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Buitengewoon
commissielid
treed af

Buitengewoon commissielid

Esther Janssen treedt per 1

september a.s. terug als lid

van de raadscommissie Pro-

jecten en Thema's en plaats-

vervangend buitengewoon
commissielid van de raads-

commissie Raadszaken na-

mens Lijst Herben. Zo maakte
zij onlangs bekend.

Haar nieuwe functie bij het

ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat laat zich niet vereni-

gen met de werkzaamheden
voor de gemeente Zandvoort.

Of Janssen vervangen wordt

is nog niet bekend maar niet

waarschijnlijk.

Zandvoort Optiek

ALLE TOPMERKEN
ZONNEBRILLEN

Ook op sterkte mogelijk

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

DTM op circuit

v/i

"Gelukkig, eindelijk weer wat
Duitsers in Zandvoort"

Watertoren
wordt verkocht
Het College van B&W heeft in haar vergadering

van 9 augustus besloten de watertoren voor

€25.000 te verkopen aan ING Real Estate en

vier particulieren die zich verenigd hebben in

de vennootschap Watertoren Zandvoort CV.

fM j fe

Het college B&W heeft besloten de watertoren voor €25.000,- te verkopen.

Het bericht in een regionaal

dagblad naar aanleiding van

de openbare besluitenlijst van

B&W, heeft zowel bij oppositie

als coalitiepartij GBZ bevreem-

ding gewekt en aanleiding ge-

geven tot schriftelijke reacties

aan het adres van griffie en

college. Voor de VVD en PvdA

is de opmerking van de ge-

meentevoorlichter, die in het

artikel laat weten dat B&W van

Zandvoort de verkoop van de

watertoren willen voorleggen

aan de politieke kopstukken in

de badplaats en dat als dit se-

lecte gezelschap (het 'presidi-

um', bestaande uit fractievoor-

zitters, red.) geen knopen kan

doorhakken, het plan binnen-

kort ook nog ter tafel komt in

de gemeenteraad, aanleiding

om te reageren.

VVD
VVD-raadslid Wilfred Tates

stelt in zijn schrijven aan de

griffie, dat door de opmer-

king van de persvoorlichter in

het bericht de indruk wordt

gewekt dat het presidium bij

een doorslaggevende stemver-

houding het college voldoende

support zou geven om tot de

verkoop van de watertoren

over te kunnen gaan. Tates

verwijst naar een ander be-

slissingstraject en gaat er

vanuit dat de mededelingen

van wethouder Demmers, op

19 juli in beslotenheid aan de

raadsleden gedaan, nog altijd

van kracht zijn. Volgens Tates

is de geheimhouding over

dit onderwerp nog altijd van

kracht en is verbaasd dat de

gemeentevoorlichter mede-

delingen heeft gedaan over

dit onderwerp.

PvdA
PvdA-fractievoorzitter Gert

Toonen hoopt dat de bericht-

geving op een misverstand

berust c.q. onjuist is. "Van

enige haast lijkt mij t.a.v. de

watertoren geen sprake, ge-

zien de trage wijze waarop
sinds 1999 met deze materie

is omgegaan. Maar zelfs als

die haast er wel zou zijn, dan

noch is het presidium noch

het seniorenconvent de aan-

gewezen plek om daarover

te spreken", stelt Toonen, die

in zijn schrijven aan de griffie

ook aangeeft, dat er zwaar-

wegende argumenten moeten

zijn om een commissie tijdens

het zomerreces bijeen te roe-

pen. Volgens Toonen is een

behandeling in de commissie

raadszaken het meest voor de

handliggend en daarna moet
de raad een besluit nemen.

GBZ
De fractie van GBZ heeft via

een schrijven aan B&W haar

verwondering uitgesproken dat

www.zandvoortsecourant.nl

zij van het besluit om de wa-

tertoren te verkopen niet op

de hoogte zijn gesteld, maar

uit de krant heeft moeten ver-

nemen. Net als de VVD vraagt

Astrid van der Veld zich af of

de nu gepubliceerde gegevens

niet vallen onder opgelegde

geheimhouding na de mede-

delingen van wethouder Dem-
mers in de besloten bijeen-

komst van 19 juli. Verder stelt

zij: 'Van dit voornemen is de

raad niet op de hoogte gesteld

en al kan het college wel voor-

nemens zijn te verkopen, het is

de raad die dit moet beslissen.

Dat dit artikel is verschenen in

de krant is op zich al heel ver-

wonderlijk, de commissie col-

legezaken heeft hier, in beslo-

tenheid, over gesproken. Voor

zover mijn kennis strekt, ik ben

zelf niet aanwezig geweest, is

hier zelfs geheimhouding voor

opgelegd. En dan staat er in

een krant meer dan wat ons

als Raad bekend is over dit on-

derwerp."

De andere coalitiegenoten

CDA, Liberaal Zandvoort en

Lijst Herben wachten de me-

dedelingen van de wethouder

in het presidium af. Van de

zijde van oppositiepartij OPZ
kon geen commentaar worden
verkregen.
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September = Racemaand
Een nieuwe maand, een nieuw

thema. In september staan

twee grote races op het pro-

gramma: de Grand Prix Classic

en Trophy of the dunes.

Geen wonder dat racen het

septemberthema is voor de ge-

meentelijke campagne. Diverse

Zandvoortse ondernemers ha-

ken aan op het thema met

eigen aanbiedingen en acties.

Het nieuwe thema wordt met

posters en flyers in Zandvoort

en omgeving gepromoot.

Elke ïondag

Racemenu
Winkels open op zondag

KJjK -Srw» op wviW.iontrftwt.nl sa?

/oor deolnerrreode bedrijven! '"'



Familieberichten

Tot ons grote verdriet is op 91 jarige leeftijd van ons

heengegaan mijn allerliefste vrouw, onze lieve mama
en oma

Maria Johanna Cornelia Beute

-Rie-

*12 juli 1914 f 21 augustus 2005

Wij waren 62jaar intens gelukkiggetrouwd

Zandvoort J.D. van Maris

Leiden Marijke van Maris

Cyprus Carla van Maris

Otto Hoekstra f

Haarlem Willy van Maris

Jurjen Beumer

Sara

Manuel

Femke

Leiden Jan van den Bos

Correspondentieadres:

Hogeweg 98

2042 GJ Zandvoort

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag

25 augustus van 19.00- 19.30 uur in de aula van het

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, Tollenstraat 67 te

Zandvoort.

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag

26 augustus om 13.30 uur in de Hervormde Kerk,

Kerkplein te Zandvoort.

Aansluitend volgt de crematie om 15.30 uur in het

crematorium Haarlem, Vergierdeweg 271 te Haarlem.

Na de crematie is er gelegenheid tot condoleren.

URGERLIJKE STAND

13 augustus - 19 augustus 2005

Ondertrouwd:

Hartoch, Hans en: de Kruiter, Elisabeth.

van der Ploeg, Peter Martijn en: (Jelik, Nilüfer Ebru.

Gehuwd:
Teiwes, Vincent Kees en: van Leur, Barbara Lisette.

Geboren:

Quinten Jasper Noah, zoon van:

van Kempen, Ralf en: Kwaak, Bianca Jacintha.

Jop H, zoon van: Hittinger, Marcel en: van Gulik, Eva.

Miki Josefien, dochter van: Scharff, Benno en:

Kroon, Sabina Paulina Maria.

Willem, zoon van: Mulder, Willem en: Spronk, Michelle.

Overleden:

van Moppes, Hendrika Selma, oud 66 jaar.

van Os, Cornelis Jacobus, oud 62 jaar.

Heidenreich, Catharina Margaretha, oud 98 jaar.

Tichelaar, Pieter, oud 76 jaar.

ZONDAG 28 AUGUSTUS
Hervormde Kerk, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis

Hervormde Adventskerk

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout

10.00 uur Ds. J. Visser uit Den Haag

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus

Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor IJ. Tuijn

Gelukkig ben ik

goed verzekerd1
.

Uit zorg voor degenen die straks achterblijven,

heb ik een basis-natura-uitvaartverzekering afgesloten.

Voor een éénmalige afkoopsom van€ 2.695,- (prijspeil 2005)

wordt mijn begrafenis of crematie te zijner tijd

verzorgd zoals afgesproken.

(Een vergelijkbare standaard uitvaart kost tegenwoordig

al gauw € 3.750,-).

BEL GRATIS 0800-022 45 35

UH Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36,201 1 KW Haarlem, telefoon (023) 532 87 50

Altijd directe hulp bij overlijden
®

Waterstanden

BOUDEWIJN'S VlSSERVICE
www.boudewijnsvisservice.nl

06- 12204845

Augustus/ Hoog
September water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 25 0412 0818 1636 2033

Vr 26 0457 0901 1717 2121

Za 27 0536 0955 1802 2217

Zo 28 0626 1106 1857 2337

Ma 29 0732 1246 1957

Di 30 0122 0908 1408 2127

Wo 31 0238 1048 1502 2257

Do 1 0327 1142 1548 2357

Vind je politiek niks?

Maar...

heb je wel een

mening over Zandvoort?

DOE MEE
PvdA zoekt mensen die mee willen denken en

mee willen praten.

Bijv. hoe zorgen wij dat het

in Zandvoort niet

"ieder voor zich" is!

Vind je dat ook?

Mail naarzandvoort@pvda.nl

of bel Annelies van Kooten

5730846

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis huis-

aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Lucky Ajax niet op
oorlogssterkte
De toeschouwers bij de wedstrijd tussen een elftal van sv Zand-

voort en Lucky Ajax waren een beetje teleurgesteld. Niet vanwe-

ge de uitslag maar omdat Lucky Ajax met een aantal onbekende
spelers binnen de lijnen kwam. Slechts een drietal namen waren
bij het 'grote publiek' bekend: Simon Tahamata, Brian Roy en

Peter van Vossen.
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Door Joop van Nes jr.

Niet de aansprekende voetbal-

lers als Marco van Basten, de

'broertjes' Witschge, Stanley

Menzo of Ronald Koeman wa-

ren naar Zandvoort gekomen
maar een aantal mindere voet-

balgoden, onder hen Ali B.

(wat deze heer als speler met

Lucky Ajax van doen heeft is

mij een groot raadsel!). Toch

zou Zandvoort ook deze derde

keer aan het kortste eind trek-

ken.

Opening seizoen

Peter van Vossen opende al

snel de score, 0-1. Daar had

Zandvoort geen boodschap aan

want een aantal minuten later

deponeerde Michael Weiten

het leer in het Ajax doel, 1-1.

Hoewel Zandvoort regelma-
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tig voor het Ajax doel kwam,
werd deze stand door hen niet

uitgebreid. Wel door Tahama-

ta die voor rust de 1-2 maakte.

De laatste helft (men speelde

helften van 35 minuten) kwa-

men de gastheren langszij.

Een mooie goal van Faisel

Rikkers kon genoteerd wor-

den. Daarna was het alleen nog

Lucky Ajax dat de klok sloeg.

Ze wonnen gedecideerd met
2-4.

Na afloop was het toch een

feest in de kantine van sv Zand-

voort dat met deze wedstrijd

het seizoen opende.

