke

^T sfeer.

Boulevard Paulus Loot 2 • 2042 AE Zandvoort <

tel. 023-571 2628 • www.safariclub.nl
'

DENNIS KIVIT B BLUE BAND
Een sprankelende mix van jazz, bebop, bossa's en blues

Strandpaviljoen 8 Zandvoort 7 AUGUSTUS LIVE-MUZIEK
T. 023 571 64 06 VANAF 16.00 UUR
www.trefpuntannette.nl

1^)

PILATESONTHEBEACH
Bij Skyline, the Australian beach bar

Elke zondag 13.00-14.00 uur

Elke maandag 10.00-1 1.00 uur

Neem je eigen mat mee
Bij regen gaan we indoor

In de maand juli:

'FeelGood' weken
Gratis massage
Gratis lezingen

Don 13.00 uur -18.00 uur

Vrij 13.00 uur -20.00 uur

Zat 11.00 uur -16.00 uur

Zon 14.00 uur -17.00 uur

Graag bellen voor een afspraak: Pepper, 06-45 158 693

"'

\best\¥\body\$$

Zandvoortse

Strand <>

dub rnaritime
STRANDPAVILJOEN 9 - ZANDVOORT

telefoon (023) 571 88 88

/•\ V

THE AUSTRALIAN
BEACHBAR

AUSTRALISCHE
KEUKEN ELKE

AVOND OPEN!
AUSTRALISCHE GERECHTEN

MET 4 SOORTEN
AUSTRALISCH BIER

x\j

Strandpaviljoen Jeroen 20
Bij slecht en mooi weer is het

genieten van zee en zonsondergang.

Probeer ons systeem gewoon uit.

Eten wordt altijd aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

l Que Pasa Playa ?

7 augustus

Sand and Salsa & BBQ
bij Que Pasa

.^U>. www.quepasaplaya.nl • 571 52 86

CLUB NAUTIQUE
STRANDPAVILJOEN 23

T 023 571 57 07
WWW.CLUBrMAUTIQUE.ML

AVONDKEUKEN
DAGELIJKS
GEOPEND
VANAF
17.30 UUR.

NS biedt in Zandvoort strandservice

Op het Zandvoortse strand zijn vanaf vandaag speciale NS-strandrolstoelen gratis te gebruiken.

"In Zandvoort bieden wij nu iets voor onze minder mobiele reizigers". NS-regiodirecteur H.

Gelissen kondigt een nieuwe service aan. Op het Zandvoortse strand zijn vanaf vandaag speciale

NS-strandrolstoelen gratis te gebruiken.

Door Ton Timmermans

Deze zomer stelt NS drie

strandrolstoelen beschikbaar. De

NS voegen deze service vanaf af-

gelopen vrijdag toe aan de voor-

zieningen van station Zandvoort.

De strandrolstoelen staan deze

zomer klaar bij strandpaviljoen

5 en zijn op vertoon van een NS-

vervoerbewijs door iedere trein-

reiziger gratis te gebruiken.

Leefwereld

Er is gekozen voor de 'Jutter

Wombat', een uitvoering als

de 3 reguliere strandrolstoelen

die al jaren op het Zandvoortse

strand ter beschikking staan.

U organiseert een evenement
op het strand? Meld het de

Zandvoorters via deze krant!

Neem contact op met

Gillis Kok: 06-460 460 26 of mail

redactie@zandvoortsecourant.nl

De naam verwijst naar een Au-

stralisch dier dat zich gemak-

kelijk door los zand beweegt,

net als de Jutters. Door de gro-

te luchtbanden zijn ze op het

strand en in de duinen uitste-

kend bruikbaar. Op die manier

vergroten ze de leefwereld van

mensen die slecht ter been zijn.

Hoewel de bereikbaarheid nog

niet optimaal is.

Samenwerking

"Een prachtig initiatief", zei wet-

houder Hans Hogendoorn bij de

feestelijke ingebruikneming. De

extra voorzieningen zijn moge-

lijk gemaakt door samenwer-

king van de gemeente en de NS;

net zoals de stationslift. Hogen-

doorn had nog een nieuwtje:

"Naar verwachting kan de lift

over een week of drie in ge-

bruik worden genomen."

Bereikbaar

De NS-strandrolstoelen kunnen

telefonisch worden gereser-

veerd en worden afgehaald bij

strandpaviljoen Take Five aan

zee. De normale rolstoel kan bij

het paviljoen worden gestald

waarna op het strand overge-

stapt wordt op de Jutter.