Een bijzonder concert in

Hervormde kerk
Zondagavond vond er in de Hervormde kerk een bijzonder concert

in het kader van de Kerkplein concerten, plaats. Het Hoorns

Byzantijns Mannenkoor (HBM), onder de bezielende leiding van

dirigent Grigori Sarolea, bracht een aantal liederen ten gehore

die met passie werden gebracht. Classic Concerts, de organisatie

van de concerten, had dit koor al vorig jaar juni (!) vastgelegd.

Daarmee is aangegeven dat dit koor zeer gewild is.

Door Joop van Nesjr.

Het Hoorns Byzantijns Mannen-

koor (HBM) zingt: Slavisch-

Byzantijnse kerkmuziek en

Russische volksliederen stond

op de voorkant het program-

maboekje. Die combinatie moet

inspirerend hebben gewerkt

op menige Zandvoorter. Peter

Tromp, medeorganisator: "Ik tel

normaalgesproken de concert-

gangers bij aankomst. Ik ben nu,

voor het eerst, de tel kwijtge-

raakt. Dit is geweldig!" Hij doelde

op het groot aantal mensen dat

op dit concert was afgekomen.

Later kreeg hij van een van de

kerkbestuurders de mededeling

dat meer dan 220 (!) mensen het

concert hadden beluisterd.

Niet alleen religieuze muziek

Voor de pauze een wervelstorm

van Byzantijnse kerkmuziek.

Schitterend gezongen en, zoals

dat hoort, a capella. Warme stem-

men en een dirigent die gepas-

sioneerd zijn koor de goede weg
wijst. Niet alleen dat maar de in

de muziekwetenschappen afge-

studeerde drs. Grigori Sarolea

zingt ook diverse solopartijen

in de rol van voorzanger, iets

ARTOON Hans van Pelt
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dat zeer gebruikelijk is in de

Slavische kerk. Voor aanvang

maakt hij ook het een en ander

duidelijk over de muziek van het

HBM. Religieuze muziek voor de

pauze, en vooral volksliederen

van de Kozakken erna. Sarolea:

"Die Kozakkenleideren heb-

ben we erin gebracht omdat

de koorleden er veel plezier

aan beleven. De naam dekt dus

eigenlijk de lading niet meer.

Ons publiek weet het echter

bijzonder te waarderen." Het

moet ook gezegd, warme volks-

muziek met veel humor en

grappige wendingen. Sterke

solopartijen door diverse koor-

leden afgewisseld met harmoni-

eus eenstemmig, tweestemmig

en vierstemmig koorwerk.

Grote opkomst

Sarolea is blij met de grote

opkomst en de akoestiek die de

Hervormde kerk bezit. "Ik ben

verbaasd over deze schitterende

kerk en de geweldige akoestiek.

Nu komt onze muziek nog beter

over bij het publiek." Op mijn

vraag of hij van Russische komaf

is zijn antwoord ontkennend. "Ik

ben gewoon van Nederlandse

ouders die, toen ik geboren

werd, in een Russisch koor zon-

gen, vandaar mijn voornaam.

Wel ben ik dus opgegroeid met

de Russische taal en ben ik van

de muziek gaan houden. Ik stel

veel prijs op de juiste uitspraak

en daarom krijgen de koorleden

allemaal Russische les." Dat is

te horen. Als ik hem vertel dat

ik vroeger veel moest luisteren

naar platen van het Utrechts

Byzantijnse Koor en daar nu

profijt van heb, begint hij te

glunderen: "Bedankt voor het

compliment. Ik ben ook dirigent

van dat koor!" Een bijzonder

concert met een bijzonder man!

OLmEBERICHIEN

Schennispleger aangehouden

Omstreeks 15.30 uur werd op het

strand een 61-jarige man uit Ou-

denbosch aangehouden. De man

wordt ervan verdacht onzedelijke

handelingen te hebben verricht in

het bijzijn van kinderen. Een vrouw

zag de man op de kinderen aflopen

en zijn geslachtsdeel uit zijn broek

halen. De kinderen hebben dit niet

gezien omdat zij aan het spelen wa-

ren. De vrouw schreeuwde, waarop

de man wegliep. Ze waarschuwde

een strandpaviljoenhouder, die de

politie belde en de man intussen in

de gaten hield. De man verklaarde

na zijn aanhouding onder invloed

van alcohol te zijn en zich weinig tot

niks meer te herinneren. Tegen hem

is proces-verbaal opgemaakt.

Poolse inbreker

Politieagenten hebben zaterdag-

nacht omstreeks 01.30 uur een

38-jarige Pool aangehouden. De

man probeerde in te breken in een

strandpaviljoen. De bewoonster, die

buiten haar paviljoen lag te slapen,

werd wakker toen de man probeer-

de een raampje in te slaan. De vrouw

belde onmiddellijk de politie, waar-

na de verdachte korte tijd later in de

boeien kon worden geslagen, nog

voor hij goed en wel het paviljoen in

wist te komen. Tijdens zijn verhoor in

het politiebureau verklaarde de man

's middags te zijn betrapt bij het rij-

den onder invloed van alcohol. Hij

had een boete gekregen van €1200

boete, maar had hiervan slechts €400

contant kunnen betalen. Om de rest

van het verschuldigde bedrag te kun-

nen voldoen, had hij zich voorgeno-

men bij het strandpaviljoen in te

breken. Het politieonderzoek wordt

voortgezet. Mogelijk is de man ook

schuldig aan andere inbraken.

Relaxed in Thailand

Je stapt uit het vliegtuig. En

stapt in een warme deken!

Sommige mensen gruwen

ervan. Ik vind het heerlijk.

Volgens mij heb ik zuidelijke

genen. Kou is niks voor mij. In

Bangkok is het echter wel be-

wolkt maar toch warm: 30°.

Ook na en in een regenbui

blijft het warm. Je staat ei-

genlijk met kleren aan onder

een warme douche. Maar ik

loop te ver vooruit. Thailand

is een verhaal apart. De men-

sen zijn zó vriendelijk. Ook

dat voelt als een warme dou-

che! Je wordt door iedereen

begroet. De handen tegen

elkaar Sawat dii ka. Sawat dii

kab voor mannen. Het aller,

aller smerigste van Bangkok

zijn niet de straten. Die zijn

pijnlijk schoon. Ze worden

geveegd door hordes vrou-

wen. Heel vies is de lucht-

vervuiling. Doordat het heet

is en weinig wind, blijven

de gassen hangen. Agenten

staan met mond lapjes voor-

gebonden het verkeer te

regelen. Arbeiders zitten in

open bestelautootjes. Met

zwarte bivakmutsen op. Een

overval? Welnee! Smog! Ver-

bazingwekkend is het ver-

keer. In de meestal open be-

stelauto's zitten veel mensen.

Soms met wel tien personen.

Het kunnen er ook net zo

makkelijk twaalf zijn. Of een

gezin in dezelfde auto com-

pleet met slapende kinderen.

Het vervoer van een rund? In

een Toyota bestelbakje. Wel

vastgebonden natuurlijk. Op
een scooter zit je minimaal

met zijn drieën. Het kind

staande voorop. Pa en ma op

de duozit. Met zijn vieren kan

ook. Er zit dan nóg een kind

geklemd tussen de twee ou-

ders. Een helm? Wél verplicht

tegenwoordig, hoorde ik.

Maar alleen voor de bestuur-

der! Maar men rijdt relaxed.

En is relaxed. Nooit agressief.

(Zoals in Nederland. We heb-

ben de eerste opgestoken

middelvinger alweer te pak-

ken!) Als je in wilt voegen

mag je dat. Iedereen laat je

rustig voorgaan, zodat we in

twee weken Thailand geen

enkel ongeluk hebben zien

gebeuren. Een wonderlijk

land. Een land met een glim-

lach. Het is echt waar en be-

staat nog steeds.
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26 AUGUSTUS T/M 24 SEPTEMBER 2005

26-8 t/m 28-8, DTM races, Circuit Park Zandvoort

26-8 Santekraampie, Rekreade, Jan Snijerplein, 10.00 tot 14.00 uur

27-8 Muziekfestival met live-bands, centrum

3-9 en 4-9, Spettacolo Sportivo Alfa Romeo, Circuit Park Zandvoort

4-9 Rommelmarkt Oud Noord, 1 0.00 tot 1 6.00 uur

1 0-9 Open Dag bij AKZA, 1

1

.00 tot 1 3.00 uur

14-9 t/m 18-9, KLM Ladies Open, Kennemer Golf & Countryclub

1 7-9 en 1 8-9, Trophy of the Dunes, Circuit Park Zandvoort

24-9 en 25-9, Historisch Racefestival, Circuit Park Zandvoort

24-9 Classic Concerts in de N.H. Kerk, Kamermuziek, aanvang 20.00u

Santekraampje

Op vrijdag 26 augustus is er voor de 38e keer Santekraampie op het Jan Snijer-

plein. Dit slotevenement van de Rekreade wordt alweer voor de 38e keer geor-

ganiseerd en is voor iedereen toegankelijk.

Men begint om 11.00 uur

en het duurt tot 14.00

uur. Er staan weer ver-

schillende kramen met

knutselactiviteiten, grime,

pannenkoeken enz. De

vrijwilligers die deze 2

weken met de kinde-

ren werken komen uit

Zandvoort en directe

omgeving en hebben,

als organisatie, twee jaar

geleden de Prijs van de

Vrijwilliger van het Jaar

gewonnen.

Rommelmarkt in Oud-Noord
Op zondag 4 september a.s. wordt er weer een rom-

melmarkt gehouden de wijk Oud-Noord en wel in

de volgende straten: Potgieterstraat, Ten Kateplant-

soen. De Genestetstraat en Dacostastraat.

Vanaf 10.00 uur tot 16.00 welkom om spulletjes

uur is iedereen van harte te kunnen verkopen of

te kopen. Voor inlich-

tingen kunt u terecht

bij: Peter Verswijveren,

(023-5717293), Bart Bot-

sen u ijver, (023-5717757)

of Ben Gooijer, (023-

5717365).

UISARTSENPOST

HUISARTSENPOST ZANDVOORT
Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts buiten de
reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag van 17.00 uur tot 08.00 uur.

Weekenden 24-uurs dienst (van vrijdags 17.00 uur tot maandags 08.00 uur)

Vaste, flexibele en vakantie opvang

p 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 1 80

2041 VP Zandvoort

Tel.: 023 571 71 13

Informatieavond vmbo-t, havo en
vwo voor volwassenen
Het ROC Nova College verzorgt voor (jong-)volwas-

senen opleidingen vmbo-t, havo en vwo. Wie een

aantal vakken wil volgen of een volledig diploma

behalen, is welkom tijdens de informatieavonden in

Amstelveen, Beverwijk, Haarlem en Hoofddorp.

Van de redactie

De opleidingen vmbo-t

(vroeger mavo), havo en

vwo bij het ROC Nova

College bieden jonge-

ren, die hun diploma in

het dagonderwijs niet

kunnen behalen, een

extra kans. In principe

geldt voor toelating een

minimumleeftijd van 18

jaar, maar 16- en 17-ja-

rigen kunnen toestem-

ming vragen aan de

leerplichtambtenaar. Het

lesprogramma kan naar

behoefte worden sa-

mengesteld. Werkenden,

herintreders, mbo-cursis-

ten en mensen die weer

iets willen leren, kun-

nen zowel overdag als

's avonds de lessen vol-

gen.

Mogelijkheden

In het volwassenenon-

derwijs kan men een di-

ploma behalen met losse

certificaten en eventuele

vrijstellingen voor reeds

behaalde vakken. Jonge-

ren kiezen soms ervoor

om al tijdens hun oplei-

ding een of meer vakken

te volgen bij het ROC
Nova College. De kos-

ten voor deeltijdonder-

wijs zijn erg laag dankzij

gemeentesubsidie. Voor

voltijds onderwijs gelden

dezelfde bedragen als in

het dagonderwijs.

Vmbo-t

Cursisten tot en met

18 jaar die bij het

ROC Nova College het

volledige vakkenpakket

vmbo-t volgen, krijgen

daarbij met ingang van

dit jaar studie- en keuze-

begeleiding aangeboden

als toeleiding naar de

examenklas of naar het

mbo.

DE INFORMATIEAVONDEN ZIJN OP DE VOLGENDE DATA EN LOCATIES:

AMSTELVEEN
dag- en avondlessen vmbo-t, havo en vwo
Nieuw adres!: Notenlaan 4, telefoon (020) 641 98 22

31 augustus en 6 september, aanvang presentaties havo/vwo 19.00 uur en

vmbo-t 20.00 uur

BEVERWIJK

avondlessen vmbo-t

Van Riemsdijklaan 105, telefoon (0251) 24 68 67

8 september, 18.00-21.00 uur

HAARLEM
dag- en avondlessen vmbo-t, havo en vwo
Planetenlaan 5, telefoon (023) 541 41 41 - 31 augustus en 6 september,

aanvang presentaties havo/vwo 19.00 uur en vmbo-t 20.00 uur

HOOFDDORP
dag- en avondlessen vmbo-t (kan tegelijk met mbo!), havo en vwo
Steve Bikostraat 75, telefoon (023) 554 68 00 - 31 augustus en 6 september,

aanvang presentaties havo/vwo 19.00 uur en vmbo-t 20.00 uur

Meer informatie op www.novacollege.nl
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Watertoren wordt verkocht

Besluit

Volgens wethouder Dem-
mers heeft hij de raads-

leden met regelmaat en

voldoende geïnformeerd

over de stand van zaken.

"Ik heb de raad op 9 juli

in beslotenheid geïnfor-

meerd en daar zou het

college nog reacties op

krijgen. Ik heb tot nu toe

nog niets gehoord en

daarom heb ik de zaak in

het college gebracht. Ove-

rigens heeft de raad al in

2002 besloten dat de toren

verkocht moet worden.

Daarvoor zijn een aantal

voorwaarden gesteld, die

in het verkoopcontract

moeten worden opge-

nomen. Het is dus naar

mijn mening niet nood-

zakelijk de plannen nog

voor te leggen aan com-

missie of raad. Het infor-

meren van de fractievoor-

zitter in het presidium is

voldoende", stelt hij.

Plannen

In het bericht in het regi-

onale dagblad geeft één

van de aandeelhouders

en huidige huurder van

de watertoren, Ko van der

Graaf, aan dat het nog

niet duidelijk is wat er na

de verkoop zal gebeuren.

ING-woordvoerder Wie-

ger Sietsma zegt in het-

zelfde bericht, dat het de

bedoeling is het beeldbe-

palende karakter van de

toren (zoveel mogelijk)

te behouden. "Wellicht

wordt in de toren, na een

verbouwing, weer een

restaurant gevestigd. Ook
kan plek worden gemaakt

voor woningen", verdui-

delijkt Sietsma.



PvdA wil graag in contact komen met jongeren

Interim voorzitter Annelies van Kooten van de Zandvoortse af-

deling van de Partij van de Arbeid verzucht: "Wij zijn al heel

lang op zoek om nieuwe mensen te krijgen voor de PvdA. Ik

bedoel dan nieuwe jonge mensen want al jaren zitten dezelfde

mensen, bijvoorbeeld, in ons bestuur. We kennen elkaar van ha-

ver tot gort en dat merk je ook in onze discussies."

DoorJoop van Nesjr.

Van Kooten, van huis uit afkom-

stig uit het onderwijs, denkt dat

het niet alleen een probleem is van

haar partij alleen: "Ik bemerk een

landelijk probleem. Niet alleen bij

mijn partij maar alle politieke par-

tijen zien het jongerenbestand te-

ruglopen. Alleen bij de christelijke

partijen is dat anders. Jongeren

gaan tegenwoordig meer naar

de kerk, zijn gelovigen Dat geeft

een binding en daaruit vloeit vaak

een, actief, lidmaatschap van één

van die partijen voort."

Discussie

Van Kooten wil graag de bewo-

ners van Zandvoort bewust ma-

ken dat ze een kans hebben om
mee te doen: "Binnenkort start

de Zandvoortse afdeling van de

PvdA met een serie gesprekken,

zeg maar discussies om ons raad-

sprogramma voor de komende

vier jaar samen te stellen. Wij wil-

len graag weten wat er onder de

mensen speelt. Wij verzoeken ze

dan ook om deel te nemen aan

deze discussie. En je hoeft dan

helemaal geen sociaal-democraat

te zijn om mee te mogen doen.

We staan open voor alle menin-

gen want we zijn bezig met de

toekomst van Zandvoort, dat zal

altijd centraal staan. Natuurlijk

kunnen niet alle wensen geho-

noreerd worden, het moet wel

redelijk haalbaar zijn. Niet dat we
opgelegd pandoer spelen. We wil-

len wel ergens voor knokken."

Samen beslissen

Van Kooten is van mening dat de

mensen vaak stemmen op een

kleur, niet op de inhoud en dat is

nu juist de charme van de plaatse-

lijke politiek. "Je hoeft het absoluut

niet eens te zijn met een landelijke

politieke partij om op plaatselijk

niveau wel op die groep te stem-

men. Kijk eens naar de diverse

programma's die de komende tijd

absoluut zullen verschijnen. Je zult

dan gauw merken dat er niet zulke

grote verschillen zullen zijn. Zoek

dan die partij uit die zich naar jou

en naar de toekomst van Zand-

voort het meeste inhoud heeft.

Niet alleen een raadsprogramma is

belangrijk voor een partij. Ook de

politici die namens deze partij, in

wat voor vertegenwoordigend or-

gaan dan ook zitting hebben, zijn

belangrijk. Ze moeten uitstraling

hebben en iets te melden hebben.

Dat is helaas niet altijd het geval.

Vaak zijn politici non-communica-

tief, weten zich niette presenteren.

Daar ligt nog een groot open ter-

rein dat wij invulling willen geven.

Wij overleggen met onze leden als

er over moeilijke zaken een beslis-

sing genomen moet worden. Zo

werkt plaatselijke politiek in onze

gedachtegang. Mensen betrekken

bij de te nemen beslissingen. Denk

mee en doe mee!"

Vechten voor toekomst

Volgens Van Kooten zijn jongeren

van een jaar of twintig bezig om
zichzelf in een breder perspectief

te zien: "Ze zijn bezig met het deel-

nemen aan de wereld. Ze moeten

zich nog profileren. Ik ben daar-

om van mening dat deze jonge-

ren nog niet geschikt zijn, een

enkeling daargelaten. In mijn

ogen zijn jongeren ook mensen

van dertig, veertig. Die hebben

meestal al een plaats verworven

en kunnen inzien dat het vele

werk niet door een paar schou-

ders gedragen kan worden."

De PvdA is al lang opzoek naar

wegen om mensen te raken. Zij

vindt dat politiek breder is dan je

eigen straatje. Van Kooten: "Stel

dat niemand iets doet. Geen ge-

meenteraad, geen regelgeving.

Wat dan? Hoogst waarschijnlijk

wordt het één grote puinhoop.

Men moet zich realiseren dat je

iets moet investeren om een goe-

de toekomst tegemoet te gaan.

Je hoeft geen lid te zijn om mee

te denken, maar denk dan wel

mee. Het is in dat opzicht dus wel

vechten voor je eigen straatje!"

Wie geïnteresseerd is in de ko-

mende discussieavonden van

de PvdA of wie meer wil weten

over de Partij van de Arbeid,

kan een e-mail sturen naar:

zandvoort@pvda.nl of contact

opnemen met Annelies van

Kooten, tel: 023-5730846.

Annelies van Kooten.

Staking bij Holland Casino?
'Slecht nieuws voor gokkers. Het personeel van alle twaalf ves-

tigingen van Holland Casino wil begin volgende maand gaan

staken. De onderhandelingen met de directie van de gokpa-

leizen over een nieuwe CAO zitten al maanden muurvast', zo

meldt een nieuwssite op internet. Partijen bestrijden deze uit-

spraak echter.

Door Ton Timmermans

Einde juni spreekt CAO-onder-

handelaar Vankan in een kran-

tenartikel overeen "stakingsdrei-

ging aan de pokertafel". Reden

daarvan zou het van tafel vegen

van het laatste CAO-bod van Hol-

land Casino zijn door casinovak-

bond ABC. Holland Casino laat

echter weten dat "... het artikel

van fouten aan elkaar geregen is,

nagenoeg geen regel is juist....".

Niet akkoord

Eerder deze maand gaven de

bonden aan niet akkoord te gaan

met het eindbod van Holland Ca-

sino. Als reactie daarop werden

stakingen aangekondigd. Holland

Casino heeft de bonden laten we-

ten bereid te zijn om beweging

te brengen in de oorspronkelijke

standpunten. Hiermee zijn sta-

kingsdreigingen, wat de casino-

organisatie betreft, van de baan.

Zij biedt een structurele stijging

van 1 procent. "Dat bod ligt in

lijn met nationale loonontwik-

kelingen", meent het Casino.

Onjuist

De vakbond voor casinoperso-

neel laat weten dat berichten

over de stakingsdreiging over

de CAO onjuist zijn: "Het mag
duidelijk zijn dat de vakbond

ABC gewoon ingaat op de uit-

nodiging van Holland Casino

om 31 augustus a.s. weer verder

te gaan met onderhandelen."

Woordvoerder van Holland Casi-

no, de heer van Erven, bevestigd

dat de CAO-onderhandelingen

voor alle vestigingen gewoon
worden hervat. "Het gaat daar-

bij om de CAO tot einde van dit

jaar want pas na Prinsjesdag

kennen wij de regeringsplan-

nen," aldus Van Erven.

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR3

Expositie

Wethouder Kooiman heeft op

vrijdag 19 augustus zijn eerste

officiële opening verricht. Kort

maar krachtig complimenteerde

hij de Heemsteedse beeldende

kunstenaar Richard van der

Galiën met zijn expositie in het

Zandvoorts Museum. Het on-

derwerp van de expositie zijn

hedendaagse strandgezichten

en een serie over de bunkers van

de Atlantikwal. De realistische

gouaches zijn t/m 20 november

en vanaf woensdag tot en met

zondag van 13.00-17.00 uur in

het Zandvoorts Museum Swa-

luëstraat 1 te bewonderen en

natuurlijk ook te koop.