Ook in de wintermaanden zal er

een strandrolstoel beschikbaar

blijven. Voor meer informatie

www.ns.nl, onder reisinforma-

tie/stationsvoorzieningen/Zand-

voort.

^^
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Autosport

Dillon Koster in actie tijdens de Super Prix op het circuit van Zolder. (Foto: Chris Schotanus)

Druiven zuur voor Dillon Koster
Tijdens de Super Prix afgelopen weekend op het circuit van Zol-

der, smaakten de druiven wel erg zuur voor Dillon Koster. Tijdens

de tweede race van de Dunlop SportMaxx Clio Cup wist de Zand-

voorter wel als eerste aan te komen, maar werd die positie hem
uiteindelijk door de wedstrijdleiding afgenomen omdat hij de lei-

der in het klassement, Phil Bastiaans, tijdens deze race een klein

zetje had gegeven, waardoor de Limburger spinde. Het kostte

Koster de zege, omdat de wedstrijdleiding de Zandvoorter 30 se-

conden tijdstraf aan de broek gaf.

Door Jaap Koper

Door dat zetje wist onze

plaatsgenoot Allard Kalff van

deze situatie te profiteren. Ook
Kalff drong in de tweede race

erg aan bij Bastiaans. Door dit

resultaat schoof hij op naar de

koppositie in het tussenklas-

sement. In de eerste race werd

Kalff nog derde. Die wedstrijd

werd gewonnen door de Belg

Jacobs. Tweede in deze race

werd Phil Bastiaans. Dillon Kos-

ter liet in die race een knap

staaltje zien door van de vijf-

tiende plek naar voren te ko-

men en uiteindelijk als zesde

te eindigen. Ook hier had Bas-

tiaans de nodige problemen.

In de tweede race was het de

Zandvoortse Koster die hem
dwars zat, in de eerste race

was het zijn Blaricumse naam-

genoot Mare Koster. In deze

eerste race had Mare Koster

een aanvaring met de Limbur-

ger. De auto van Mare Koster

liep behoorlijk wat schade op

aan de zijkant.

Jan Paul van Dongen pakt

twee zeges

Bij de Formule Fords was het

in de First Divison twee keer

raak voor Zandvoorter Jan Paul

van Dongen. In de eerste race

moest Van Dongen behoorlijk

aan de bak omdat zijn start niet

echt optimaal was. Uiteindelijk

werd hij eerste in zijn klasse.

Zo moeilijk als het in de eerste

race ging, zo makkelijk ging de

tweede. Van Dongen had een

goede start in de tweede race

en wist van start tot finish zijn

leidende positie vast te hou-

den. Door dit resultaat staat de

Zandvoorter stevig aan kop in

de tussenstand voor het kam-

pioenschap.

Twee keer podiumplek voor

Peter Furth in BRL-light

Voor Zandvoorter Peter Furth

verliep het weekend rede-

lijk succesvol. Na een tweede

plaats in de eerste race werd

hij derde in de tweede race.

Furth wist in de eerste race

te profiteren van de proble-

men die Hoofddorper Marijn

van Kalmthout had met zijn

auto. In de tweede race had

een tweede plaats er wellicht

ook ingezeten, maar daar wist

Fransesco Pastorelli beter te

profiteren van een passeerac-

tie van een snellere BRL-V6. De

uitslag van de tweede race is

onder voorbehoud.

Theo Stor had een wat minder

plezieriger weekend. In beide

races kende de Zandvoorter

problemen en speelde daar-

door niet echt een rol in de

bovenste regionen van deze

klasse.

Peter Furth in gevecht om de podiumplaatsen. (Foto: Chris Schotanus)

Vaste, flexibele en vakantie opvang
voor kinderen van groep 1 t/m 8

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind na

schooltijd en in de vakanties. U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

• Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier

• Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

Informatie:

AKZA • Flemingstraat 180 • 2041 VP Zandvoort

Tel.: 023 571 71 13

OFTBAL

ZSC-softballers ondanks fouten
toch naar winst

Het heren softbalteam van ZSC heeft zaterdagavond de thuis-

wedstrijd tegen Spaarnwoude gewonnen. De wijze waarop de

14-13 overwinning na zes innings tot stand kwam, verdient ech-

ter niet de schoonheidsprijs. ZSC-werper Han van Soest moest

Spaarnwoude achttien honkslagen toestaan. Terwijl zijn veld

liefst acht fouten maakte, dit in tegenstelling tot Spaarnwoude-

veld dat foutloos speelde. Daarentegen zag ZSC kans om vier

homeruns te produceren.