Boevé

Peter Boevé raadslid van de Ou-

deren Partij Zandvoort is vorige

week opgenomen in het Am-
sterdamse Lucas-ziekenhuis. Het

oudste lid van onze gemeente-

raad heeft hartritmestoornissen.

De hoofdstedelijke doktoren

zullen bekijken hoe Boevé zo

snel mogelijk weer op de been

geholpen kan worden.

GBZ verbaast

Gemeenteraadslid Astrid van

der Veld heeft in een schrijven

aan het college van B&W ge-

klaagd over de wijze waarop

de raad van belangrijke zaken

op de hoogte worden gebracht.

Van der Veld stelt dat het geen

goede zaak ik dat zij per e-per-

soonlijk op de hoogte werd

gesteld dat de heer Van Gestel

als interim-secretaris is aange-

trokken. Volgens het raadslid

is dit niet het juiste medium is

om raadsleden op de hoogte te

stellen. Het feit dat het nieuws

al door heel Zandvoort was ge-

gaan voordat de raad officieel

op hoogte was gebracht, vindt

de GBZ-vertegenwoord igster

niet de juiste manier van com-

municeren met raadsleden.

Volgens Van der Veld zijn de

raadsleden officieel nog altijd

niet op de hoogte gesteld. In de

zelfde brief klaagt Van der Veld

ook over de berichtgeving in het

Haarlems Dagblad van zaterdag

20 augustus '05 over de verkoop

van de watertoren waarover

wij elders in de blad melden. In

algemene zin merkt het GBZ-

raadslid op dat zeer vervelend

is wanneer een raadslid wordt

aangesproken over zaken die in

diverse media bekend zijn ge-

maakt en dan moet bekennen

van niets te weten.

Valpartij

Tijdens de jeu de bouleswed-

strijden op het Gasthuisplein is

een deelneemster ten val geko-

men. Spelend op de op het po-

dium aanlegde tijdelijke baan

kwam ze ongelukkig terecht

op de rand van de speelbak,

waarna ze struikelde en van de

trap viel. De vrouw werd met

een polsbreuk per ambulance

naar het ziekenhuis afgevoerd.

Naar verluidt was de rand van

de bak iets te dicht bij de trap

gelegd. Toch blijft het oppas-

sen bij het op en af lopen van

het podium ook als er geen jeu

de boules bak is gesitueerd.

Mogelijk dat er wat voorzienin-

gen getroffen kunnen worden,

waardoor het risico van vallen

voor vooral oudere mensen

minder wordt.

Antwoord

Onze plaatsgenoot de heer

J. van der Werff schreef op 5

maart een brief aan Commissa-

ris van de Koningin Harry Borg-

houts. In zijn schrijven vroeg

Van de Werff Borghouts zijn

invloed aan te wenden om het

karakteristieke hart van Zand-

voort niet finaal om zeep te

laten helpen. In zijn antwoord

van 11 augustus stelt Borg-

houts zich door de gemeente

te hebben laten informeren.

Volgens de gemeente, zo

schrijft Borghouts, zijn de plan-

nen voor Midden-Boulevard

en Louis Davids Carré noodza-

kelijk omdat beide gebieden al

sinds lang niet meer voldoen

aan de eisen van deze tijd.

Woongebouwen aan de boule-

vard, veelal grootschalig, uit de

jaren 50, 60 en 70 roepen het

beeld op van een sjofele bad-

plaats. De door Van der Werff

beschreven voorbeelden van

het bankgebouw op het Raad-

huisplein en het circustheater

aan het Gasthuisplein zijn naar

de opvatting van het gemeen-

tebestuur betreurenswaardige

ingrepen uit het verleden. Juist

die voorbeelden nopen de ge-

meente tot uiterste zorgvul-

digheid bij het invullen van de

nieuwe stedenbouwkundige

projecten, citeert Borghouts

in zijn brief het antwoord van

de gemeente. Aan het slot van

zijn antwoord stelt Borghouts

geen bevoegdheid te hebben

en geen aanleiding te zien om
op het verzoek van Van der

Werff zijn invloed aan te wen-

den in te gaan.
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Openingstijden: Dagelijks van 9.30 tot 17.30 uur, zon- en maandag gesloten.

Gerard Loos wint 31e REM Race
Afgelopen zaterdag werd voor de 31e maal de befaamde REM
race gehouden. Hoewel de wolken onder de strakke noordenwind

gesloten bleven en hun spel speelden, was de wind niet veel

sterker als het jaar ervoor toen er een zonnetje stond.

Door Jaap Koper

Het was voor wedstrijdleider

Norbert van der Kooy één van

de redenen om het parcours

wat aan te passen. De zeilers

gingen langs de kust van Zand-

voort richting Noordwijk. Daar-

door kregen de deelnemers let-

terlijk de wind in de zeilen en

ging het vrij hard. Bij de Lange-

velderslag ging het veld de zee

op om daar het REM eiland te

ronden.

Start

Bij het catamaranzeilen, maar

ook bij het normale zeilen, is

het gebruikelijk om via bak-

boord te starten. Dit door het

voorrangvoordeel wat bij de

eerste boei kan ontstaan. Twee
equipes besloten dat toch maar

niet te doen. De equipes Gun-

nar Larsen en Xander Pols en

de equipe van Zandvoorter Ge-

rard Loos en Noordwijker Pie-

ter van Ruitenburg waren wat

eigenwijzer en vertrokken over

stuurboord. Larsen en Loos lij-

ken beiden te zijn geboren op

het water. Het vertaalde zich

direct in een voorsprong van

deze equipes. "Ik heb met name
op de stroming gelet, en op de

getijden, daardoor pakte het

starten over stuurboord gunstig

uit", aldus Loos. De Zandvoorts/

Noordwijkse combinatie kwam
weliswaar als tweede over de fi-

nish achter Larsen en Pols, maar

doordat de boot van de laatst-

genoemde equipe wat lichter is

en een lagere handicap kende

gingen Loos en van Ruitenburg

met de zege aan de haal.

Tevreden

"De omstandigheden waren

best wel pittig. Je moet wel

degelijk over een goede con-

ditie beschikken, om deze

REM race tot een goed einde

te brengen. Een misser werd

direct afgestraft. En als som-

mige jongens tot vijf uur in de

kroeg willen zitten, is dat best

maar daar win je zo'n REM
race als deze echt niet mee",

aldus Loos. Ook dit jaar had de

Zandvoorter zich goed voor-

bereid op deze wedstrijd.

De equipe Larsen en Pols die

als eerste aankwamen, maar

op handicap tweede werden,

vonden de omstandigheden

behoorlijk zwaar: "Onze boot

was lichter ten opzichte van

Gerard. Als er weinig wind

staat, ben je met onze boot

wel in het voordeel, maar nu

was het best wel pittig", aldus

Larsen. Toch waren zowel Lar-

sen als Pols tevreden.

Laatste REM Race?

Voorafgaande aan de 31e

REM Race werd er door velen

gezegd dat dit wel de laatste

Een record aantal deelnemers streden om de titels. (Foto: Menno Enthoven)

Race kon zijn. "Het feit dat je

als eerste aankomt in mogelijk

de laatste REM race geeft toch

wel iets speciaals", aldus Lar-

sen, "het was er mij alles om te

doen om deze race te winnen,

omdat het mogelijkerwijs de

laatste keer is dat deze wordt

gehouden. Ik heb wel gehoord

dat Rijkswaterstaat waarschijn-

lijk geen geld heeft om het

eiland af te breken. Laten we
hopen dat Zalm een extra be-

zuiniging vindt op de begro-

ting bij Rijkswaterstaat", aldus

Loos. Voorzitter van de Wa-
tersportvereniging Zandvoort

Albert Korper ziet het niet zo

somber: "We hebben een aan-

tal opties, om een mogelijke

ontmanteling van het REM
race op te vangen. Een optie is

bijvoorbeeld een boot op die

plek neer te leggen waarbij de

deelnemers die om die boot

moeten varen om weer terug

te komen naar de finish", al-

dus Korper.

te
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JONG IN
ANDVOORT

Door Nel Kerkman

Net een maand in Zandvoort en dan al in de krant? Dat kan! Doe
net als onze nieuwe jongere en mail of bel en je ziet... het komt
voor elkaar. Hier is ze dan, de piepjonge Marit van der Woude die

door haar uitstraling een paar jaar ouder lijkt. Zij is geboren op

19 juli 1993 en één dag voor haar verjaardag is Marit samen met
haar ouders, zus Kim en de Duitse herder Dana, van Edam naar

Zandvoort verhuisd. Haar poes Moortje heeft de verhuizing niet

meegemaakt want die is vlak daarvoor weggelopen.

Marit van der Woude.

School

De basisschool slaan we over

want die was niet in Zandvoort

maar in Edam. Marit gaat straks

met een schone lei beginnen

op het Noordzee College loca-

tie Wim Gertenbach in Zand-

voort. Samen met haar zus Kim

heeft ze in juni op deze school

mee mogen lopen in klas 2 om
te kijken of ze de school leuk

vond.

Hoewel ze er niet tegen op ziet

moet ze nog niet aan haar eer-

ste schooldag denken. Ze wil

het vakantiegevoel nog even

koesteren. Boeken kaften en

schoolspullen kopen, dat ge-

op regioniveau, omdat ze net

tussen de wal en het schip viel.

Ze baalde wel dat ze tijdens een

turnwedstrijd op het onderdeel

brug net niet genoeg punten

behaalde om nummer één te

worden. De brug was te laag en

Marit te lang en dat resulteerde

in een struikeling bij de brug. Ze

heeft zich al wel georiënteerd

wat de turnmogelijkheden zijn

in Zandvoort. In Volendam had

Marit een strak trainingspro-

gramma van zes uur per week
en in Zandvoort zijn dat maar

twee uur. Maar Marit maakt so-

wieso een proefles bij de gym-

nastiekvereniging O.S.S. Zand-

voort. Blijkt O.S.S. toch niet te

Voor turnen zet ik echt alles opzij i

beurt pas op het allerlaatste

moment. Marit weet nog niet

exact wat ze wil worden, maar

het moet wel iets in de sport

zijn. Haar keuze gaat hoogst

waarschijnlijk uit naar het Cios

in Haarlem.

Hobby's

Haar grootste liefde voor de

sport is turnen. In Volendam

turnde Marit bij de gymnas-

tiekvereniging "de Beukers" en

ze wil ook in Zandvoort deze

sport op pakken. In Volendam

deed ze mee qua wedstrijden

zijn zoals ze had verwacht, dan

gaat ze verder zoeken naar een

gymnastiekvereniging in de re-

gio. Haar favoriete onderdeel

bij turnen is de vrije oefening

op de mat en dan met muziek.

Marit is geen lezer en haar mu-

ziekkeuze gaat uit naar Hard-

core en natuurlijk (hoe kan het

ook anders) naar Jan Smit, waar

ze in Edam dichtbij woonde.

Verder heeft ze pianolessen ge-

had en eigenlijk wilde ze toen-

tertijd ook vioollessen hebben

maar, dat vond haar moeder

maar kattengejank. De piano

is wel mee verhuisd en wie

weet wordt het nog wat tus-

sen de piano en Marit!

Zandvoort

Iemand die net een maand
in ons liefelijk dorpje woont,

daaraan kan je moeilijk vra-

gen wat het verschil is tussen

Edam en Zandvoort. Toch heb-

ben Marit en haar zus Kim al

vrienden gemaakt in de buurt

waar ze nu wonen. Ik wil ze

toch maar even benoemen
want wie weet zit daar een

volgende kandidaat bij voor

onze rubriek. Het zijn; Leon,

Wouter, Mitchel, Stefan en

Joyce.

Op mijn vraag of Marit het

leuk vindt in Zandvoort moet

ze toch een klein brokje weg
slikken. In het begin was al-

les leuk zoals het inrichten

van een nieuwe kamer en

nog meer leuke dingen, maar

die zijn nu weg. En eerlijk ge-

zegd mist Marit haar vrienden

uit Edam. Maar... het strand

maakt veel dingen goed.

Nel Kerkman

JONG IN

ZANDVOORT

Heb je iets te melden

over jongeren in

Zandvoort? 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

D ERVAN
DE WEEK

Skippie de skippiebal! Dit is onze skip die de mooie ronde

vormen van een skippiebal heeft. Nou echt mooi zou ik

het niet willen noemen. Skip is een klein beetje veel te

dik. Hij houdt ervan om lekker bezig te zijn en te wande-
len en achter een bal aan te rennen.

Dat alles zal natuurlijk wel

opgebouwd moeten wor-

den, want zijn conditie is ver

te zoeken. Skip kan goed met

andere honden overweg, hij

speelt graag met ze. In prin-

cipe kan hij ook met katten

overweg. De kat moet dan

wel een hond gewend zijn.

Want als de kat gaat rennen

zal hij erachteraan gaan en

dat is natuurlijk niet echt

leuk voor de kat. Onze lieve

Skip kan eventjes alleen zijn.

een half dagje moet wel luk-

ken, maar dan moet hij er

ook echt weer uit voor een

plas en een rennetje. Skip kan

ook met kinderen overweg,

wel iets oudere kinderen

die je kan uitleggen dat een

hond op jou af moet komen
in plaats van op een hond af

te stormen. Skip vindt het

heerlijk om te zwemmen
dus wie houdt er net zo veel

van zwemmen en rennen als

Skip, kom langs om kennis

te maken. Er is namelijk niks

mis met Skip!!!

Kom gerust eens langs in het dierenasiel in Zandvoort.

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

en met zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Of kijk op
www.dierentehuiskennemerland.nl.



Nu lukt

het wél! . J

mavo/vmbo-t, havo en vwo voor volwassenen

INFO AVOND
Haarlem - woensdag 31 augustus 2005

Dag- en avondonderwijs

per vak en voor diploma.

Planetenlaan 5

2024 EN Haarlem
T (023) 541 41 41

www.novacollege.nl

Start presentatie

havo en vwo om 19.00 uur

Start presentatie

mavo/vmbo-t om 20.00 uur

Nova College

Regionaal Opleidingen Centrum

ROC NOVA COLLEGE MAAKT WERK VAN OPLEIDINGEN

ZHNÖUDDRT

Muziek Festival
Centrum

Zandvoort
va 1 8: 00

O.A.

Willeke Alberti

Albert West

-Holland
Qvsino

met dank aan gemeente Zandvoort «

ZONDAQ 4 ^EPTTMBER

KROE&NrOCHT ZANDVOORT
* STARTTUD TUSSEN 1 2.00 EN 1 3.00 UUR
* IN ELK CAFÉ LEUKE OPDRACHTEN
* BIJ VOLLE STEMPELKAART EEN T-SHIRTALS BELONING
* INSCHRIJFGELD 10 EURO
* MINIMUM LEEFTIJD 1 8 JAAR

INSCHRIJVEN BIJ EEN VAN DE DEELNEMENDE CAFÉ'S:

ALEX * HARLEKIJN * SNOOKERBAR * BAMBOLEBEE
HOLLANDIA * 'T LOKAAL * BIERBURCHT * KLIKSPAAN

WAPEN VAN ZANDVOORT * BLUYS * KOPER * WILLIAMS PUB
DE HEEREN * LAMSTRAEL* UNDERTHE ROCK * DE SCHARREL

LAUREL&HARDY

Kroegentocht 'Rondje Dorp'

Op 4 september zal onder de naam 'Rondje Dorp'

een echte kroegentocht worden georganiseerd.

Door maar liefst 17 cafés zal worden deelgenomen
aan dit evenement, dat voor zowel Zandvoorters

als voor toeristen een gezellige zondagmiddag zal

worden.

Spelregels

Inschrijven kan men zich

bij een van de deelne-

mende cafés, alwaar men
een stempelkaart en rou-

tebeschrijving ontvangt.

De start is zondag 4 sep-

tember tussen 12.00 uur

en 13.00 uur bij het café

waar men zich heeft in-

geschreven.

Bij elk café zal een op-

dracht moeten worden
uitgevoerd, waar na

voltooiing de kaart zal

worden afgestempeld.

De opdrachten variëren

van leuk en grappig, tot

moeilijk en lastig. Saai

wordt het dus zeker niet.

Tijdens de hele tocht

wordt voor een hapje en

een drankje gezorgd. Ui-

terlijk om 18.00 uur dient

men weer terug te zijn bij

het café van inschrijving.

Een volle stempelkaart

kan dan worden inge-

wisseld voor een uniek

T-shirt van het 'Rondje

Dorp' evenement.

Laatste festival van deze zomer
Zandvoort heeft weliswaar geen Grand Prix meer,

maar al een aantal jaren wordt de ongekend
succesvolle DTM-races verreden op het circuit

van Zandvoort. Dit jaar is dat op 26, 27 en 28

augustus.

Het zaterdagprogramma

van de DTM eindigt om
18.30 uur en aansluitend

zal van 19.00 tot 24.00

uur het laatste muziek-

festival van deze zomer
plaatsvinden, Zandvoort

Live! Ditmaal zal een

groot podium op het

Raadhuisplein gebouwd
worden, waar optredens

van o.a. Willeke Alberti

en Albert West verwacht

kunnen worden.

Mede door de toeloop

van bezoekers van het

Circuitpark Zandvoort

worden er veel bezoe-

kers verwacht op het

festival in het centrum.

Natuurlijk staat de orga-

niserende horeca garant

voor een gezellige en

veilige avond Zandvoort

met een paar populaire

artiesten. U bent van har-

te uitgenodigd!
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Wasuniek
Door Lienke Brugman

Unieke wasserette
in Zandvoort
Het lijkt een gezellig familiesamenzijn maar bestaat toch uit een

echt bedrijf, Wasuniek in de Haltestraat. Trotse eigenares is Joke

Weller-de Muinck, zij heeft al vanaf 1 april 1982 opgewekt maar
stevig de touwtjes in handen.

"Het leek wel een Aprilgrap

maar dat was het niet hoor",

lacht Joke vrolijk. "Voor 1982

was hier n.l. al een wasserette

gevestigd, met een andere

naam, iets met een Q geloof ik.

Deze werd beheerd door Gon-

nie en André van Huystee, ik

werkte toen bij een reclamebu-

reau. Zo nu en dan hielp ik wel

eens een middagje, soms, als

het nodig was, nog een extra

middag.

Toen André ermee wilde stop-

pen vroeg hij mij, of ik er iets

voor voelde om de zaak over

te nemen. Samen met mijn

schoonzus ben ik er ingestapt.

Toen zij, door omstandigheden

uit het familiebeeld verdween,

ben ik het alleen gaan doen.

Mijn vader en moeder hielpen

mij zo nu en dan, vooral mijn

moeder met het strijken van

overhemden, een werkje dat erg

intensief is en veel tijd vraagt.

Mijn zus Ria helpt meestal op de

maandag en mijn nichtje Mari-

etta is ook werkzaam in "Was-

uniek", een echt familiebedrijf

ja, dat kun je wel zeggen".

Omdat er schoolvakantie is,

helpt de dochter van Mari-

etta, Kristie genaamd, ook een

handje mee. "Als we een bood-

schap nodig hebben doet Kris-

tie het voor ons", zegt Joke en

ze haalt voorzichtig de jongste

telg uit de kinderwagen. "Kijk,

dit is Senna, mijn kleindochter, 2

weken oud, is het geen schatje?

Ja, ik ben echt een trotse oma
hoor."

Wasuniek

Haltestraat 63B

2042 LL Zandvoort

Tel.: (023) 571 44 17

Wasuniek. (Foto: Menno Enthoven)

Ben Zonneveld

Moe maar tevreden terug van SAIL'05
Eén van de weinige Zandvoorters die, buiten de reddingboot

van het KNRM station Zandvoort, dagelijks betrokken was bij

SAIL'05 in Amsterdam was Ben Zonneveld.

IM1

Kaliakra.

Ben was als liasonsofficier door

de organisatoren gedetacheerd

op het Bulgaarse koopvaardij

opleidingsschip Kaliakra. Hieron-

der zijn dagboek van SAIL 2005.

Maandag
SAIL 2005 begon voor mij op

maandag direct met het pro-

bleem, dat het niet mogelijk was

om per trein naar Amsterdam CS

te komen. Ondanks de vertragin-

gen arriveerde ik op tijd op onze

basis en tevens slaapplaats, de

Amsterdamse Marinekazerne.

Dinsdag

Wat mij opviel, was dat er op

de noordkant van het IJ alleen

nog maar een lege tent stond en

dat de volgende dag alles was

opgebouwd. Er was dus gedu-

rende de dinsdagnacht keihard

gewerkt aan de opening.

Woensdag
Ontzag had ik voor de toeschou-

wers die woensdagochtend rond

06.30 uur al langs het Noordzee-

kanaal zaten. We vertrokken om
06.00 uur met een speciale bus

naar Umuiden en reden op de

toen al voor het verkeer afgeslo-

ten weg langs het kanaal. Hon-

derden hadden al hun plaatsje

aan de waterkant ingenomen.

Rond het middaguur vertrok ik

metde Kaliakra naarAmsterdam,

als dertigste schip in de Sailparade.

Ik heb met verbazing staan kijken

hoe al die kleine bootjes rond die

grote schepen dobberden. Toen

wij onze plaats moesten in ne-

men in de parade werd er door

een paar grote schepen ruimte

gemaakt, zodat we ongehinderd

kon doorvaren. Rond 16.00 uur

arriveerden we in Amsterdam,

waar we een plaats kregen toe-

gewezen in Amsterdam-Noord.

De dag werd besloten met een

glaasje wodka, na de dagelijkse

bespreking met de kapitein van

de Kaliakra. Een ritueel dat zich in

de daaropvolgende dagen iedere

avond herhaalde.

Donderdag

Ik was één van de organisatoren

van het Captains Golftoernooi

en sloeg die dag ook een balletje

mee. Een leuke ervaring die ook

nu weer besloten werd met de da-

gelijkse bespreking aan boord van

'mijn' schip.