Van de sportredactie

Nadat Spaarnwoude een 0-2

voorsprong had genomen, wist

de ZSC-slagploeg in de eerste

gelijkmakende inning de stand

om te buigen tot 6-2. Marcel

Paap en Ben Draijer zorgden

voor 2-2. Ben de Jong, Robin

Koopman, Jeroen van Soest

konden meeliften op een home-

run van Peter Douma. Als eerste

slagman in de 2e inning sloeg

ook Marcel Paap een homerun,

waardoor het 7-2 werd.

Fouten

ZSC leek op een simpele over-

winning af te stevenen. Acht

honkslagen en een veldfout

vormden de grondslag voor

Spaarnwoude om in 3e inning

terug te komen tot 7-7. Een run

van Edgar Koper bracht ZSC in

de gelijkmakende slagbeurt

weer aan de leiding, 8-7.

In de 4e inning nam Spaarn-

woude een voorsprong. Ook
nu werkte het ZSC-infield be-

reidwillig mee door vier veld-

fouten te produceren. Met vier

honkslagen leverde dat Spaarn-

woude nog eens vier runs op.

Een homerun van Koopman
verkleinde in de gelijkmakende

4e inning de achterstand tot 10-

1 1 . Drie honkslagen en opnieuw

een fout van het ZSC-binnen-

veld stelde Spaarnwoude in

de 5e inning in staat de voor-

sprong te vergroten tot 10-13.

Ommekeer
Nadat ZSC in de 5e gelijkma-

kende slagbeurt geen kans

had gezien iets terug te doen,

kwam in de 6e inning de om-
mekeer. Spaarnwoude kreeg

slechts één honkloper na een

opnieuw een veldfout op de

honken, maar door drie acties

van korte stop Marcel Paap en

eerste honkman Jan-Piet Paap

konden zij de thuisplaat niet

bereiken. In de gelijkmakende

en tevens laatste ZSC-slagbeurt

kreeg Van Soest 3-slag, maar

kwam Marcel Paap met 'ge-

raakt werper' op de kussens.

Een 2-honkslag van Draijer

stelde hem in staat 11-13 te

scoren. Draijer kwam thuis op

een verre klap van de De Jong

die op zijn hit alle honken kon

afsnellen waardoor het 13-13

werd. Koopman kwam met 4-

wijd op het eerste honk. Koper

stuurde hem met een 2-honk-

slag door naar het 3e honk.

Met Jan-Piet Paap aan slag liet

de catcher van Spaarnwoude

de bal glippen, waarvan Draijer

profiteerde door de thuisplaat

te bereiken en daarmee de 14-

13 winst veilig te stellen.



GEERLING
Banden en accu service

7 dagen per week!

Hogeweg 2

2042 GH Zandvoort
023-5712240

Open van 7.00 uur 's morgens

tot 's avonds 22.00 uur.

Ook in het weekend.

Trade Ard

Automobielen Zandvoor

Klassieke motoren

WWw raae-ar

BOVAG

Nationale Auto I

Max Planckstraat 44
Tel. 023-573 05 19

www.trade-ard.nl

info@trade-ard.nl

Renault Scenic 1 .ói-1 ÓV Sport Expression € 1 4950
groen met. / 2003 / 42800km / airco, abs, etc.

Peugeot 206 Roland Garros 1 .ói Automaat 5d. € 1 1 950
groen met. / 2001 / 30900km / leder, airco, etc.

Renault Scenic 1 .4i-l ÓV RXE Euro 2000 € 8500
blauw / 2001 / 149000km / airco, abs, LPG G3

Suzuki Alto 1 .0 GLS Automaat 3drs. € 4950
groen met. / 2000 / 32200km / boekjes aanw.

Audi A3 1 .8 5V Attraction 5drs. € 1 1 950
b-rood met. / 2000 / 82700km / airco, abs, etc.

Renault Twingo 1 .2 Comfort € 4950
oranje / 1 999 / 65 1 OOkm / el.ram+sp, airbag

tegen meerprijs afl.beurt+6 mnd BOVAG garantie mogelijk

DE NISSAN MICRA VISIA
Speciaal voor u ingekocht SHIFT_value

ELEKTRISCH

BEDIENBARE RAMEN AIRCONDITIONING

RADIO-CD-SPELER

MET 4 SPEAKERS

4 AIRBAGS

VERSCHUIFBARE

ACHTERBANK

NU 0% RENTE'. PLUS GRATIS RADIO/CD SPELER,

AIRCO" EN 5 JAAR GARANTIE. NU RIJKLAAR VOOR €13.500.
(MEERPRIJS METALLIC LAK € 395, MEERPRIJS AUTOMAAT € 1.900)

^^l^#il T^Jrl^J Nissan dealer voor Zuid-Kennemerland

Eysinkweg 63, 2014 SB HAARLEM. Tel.: 023-553 04 OO www.nissanhaarlem.nl

ACTIE GELDT VOOR ORDERS VANAF 1 JULI T/M 30 SEPTEMBER 2005, REGISTRATIE VANAF 1 JULI T/M 30 SEPTEMBER 2005. UITSLUITEND GELDIG OP DE NIEUWE MICRA. 'MAXIMALE LOOPTIJD 30 MAANDEN. EFFECTIEVE RENTE OP JAAR-

BASIS. MAXIMAAL GEFINANCIERD BEDRAG €7.500,-. HET KREDIET WORDT VERSTREKT DOOR NISSAN FINANCIAL SERVICES. ELKE KREDIETAANVRAAG WORDT GETOETST BIJ HET BUREAU KREDIET REGISTRATIE TE TIEL "UITGEZONDERD
DE PURE UITVOERING. CONSUMENTENADVIESPRIJS INCL. BTW EN BPM EN EXCL. VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. BRANDSTOFVERBRUIK MIN./MAX. (GECOMBINEERD) VERBRUIK: 4,5-6,8 1/1 OOKM, RESP. 1 4,7-22,2

KM/L, C02-UITSTOOT RESP. 119-163 G/KM. OVEREENKOMSTIG RICHTLIJN 80/1 268/EEG. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. APK FOR LIFE. BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE OF GEBRUIKTE NISSAN ONTVANGT U LEVENSLANG GRATIS APK.

VRAAG ER NAAR IN ONZE SHOWROOM OF KIJK OP WWW.APKFORLIFE.NL
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De vele prijzen die er te winnen waren.

(KI)Ab van der Moolen toernooi

voor Niels Paardekooper

Niels Paardekooper is zaterdag winnaar geworden van het zeven-

de (KI)Ab van der Moolen-golftoernooi op de banen van Spaarn-

woude. Er hadden zich 124 spelers ingeschreven voor dit grootste

Zandvoortse golfevenement. Paardekooper sloeg 46 Stableford-

punten bijeen (tien slagen beter dan zijn handicap van 30). Hij

bleef daarmee Roos de Haan net voor, die één slag meer nodig

had. Zij was daarmee wel de beste vrouw in het gezelschap.

Van de sportredactie

Het toernooi werd op de wed-

strijdbaan van Spaarnwoude

gespeeld onder prachtige om-

standigheden. Voor de prijsuit-

reiking in het Gemeenschapshuis

in Zandvoort konden de deelne-

mers eerst nog kijken hoe het

spel echt gespeeld moet worden.

Op een groot scherm was het

slot van de derde ronde van het

British Open te volgen. Ab van

der Moolen, de beheerder van

het Gemeenschapshuis, zorgde

in de avonduren voor een heer-

lijk koud buffet, gemaakt door

Dirk en Yvonne Visser.

Prijzen

De longest drive bij de heren

ging naar Rick Logmans, bij de

dames naar Joyce van Omme-
ren. Rob Tan sloeg de bal op de

neary-hole het dichtste bij het

gaatje. "Een heel simpel spelle-

tje eigenlijk", zo reageerde de

eigenaar van café Basta, maar

in de einduitslag wist Tan geen

rol van betekenis te spelen.

Marja Zijlstra, die later moest

opgeven, sloeg de neary bij de

vrouwen.

Op de Kennemer?
Volgend jaar hoopt Van der

Moolen het toernooi voor de

achtste keer te organiseren.

"Veel mensen kijken er maan-

den naar uit", aldus de beden-

ker van het evenement, die zelf

met 40 punten ook hoog in het

klassement eindigde. "Bij het

tweede lustrum hoop ik het

toernooi op De Kennemer te

kunnen houden, dat zou echt

fantastisch zijn."

Uitslagen

Categorie 1 (handicap 0-26):

1. Sander Retra 44 pnt, 2. Cees

d'Hont 43, 3. Astrid Bloemen

42, 4. Ab Bol 42, 5. Tim van der

Hoogen 41.