Vrijdag

De parade van de scheepsbeman-

ningen door het centrum van Am-
sterdam was een belevenis. De 100

man sterke bemanning van het

Indonesische schip zorgde voor

de muzikale invulling. Net als bij

de intocht een imponerende erva-

ring. De afvaardiging van de Kali-

akra, die wij moesten begeleiden

bestond slechts uit acht man, de

andere zeventien moesten aan

boord blijven voor de dagelijkse

werkzaamheden en het ontvan-

gen van gasten. In de avonduren

waren we uitgenodigd voor een

diner met de kapitein van de Ka-

liakra en zijn collega's van enkele

Russische schepen, waaronder die

van de Zedov.

Zaterdag

Zaterdag was voor ons min of

meer een vrije dag en hadden we
zelf de kans eens rond te kijken.

Ik heb toen nog meer waardering

gekregen voor de organisatie,

die in staat bleek op alle moge-

lijke problemen in te spelen en

de drommen toeschouwers te

beïnvloeden, zodat er geen ge-

vaarlijke situaties ontstonden, 's

Avonds heb ik op het dek van de

Kaliakra genoten van het vuur-

werk, dat overigens iedere avond

werd afgeschoten.

Zondag

Het ontbijt met omwonenden
van SAIL, de bemanningen en

met organisatoren was een bele-

venis. De bewoners hebben zo-

wel genoegen als overlast van het

evenement. De gehele dag heb-

ben we kunnen genieten van een

geweldig spektakel, met de slui-

tingsceremonie als hoogtepunt.

Maandag
De kapitein van de Kaliakra wilde

als één van de eersten de sluizen

door, omdat hij later in de week
nog verplichtingen had in Spanje

en daarna door ging naar zijn

thuishaven Varna aan de Zwarte

Zee. Daar zal van bemanning

wordt gewisseld voor een nieuwe

tocht. Want boten als Kaliakra

varen het hele jaar door, als oplei-

dingsschip dan wel als passagiers-

schip. Wie mee wil als passagier

moet echter wel Spartaans inge-

steld zijn. Het is zeker geen luxe

cruiseschip. De dag werd besloten

in Amsterdam met een crewparty.

Moe maar tevreden keerde ik in

de vroege dinsdagmorgen terug

in Zandvoort.

Interim Gemeentesecretaris

Na het bekend worden van het vertrek van de gemeentesecre-

taris Bert van de Velden naar Heemskerk heeft het college van

B&W zich gebogen over de invulling van de vacature.

Vanwege het belang van de

komende periode (laatste pe-

riode van de gemeenteraad

en het college en een ingezet

verbeteringstraject van de or-

ganisatie) en de zwaarte van

de functie van gemeentesecre-

taris, heeft het college besloten

de vrijgekomen vacature tijde-

lijk in te vullen in de vorm van

een interim gemeentesecreta-

ris.

De keus is gevallen op de heer

H. van Gestel. Gezocht is naar

een stevige persoonlijkheid met

ruime ervaring bij een grotere

gemeente die meer doet dan op

de winkel passen. Iemand die het

college ondersteunt en zorgt dat

de huidige resultaten worden

gehaald en de ontwikkelingen

binnen de organisatie worden

doorgezet. Van Gestel voldoet

aan dit profiel. Hij overbrugt de

periode totdat een nieuwe ge-

meentesecretaris aantreedt, naar

verwachting medio januari. Van

Gestel is maandag 22 augustus al

gestart, zodat hij nog 2 weken kan

worden ingewerkt door de huidige

gemeentesecretaris. Van Gestel zal

3 dagen per week aanwezig zijn.

Werving

De werving voor een nieuwe

gemeentesecretaris is inmiddels

ook gestart. Het profiel is opge-

steld, de procedure bepaald en

er zijn afspraken gemaakt over

de samenstelling van de diverse

selectie- en inspraakcommissies.

Vrijdag 19 augustus staat er een

advertentie in het VNG Magazine

en Binnenlands Bestuur. Het stre-

ven is om 1 5 oktober een nieuwe

gemeentesecretaris te hebben

gekozen die vervolgens medio

januari 2006 aan de slag gaat.



2 i

Filmprogramma
25 t/m 31 augustus

Dagelijks

13.30

VAUANT
van de producent van SWREK

i©

Dagelijks

15.30

ZOOP
[©

Dagelijks

19.00

FANTASTIC

1®

Dagelijks

21.30

SAHARA
M a

1

1 h e w M c C o n a u g h e j ,

Penelope Cruz

ALLE FILMS
MAANDAG
DINSDAG
5 EURO!

Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM f Zandvoort
Tel: (023) 5718686

RADIO TV

fcwtet niet vul f&hoorti

Zondag
08:00 Countrytrack (H)

10:00 ZFM Jazz

12:00 Muziekboulevard
14:00 Zondag in

Kennemerland
17:00 Eurobreakdown
19:00 Kustwacht Report
21:00 Tepp Zeppi

Maandag
19.00 ZFM Jazz (H)

21:00 Vrijdagavond Café (H)

23:00 Eb & Vloed

Dinsdag
18:00 Countrytrack

20:00 Zandvoort op
Zaterdag (H)

of gemeenteraad-
vergadering

23:00 Eb & Vloed

Woensdag
18:00 Zondag in

Kennemerland (H)

21:00 Tepp Zeppi (H)

23.00 Eb & Vloed

Donderdag
18:00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

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

Vrijdag

17.00 Je weekend in met ZFM
19:00 Vrijdagavond Café

21.00 Sea IT

Zaterdag
08:00 Toebak Leeft?

10:00 Goedemorgen
Zandvoort

12:00 Muziekboulevard
12:00 EMM Magazine (laatste

zaterdag v/d maand)
14:00 Zandvoort op Zaterdag

17:00 The Groove Empire
19:00 Club ZFM
21:00 BREED (H)

23:00 Night Walk

706.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Dutch Coast Radio

Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24

uur per dag 7 dagen per week.

Programmering Dutch Coast Radio

Dagelijks:

08.00 uur

12.00 uur

12.00 uur Klassieke muziek
18.00 uur Pop muziek voornamelijk

uit de 60- 70- en 80 er jaren

18.00 uur - 22.00 uur Klassieke avond muziek
22.00 uur - 08.00 uur Jazz keeps you in the

mood; Jazz in alle stijlen

door de nacht heen

Het is zover: we gaan Live!

Live uitzendingen vanuit "Het Wapen vanZand-

voort" Om de week, even weken, op woens-
dagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur 'Het

Praethuys'.

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

tevens de uitzendingen kunt volgen.

RTV N-H
RADIO +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

Film Sahara

De laatste jaren van de Amerikaanse burgeroorlog...

Een confederaal schip met aan boord de belastings-

opbrengsten, laveert door de mist.

Het heden... Dirk Pitt,

een moderne Indiana

Jones, is in Afrika

voor enkele missies in

opdracht van de Muna,

een overheidsinstelling.

N.a.v. een bacteriologi-

sche epidemie, krijgt hij

hulp van Eva Rojas van

de VN. Als zij in een mys-

terieus vliegtuigongeval

in Mali verdwijnt, gaat

hij op zoek naar haar én

naar de oorzaak van de

besmetting. Op de hielen

gezeten door Kazim, een

belangrijk stamhoofd

en zijn leger, vinden ze

Eva en leggen ze een

geheim netwerk bloot

waarbij gif via Nigeria

naar zee wordt geloodst.

Ze nemen hun toevlucht

in een oud fort van het

Vreemdelingenlegioen
en... vinden er de res-

ten van het Confederaal

schip...

Ka-dootje in de Haltestraat:

voor iedereen een leuk
geschenk

Karin Kamstra-Jonker ziet een droom in vervulling

gaan met de opening van het allerkleinste winkeltje

van Zandvoort, Ka-dootje genaamd. Pal tegenover

'Ma ranel lo' heeft ze een piepklein zaakje geopend met,

je raadt het nooit, cadeau artikelen op kinderen gericht.

Door Lienke Brugman

Leuke hebbedingetjes uit

Mexico, Thailand, Vietnam

en Spanje. In felle kleurtjes,

van plastic of hout. "Ik heb

ook grappige dingen van

hout uit Duitsland, deze

zijn van Spielburg". Ze laat

leuke trekbeesten zien, zo

uit de oude doos en oer-

degelijk.

De reden dat Karin met

dit winkeltje is begonnen?

"Door rugklachten was ik

genoodzaakt ander werk

te zoeken. En als je na een

jaar uit de ziektewet komt,

staan ze niet om je te sprin-

gen", zegt ze nuchter. "Dit

wilde ik al jaren, het idee

kwam plotseling op en was

zo gepiept. Metwatsteiger-

delen en een handige man
was het opknappen van de

4x4 meter snel voor elkaar".

Loop gerust eens binnen en

verbaas je over het ruime

assortiment. Springkikkers,

beursjes geborduurd met

kraaltjes, poëziealbums, kof-

fertjes van karton (heel oud)

slingers van plastic, Spaanse

schortjes voor moeder en

dochter, maar ook schattige

prinsessenjurkjes en grappi-

ge schoentjes. 'Foute' schil-

derijtjes uit Mexico sieren

de wanden. "Niet aan te sle-

pen", schatert Karin vrolijk.

Veel en vooral duur inkopen

kan Karin niet omdat de

centjes op zijn, maar ze blijft

er vrolijk onder! Ach, ga zelf

maar kijken en verbaas je.

Ka-dootje, Haltestraat 15

Zandvoort.

Wat doe jij deze zomer?
Word nu bezorger van deze krant en verdien een leuke zakcent

Hele straten zitten op jou te wachten...

als je bezorger bent van de Zandvoortse Courant.

Tel 0251-67 44 33 of mail naar info@zandvoortsecourant.nl ©Zandvoortse
Courant

WWW.
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Het sportieve stokpaardje
van Bob Gansner
Wanneer je gepensioneerd bent hoor je, volgens menigeen,

achter de geraniums te zitten. "Natuurlijk niet. Het is heerlijk om
gepensioneerd te zijn", zegt Bob Gansner, "je kan doen en laten

waar je zin in hebt."

P O L C I R

Napapiiri

Arctic Circle

Cercle Polaire

Polarkreis

7\

Bob Gansner op de poolcirkel.

Door Nel Kerkman

Hij vermaakt zich prima en

komt tijd te kort. Iedereen

weet dat Gansner zijn hart bij

de folklorevereniging de Wurf
ligt. Met veel enthousiasme

vertelt hij over de vereniging.

Hoe men met smart op jon-

geren wacht die uiteindelijk

de fakkel van het culturele

erfgoed van Zandvoort over

moeten nemen. En over de

dansgroep die op zoek is naar

een accordeonist. Alleen in de

familie- en kennissenkring is

het bekend dat Bob Gansner

nog een andere vrijetijdsinvul-

ling heeft en dat is de wandel-

sport.

Wandelen
Vroeger was ergens naar toe

lopen heel gewoon. Men liep

rustig van Zandvoort naar Vel-

zen en terug. Ook de genera-

tie van Bob liep vroeger veel

naar familie of gewoon naar

Haarlem. Tegenwoordig is het

woord "lopen" veranderd in

"wandelen" en wandelt Bob

zomaar even een rondje Zand-

voort. Het rondje is best heel

groot en duurt meestal vijf

kwartier. De wandeltocht kan

uitgebreid worden met een

ziekenbezoek in het ziekenhuis

van Hoofddorp. Deze wande-
ling duurt twee uur en daar

draait Gansner zijn hand niet

voor om.

Dit jaar heeft hij voor de vijfde

keer meegedaan aan de wan-

delvierdaagse van Nijmegen.

Een geweldige prestatie met

aan het eind een gezellige

happening. Hij oefent door

mee te doen aan georgani-

seerde wandeltochten zoals

o.a. de Knoissiestocht van

wandelvereniging EMM en de

Zandvoortse avondvierdaagse.

Gansner is een wandelaar die

in alle weersomstandigheden

wandelt, ook in de regen en

dan het liefst zonder regenbe-

scherming. Speciaal geweven

lange sokken, goed schoeisel

en diverse kledinglagen over

elkaar zijn één van de hoofd-

zaken waar hij op let voordat

hij gaat wandelen.

Poolcirkel

In de maand juni heeft Gan-

sner meegedaan met een bij-

zondere wandeltocht: de 140

km lange 'Arctic Circle March
2005'. Met trots laat de hij de

koperen medaille zien als be-

wijsstuk dat hij de tocht heeft

uitgelopen. Deze vierdaagse

wandeltocht, die al 10 jaar

bestaat, begint vanuit het

Finse grensplaatsje Pello. Men
steekt de grens naar Zwe-

den over en daar loopt men
dan weer verder. Dit heen en

weer lopen tussen de twee

landen gebeurt regelmatig

met het gevolg dat je drie

keer de poolcirkel passeert.

Wanneer je de eerste keer

over de poolcirkel heen gaat

word je gedoopt en ontvang

je een certificaat waarop de

naam 'Bob' veranderd is in de

Zweedse naam Paju.

Een eigenaardige gewaarwor-

ding is de middernachtszon.

Hoewel het nacht is, wandel

je van 24.00 uur tot 05.00

uur 's morgens gewoon in

het daglicht. Dit komt omdat
de zon op 21 juni de horizon

raakt en dan nooit onder gaat

en op 21 december is het net

andersom dan komt de zon

niet boven de horizon en is

het overdag donker.

Zweedse krant

Gansner liep individueel met

de 'Polcirkelmarschen' mee,

maar tenslotte heeft hij zich

aangesloten bij een Neder-

lands groepje met hetzelfde

tempo. De tocht was een

leuke ervaring, maar hij zal

hem niet nog eens wande-
len omdat hij de natuur erg

eentonig vond. Een grappige

bijkomstigheid is dat hij de

Zweedse krant heeft gehaald.

Een journaliste heeft met zijn

groepje een stuk meegewan-
deld en daar een verslag van

gemaakt. Wat er allemaal in

de krant staat kan Bob helaas

niet ontcijferen want Zweeds

is net als Fins een moeilijke

taal. Eén van zijn wensen is

om de Airborne mars in Arn-

hem mee te lopen. Wie weet

pakt hij zijn kans en wandelt

Bob Gansner op 3 september

mee met dit eendaagse wan-

delevenement.

Expositie Richard van der Galiën

Wethouder Kooiman heeft op vrijdag 19 augustus zijn eerste

officiële opening in Zandvoort verricht. Kort maar krachtig

complimenteerde hij de Heemsteedse beeldende kunstenaar

Richard van der Galiën met zijn expositie in het Zandvoorts

Museum.

Het onderwerp van de expo-

sitie zijn hedendaagse strand-

gezichten en een serie over de

bunkers van de Atlantikwal. De
realistische gouaches zijn t/m

Museum is woensdag tot en

met zondag van 13.00 uur tot

17.00 uur geopend. Daar kunt

u het werk van Van der Galiën

bewonderen en, natuurlijk,

20 november. Het Zandvoorts kopen.

Laatste expositie Kunst aan de Kust

De galerie Kunst aan de Kust aan de Boulevard Paulus Loot opent

zondag haar laatste gastexpositie. Na oktober sluit de galerie

na twee jaar haar deuren omdat de ruimte een andere, nog

onbekende, bestemming krijgt. De vereniging Beeldende Kunst

Zandvoort (BKZ) moet dus opzoek naar een andere ruimte. De

gastkunstenaressen Francisca Janssen en Hetty Huisman krijgen

de laatste eer.

Van de kunstredactie

"Het is een particuliere ruim-

te," zegt kunstenares Patricia

Ramaer van BKZ, "de eigenaar

wil graag zelf iets met de ruim-

te gaan doen. Helaas zitten wij

nu tijdelijk zonder galerie." Tips

voor een andere ruimte zijn,

aldus Ramaer, van harte wel-

kom. Bij BKZ zijn ongeveer tien

kunstenaars aangesloten. De
vereniging is in 1990 opgericht

en heeft als doel Zandvoort

op het gebied van kunst op de

kaart te zetten. De exposities

in de galerie Kunst aan de Kust

zijn daar een vast onderdeel

van. Naast de vaste exposities,

worden regelmatig gastexpo-

sities georganiseerd. Ook is de

galerie jaarlijks opgenomen in

de Open Atelier Route. Dit jaar

(15 en 16 oktober) is dat dus

voor het laatst in deze galerie.

Klei en portretten

Zondagmiddag om 16 uur

wordt de laatste gastexpositie

geopend. Tot en met 23 okto-

ber zal het werk te zien zijn

van Francisca Janssen en Hetty

Huisman. Francisca Janssen is al

vijftien jaar docent beeldende

vorming aan de Koninklijke

Academie van Beeldende

Kunsten in Den Haag. Tijdens

de expositie toont ze verschil-

lende portretten. Door kleur,

compositie, motief en penseel-

streek probeert zij daarmee
het verhaal achter elk gezicht

zichtbaar te maken. Bij haar

staan droom en herinnering

centraal, in haar werk gaan

fictie en werkelijkheid dan

ook onopvallend in elkaar

over. Hetty Huisman is al jaren

gefascineerd door klei. Ze

focust zich met name op het

menselijk lichaam. Huisman's

beelden staan bol van de

'lichaamstaal'. De meeste van

haar werken zijn éénmalige

beelden van keramiek. Maar
ook maakt zij beelden in

brons, polyurethaan en roest-

vrij staal. De galerie is open op

elke zaterdag en zondagmid-

dag van 13-17 uur.

Kunst aan de Kust, Boulevard

Paulus Loot 1, Zandvoort

(naast Holland Casino).

Voor meer informatie: www.
kunstaandekust.tk



Toko Bintang
Indonesische specialiteiten

Doet u al aan Tele-Bintang?

Belsnel: 023-5712800 voor een

nasi/bami rames a € 8,50 of een

rijststafel d € 14,50

Haltestraat 34, 2042 LN Zandvoort

)
Filoxenia Grieks Restaurant

g U UJSim Haltestraat 49 • 2042 LK Zandvoort

f pj j/TyS Te ' ,: 023-5734920 • www.filoxenia.info
' / / / (A^ Ook afhalen mogelijk

Take Five
PERMANENT STRANDPAVILJOEN AAN ZEE

BoulEvard Paulus Loot, Paviljoen 5 Zandvoort

Keuzemenu E7 augustus t/m
9 september € E4,50

Huisgerookte zwaardvis
af

Bruschetta met Mortadella
af

Caurgette en bleekselderij cappuccino
* * *

Snoekbaars gebakken in stro-aardappel
af

5altimbacca, kalfsoestertjes in

Parmezan Reggiano
af

Paddestoelen risotto in bladerdeeg
met Provencaalse saus

of
IVIaaltijdsalade,

proeverij van verschillende
voorgerechten

* * *

Dessertkeuze van de dinerkaart

Voor reserveringen:
023-S71E119 / infa@tfaz.nl

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Vorige week heb ik u kennis laten maken met de

rumtopf, een manier om in de winter van het zomer-

se fruit te kunnen genieten. Deze week wil ik u een

manier aan de hand doen om ook van het tropische

fruit, dat volop te koop is, een lekker nagerecht te

maken: de tropische rumtopf

!

Bereiding

Het fruit dat voor de tro-

pische rumtopf geschikt

is: papaja, mango's, ana-

nas, lychees, kiwi's, verse

dadels en verse vijgen.

Zorg er in ieder geval

voor dat het fruit rijp is

maar niet overrijp, en

onbeschadigd. Papaja,'s

mango's, ananas, lychees

en kiwi's schillen. Van

al het fruit de eventu-

ele pit(ten) verwijderen.

U kunt er voor kiezen

om het fruit in blokjes

te snijden, maar u kunt

het ook in grove stukken

inleggen. Als u van pit-

tig houdt, kunt u even-

tueel een (paar) Spaanse

pepertjes erbij inleggen.

Ook hier geldt weer: de

volle pot minstens twee

maanden op een koele

plaats laten trekken.

Rond de Kerst kan men
dan genieten van een

glaasje pittige tropische

zonneschijn.

*Recept

Rumtopf (2) benodigdheden:

• 1 grote glazen weckfles (3 liter)
zeer goed schoongemaakt,
bij voorkeur in de afwasmachine

• Vers, stevig fruit, rijp maar niet overrijp
» Rum van minimaal 54% alcohol
(meer mag ook), bijvoorbeeld Strohrum

1 Fijne suiker

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN
MAANDAG GESLOTEN

ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

asfawpeelights

CS
>•
S
CS

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)

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

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

3
-<

ZST

«si

0ZANDVOORTSE
Courant

Kijk ook eens op de website 0ZANDVOORTSE
Courant

www.zandvoortsecourant.nl
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Door de Mystery Guest

Ik kreeg een telefoontje van een huilende tante Ans, die me
graag een keer wilde spreken vanwege het feit dat haar zuster

Els inmiddels was ingetrokken bij oom Kees, en dat ze zich heel

erg ongelukkig met deze situatie voelde. Ik had me voorgeno-

men voorlopig niet met de familie te gaan eten, maar kon ik het

toch niet over mijn hart verkrijgen, om deze oude tante, die zo

ongelukkig over kwam niet mee uit te vragen.

Vroeger tearoom

Toen ik vroeg tante of ze zin

had om een hapje met me te

gaan eten, zei ze naar mijn

idee veel te gretig en zonder

een snik: "Ja, graag." Ik voelde

nattigheid. Tante opgehaald

uit haar aanleunwoning. Wat
zag ze er prachtig uit met

haar donkerblauwe rokje,

mooie witte zijden blouse

met Hermes sjaal, schoentjes

met een hakje, blauwe gloed

in het haar en keurig opge-

maakt. Misprijzend keek ze

naar mijn vale joggingbroek

en sportschoenen, maar zei

gelukkig niets.

Mijn keuze was deze keer

gevallen op Café Bistro Del

Mar in de Haltestraat. Tante

vertelde me, dat dit vroeger

een tearoom was, met heerlijke

zelfgebakken taarten. Binnen

een gezellig sfeertje, met

van €1,50 aardappelschijfjes of

-kroketjes.

Goede huiswijn

Tante koos voor de dagsoep,

een mooie romige kerrie soep,

die erg goed van smaak was,

geserveerd met een mandje

stokbrood (zonder boter). Ik

koos voor de versgemaakte

tonijnsalade, die echt vers

gemaakt was op een bedje

van knapperige ijsbergsla met

tomaat en kappertjes. Erg lek-

ker. Tante nam als hoofdge-

recht de mosselen, die gekookt

waren zoals het hoort, met drie

eigengemaakte sausjes: cock-

tailsaus, grove mosterdsaus en

knoflooksaus met een vleug-

je kerrie. Ze smulde. Ik nam
de zes lamskoteletjes op een

bedje van verse groenten en

mooie droge frites. Het vlees

was prima gebakken en de

groenten mooi stevig gelaten,

Ondernemers: Let op uw Saeklf

leuke attributen aan de muur,

gelukkig niet te overheersen-

de muziek en goed bezet met

gasten. Leuke jongeman in de

bediening die ons een tafeltje

aan de zijkant gaf, uitkijkend

op een gezellig terras waar
het jammer genoeg geen

weer voor was. Tante bestelde

een appelsap (€1,80) omdat
ze geen verse jus d'orange

hadden en ik een glaasje bier

(€1,60). De kaart: een klas-

sieke bistrokaart met als voor-

gerechten o.a. vers gemaakte

tonijnsalade (€6,50), gebak-

ken mosselen in knoflooksaus

(€8,50), uiensoep (€4,50) en

'soep van de week' (€4,00).

Hoofdgerechten o.a. tour-

nedos (235 gram) (€19,50),

varkenshaas (€17,50), lams-

koteletten 6 stuks (€15,50),

drie sliptongen afgeblust

met limoen (€16,50) en verse

gekookte mosselen (€15,50).

Alles geserveerd met frites en

groenten, en tegen bijbetaling

wat een verademing is na de

vele babyvoeding die je vaak

geserveerd krijgt.

Omdat Del Mar alleen huis-

wijn serveert (ze hebben geen

wijnkaart) bestelden we twee
glaasjes huiswijn erbij (€2,50)

beide van goede kwaliteit, de

rode een goede merlot en de

witte een lichte chardonnay

voor tante die normaal nooit

drinkt en dus ook meteen

rode koontjes kreeg, die haar

nog goed stonden ook. Een

lekker kopje koffie (€1,60 na)

en we hadden heerlijk gege-

ten.

Conclusie

Bistro Del Mar een 'no-non-

sens' zaak met gerechten op

de kaart die ze goed aan

kunnen, een goede prijs/kwa-

liteit verhouding en een frisse

attente bediening.

Tante had zo genoten van

haar mosselen, dat ze totaal

vergeten was mij te vertel-

len waarom ze zo verdrietig

was, maar dat duurde niet

lang. In de auto kreeg ik het

hele relaas, wat ik u groten-

deels besparen zal, maar in

het kort kwam het hierop

neer: Tante Els woont in de

kroeg van en bij oom Kees

en is bij hem in de bediening.

Volgens Ans loopt ze de hele

dag in zwarte kledij met een

wit servet over haar arm. Ze

bedient dan de hele dag oom
Kees, die meestal een jene-

ver bij haar bestelt, en hij

steevast zegt bij elke bestel-

ling: geef de bediening ook

wat te drinken, waarop Tante

Ans weer een Tip van Bootz

neemt, 's Avonds rekent Tante

met oom af, zodat ze de vol-

gende dag weer haar dran-

kinkopen kan gaan doen. Dit

gebeuren maakt tante Els erg

ongelukkig, omdat ze haar

familie zo ziet afzakken.

Ik beloofde haar oom Kees

hierover eens aan te spreken.

Heb oom Kees gebeld, en

toen hij opnam heb ik na het

horen van: met de paarse

krokodil maar zachtjes de

hoorn weer neergelegd.

Del Mar. (Foto: Menno Enthoven)

Del Mar. (Foto: Menno Enthoven)

"Zandvoort biedt u meer dan strand alleen"

Laat de plaatselijke horeca hierin maar eens voorop lopen.

r Wijn onder de loep
Deze week komen twee wijnen aan bod uit het Zuidwesten van

Frankrijk, nabij de Bordeaux streek. De eerste is een Bergerac sec

en de tweede een Vin de Pays Cötes de Gascogne, beide gekocht

bij Wijnkoperij Henri Bloem aan de Kleverlaan te Bloemendaal.

Bergerac is een herkomstbena-

ming (appellation) uit Frankrijk

die dezelfde druivensoorten

heeft als de Bordeaux maar

waar meer een landklimaat

heerst zodat hier minder regen

valt. De eigenaar van Chateau

de la Colline, Charles Martin,

groeide op in Engeland. Het

maken van wijn leerde hij over

de hele wereld: in de Napa Val-

ley, in Australië, in Nieuw-Zee-

land en in Zuid-Afrika, alvorens

hij naar Frankrijk kwam. In

de Bergerac introduceerde hij

vernieuwingen die door veel

andere wijnbouwers zijn over-

genomen en bijdragen aan de

verbetering van de kwaliteit

van de Bergerac wijnen.

De Cötes de Gascogne is een Vin

de Pays uit de Armagnacstreek

en komt voor het grootste deel

uit het departement Gers. Dé

wijnmaker uit de Gascogne is

Yves Grassa uit Eauze die met

zijn populaire Domaine du Tari-

quet witte wijn maakt voor een

aantrekkelijke prijs. Het gewel-

dige vakmanschap van Grassa

en zijn creativiteit zorgen ie-

dere keer weer voor nieuwe

wijnen en verrassende combina-

ties van diverse druivensoorten.

Enkele jaren geleden kocht hij

Domaine Caillaubert waar hij

een nieuwe witte wijn maakt

op basis van Chardonnay en

Sauvignon Blanc.

Chateau La Colline - Coté Sud

-2004

De deze week geproefde witte

wijn, de Coté Sud 2004, is ge-

maakt van 70% Semillon en

30% Sauvignon Blanc. Het is

een heel lichtgele wijn met

een prachtige geur van rijp

fruit zoals perziken, nectarines,

abrikozen en mandarijn. Het

frisse fruit komt ook weer in

de smaak terug. De wijn blijft

mooi nahangen in de mond.

Het is een heerlijke wijn om zo

te drinken maar bij een droog

gebakken tongetje zal hij ook

heerlijk zijn! Het water loopt

me nu al in de mond... Top

prijs/kwaliteit verhouding!

Gekocht bij:

Wijnkoperij Henri Bloem,

prijs: €5,50

Kwaliteit/prijsverhouding: 9-

Domaine Caillaubert - Vin de

Pays Cötes de Gascogne - 2003

In het glas is deze wijn lichtgeel

met een subtiele frisse geur

van bloemen en wat yoghurt.

De volheid van de Chardonnay

druif en het stuivende van de

Sauvignon is duidelijk herken-

baar. De wijn behoudt in de af-

dronk iets vettigs waardoor het

fantastisch zal doen bij rijke

visgerechten met mooie volle

sauzen. Geen wijn dus om zo te

drinken, maar echt in combina-

tie met eten. Een heerlijk glas

met een geweldige afdronk.

Gekocht bij:

Wijnkoperij Henri Bloem,

prijs: €7,95

Kwaliteit/prijsverhouding: 8

En vergeet u niet: over smaak
valt niet te twisten!

J. van Gelder

(vinoloog)
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CNG Groep

Auto van de zaak;

vanaf 1 januari een werkgeversprobleem!

www.cng-groep.nl

msi LEGAL& ACCOUNTING
NETWORK WORLDWIDE

a network of independant professional firms

en van SRA/SMA, NIVRAen NOVAA

Haarlem

Korte Zijlweg 9

2051 BD Haarlem

Tevens vestigingen te Den Haag en Alkmaar

023-5271444
-groep.nl

Amstelveen

Bankrashof 3

1183 NP Amstelveen

T 020 640 30 66

E info@cng-groep.nl
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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

COMPUTERHULP AAN HUIS

nnemer
v a l I e y

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

BEL: 023-5736250 www.kennemervalley.nl

kfoene
Zlean'mg Service

Voor al uw
schoonmaakwerk!

Gespecialiseerd in gebouwen van V.v.E

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

KCS

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'

M.?. Coiffures

Tïarnes/ deren

Bij Joop kunt u

mét of zonder afspraak

langskomen

ifogeweg 2/
TeL 5/1 69 69

Miele Wassalon

WASUNIEK
Haltestraat 63

B 2042 LL Zandvoort Tel. 023 - 571 44 17

• Wassen, verzorgde wassen

• Kilowassen voor bedrijven

• Lakenpakketten

• Dry-Cleaning/Stomerij

• Overhemden wassen + strijken

• Dekbedden reinigen



Muziekverenigingen:

Zandvoort telde er ooit twee
Het culturele leven in Zandvoort kende al voor 1900 een muziekkapel. De Muziekkapel Paul

Kruger trad rond de eeuwwisseling regelmatig op. Niet alleen tijdens festiviteiten in het dorp,

zoals Koninginnedag, maar de kapel gaf ook concerten in Groot Badhuis. De kapel voorzag zowel

de toeristen als de plaatselijke bevolking van het nodige muzikale vermaak.
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Fanfarekorps

De belangstelling voor de mu-

ziek was echter zo groot, dat

het bestuur van het - nu nog

altijd bestaande - Onderling

Hulpbetoon, in haar vergade-

ring van 30 januari 1899 de

mogelijkheid besprak om te

komen tot een fanfarekorps.

Onderling Hulpbetoon was

destijds een vereniging die zich

inzette voor het welzijn van de

arbeiders.

Oprichting

Nadat bij een Amsterdams mu-
ziekkorps was geïnformeerd,

wat er nodig was om te komen
tot de oprichting van een zes-

tien man tellend muziekge-

zelschap, werd op 17 februari

1899 een fanfarekorps opge-

richt als onderafdeling van

Onderling Hulpbetoon. Wie
lid wilde worden, moest ook

lid zijn van Onderling Hulpbe-

toon, 25 cent contributie per

week betalen en f 2,50 borg

voor het door de harmonie be-

schikbaar gestelde instrument

betalen. Als eerste dirigent

werd de plaatselijke onderwij-

zer C.H.N. Tates aangesteld.

Het eerste optreden van het

muziekgezelschap vond plaats

tijdens de Algemene Vergade-

ring van Onderling Hulpbetoon

op 7 oktober 1899. Het eerste

openbare optreden vond plaats

op 5,6,7 februari 1900.

Harmonie

De ontwikkeling van het mu-

ziekgezelschap ging snel. In

1902 werd het fanfarekorps

omgezet in een harmonie.

Vanaf dat moment was de

officiële naam 'Zandvoorts

Harmonie', onderafdeling

van Onderling Hulpbetoon.

De omvorming tot harmonie

hield in, dat ook de houtbla-

zers (klarinetten, fluit etc.)

hun intrede deden. De heer J.

Wind werd de nieuwe dirigent,

die echter al in 1905 werd op-

gevolgd door Reinier Bastiaan

van 't Hof. Die zag kans de mu-

zikale kwaliteiten van de kapel

op een hoger niveau te bren-

gen. In de loop van de tijd be-

haalde de harmonie vele succes

en was het een graag geziene

deelnemer aan concoursen,

waarvan er destijds velen wer-

den georganiseerd.

Fusie

De Eerste