Categorie 2 (handicap 26-36):

1. Niels Paardekooper 46 pnt,

2. Roos de Haan 45, 3. Fred

Paap 44, 4. Hans van Honscho-

ten 44, 5. Ger Vrees 42.

Categorie 3 (handicap 36 en

hoger): 1. Michiel Landman
45 pnt, 2. Vera van der Storm

39, 3. Engel Stobbelaar 38,

4. Alex Verhoeven 38, 5. René

Schrama 38.

Krant niet ontvangen?

Bel vrijdag tussen 14.00 - 18.00 uur

023-571 61 05 of 06-121 361 36

U kunt deze ook gratis afhalen bij:

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18

Gemeentehuis • centrale balie

Bloemenhuis W. Bluys • Winkelcentrum Noord
Redactiekantoor Zandvoortse Courant • Hogeweg 32

Bibliotheek • Prinsesseweg 34

Tenni"

De Reus en Molenaar beheersen
clubtitelstrijd ZSC
Het 2e officiële clubkampioenschap van de tennisafdeling van ZSC is

beheerst door Janneke de Reus en Arjen Molenaar. Beiden wonnen
twee titels en behaalden een tweede plaats. Opmerkelijk was dat

de familie De Reus, moeder Janneke, vader Henk en zoon Sjoerd, in

vier van de vijf finales vertegenwoordigd was. Afgelopen zondag

werden op het handbalcomplex van ZSC op Duintjesveld de finales

afgewerkt. De finalisten waren de sterkste van 54 leden die in vijf

categorieën streden om de clubtitels.

Van de sportredactie

Titelverdediger Arjen Molenaar

had in het heren enkelspel geen

problemen met de Sjoerd de Reus.

Zowel Molenaar als de 17-jarige

De Reus begonnen met blessures

aan de finale. De Reus wist alleen

in de tweede set Molenaar twee

games afhandig te maken. Mole-

naar won gemakkelijk met 6-0 en

6-2. Molenaar was na afloop een

tevreden man: "Ik heb lekker ge-

speeld in dit toernooi en ben blij

met de prolongatie van de titel.

Sjoerd heeft goed partij gebo-

den". Ook de verliezende finalist

was tevreden. "In het toernooi

heb ik een aantal close games ge-

speeld en die op het nippertje ge-

wonnen. Ik had veel last van mijn

rug en dat was een extra handicap.

Dat is overigens niet de reden dat

ik verloren heb, want Arjen was

sterker", wist het jonge tennistal-

ent na zijn verloren eindstrijd. Bij

de dames ging de winst naar Elly

Sluis die in de finale, welke in een

poulesysteem werd afgewerkt,

Janneke de Reus naar de tweede

plaats verwees.

Mixed

In het gemengd dubbel zag Jan-

neke de Reus samen met Molenaar

wel kans het kampioenschap te

behalen. Tegen echtgenoot Henk

de Reus en zijn teamgenote Olga

Arjen Molenaar wist zijn titel vast te houden.

Wijngaard was na twee keer 6-1

haar eerste en Molenaars tweede

titel binnen.

Dubbels

In het damesdubbel wist Janneke

de Reus wat het aantal prijzen

betreft op gelijke hoogste te ko-

men met Molenaar. Zelf had zij

met haar partner Elly von Stein

twee sets en een tiebreak nodig

om met 4-6, 6-7, 7-6 het tweede

kampioenschap op te eisen.

Verrassing

De veteranen Raymond Lembeck

en Ab Bol hielden Molenaar in

het herendubbel verrassend van

zijn derde clubkampioenschap

af. Samen met Martijn Dorissen

moest de singel- en mixed kam-

pioen in twee sets (7-5, 6-2) de

titel uithanden geven. Te meer

verrassend omdat de beide 'se-

nioren' gedurende de wedstrijd

behoorlijk geblesseerd raakten.

Het was hun echter de eer tena

om op te geven en lieten hun

'jongere'opponenten zien dat

met technisch tennis een hoop

bereikt kan worden.

Bekers

Na afloop reikte ten nisvoorzit-

ter Theo Peek en wedstrijdleider

Raymond Lembeck de prijzen

uit.

De wisselbekers voor het dames-

en herenenkelspel zijn vernoemd

naar Jaap Methorst, de man die

de tennisafdeling van ZSC in de

begin jaren (toen nog Zand-

voortmeeuwen handbal) een be-

langrijke impuls had gegeven.

De adverteerders van deze week

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

leeft. Bekijk hun advertenties goed en profiteer van hetgene zij te bieden hebben!

In deze krant adverteren (in alfabetische volgorde):

AKZA
Autobedrijf Zandvoort
Asian Delights

Beddenspecialist

Bloemen aan Zee

Bloemsierkunst J. Bluijs

Boudewijn's Visservice

Bruna

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort
CNG Groep
Coiffures Bernard

Danzee, Grand Café

De Heeren

Eetcafé Boulevard

Filoxenia, Greek Cuisine

Foto Menno Gorter

Geerling

Gemeenschapshuis
H. Willemse Elektrotechniek

Het Lokaal

IJzerhandel Zantvoort

Juwelier Jim Draaijer

Ka-Dootje

Kennemer Valley

Kippetrap

Koene Cleaning Service

Martijns Fietsenhoek

Monuta Uitvaart

Nova College

Oase Snacks

Otomoto
P. van Kleeff

Toko Bintang

Trade Ard Automobielen
Van Schaik, makelaar
Videoland

Zandvoort Optiek

Zonnestudio Zandvoort
Zonwering Zandvoort



Makelaars O.G.

CENSE
üon LINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVL.NU

NVM
v360^

virtual tour

J%1iITIIMiMiB
TJERK HIDDESSTRAAT 153 ZANDVOORT

• Op de 10e etage, tevens hoogste etage,

gelegen 3 kamer "penthouse" (verbouwd naar 2 kamers)

• Riant terras van ca. 80 m 2 op het zuidwesten en

fantastisch uitzicht over Zandvoort en de zee.

• Dit appartementencomplex beschikt over een lift en

een afgesloten parkeerterrein

• Woonoppervlakte ca. 70 m 2

Vraagprijs : € 279.000.-

• Goed onderhouden gezellige hoekwoning (1986) met

oprit, garage, zonnige tuin, achterom

|

• Deze woning staat in groenrijke omgeving en biedt vrij

uitzicht aan de achterzijde

I

• L-vormige woonkamer, open keuken, 3 slaapkamers en

ruime zolder met veluxdakraam en veel bergruimte

• Woonopp. ca. 120 m 2
,
perceelopp. 184 m 2

Vraagprijs: € 349.000,-

MAX EUWESTRAAT 81 ZANDVOORT

• In kindvriendelijke en gewilde buurt gelegen

hoekwoning met oprit, zonnige tuin en achterom

• Lichte woonkamer met deur naar achtertuin (ZO)

• Ruime open keuken v.v. diverse apparatuur

• Badkamer, 3 slaapkamers en zolderkamer

• Bouwjaar 1989

• Woonopp. ca. 100 m 2
, Perceelopp. 183 m 2

Vraagprijs: €299.000,-

BENT U OP ZOEK NAAR EEN WONING?

Cense & van Lingen is thuis op de huizenmarkt van Zandvoort en omgeving. Ons kantoor heeft een uitgebreid

eigen computerbestand dat dagelijks in verbinding staat met andere NVM-makelaars. De klant ontvangt een

overzicht van alle panden die voor bezichtiging in aanmerking komen.

Met een bezoek aan onze website of met behulp van een speciaal door ons kantoor vervaardigde cd-rom, brengt

u vervolgens op uw gemak een virtueel bezoek aan het huis van uw keuze. Dit spaart tijd en voorkomt eventuele

teleurstellingen. Bent u na dit virtuele bezoekje onverminderd geïnteresseerd dan is het tijd voor een echte rondleiding.

Een deskundige makelaar vergezelt u hierbij. Uiteraard geldt dit ook voor de eventueel aansluitende onderhandelingen,

de koopakte, de hypotheek en de overdracht bij de notaris.

Heeft bovenstaande uw interesse gewekt, dan kunt u ons bellen op 023 - 5 715 715 en vragen naar Yolande Kok

Garageboxen te huur aan
de Van Galenstraat

CENSE n
vat LINGEN

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

KOSTVERLORENSTRAAT 5

• Fraaie halfvrijstaande royale monumentale woning
• De karakteristieke kenmerken zijn bewaard gebleven

• Woonkamer-en-suite met openslaande deuren naar

veranda, moderne keuken v.v. inbouwapparatuur

• 4 slaapkamers, moderne badkamer
• Parkeren op eigen terrein

• Woonopp. ca. 140 m 2
,
perceelopp. 228 m 2

Vraagprijs: € 375.000,-

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

DE K|.
HYPOTHEEK
SHOP


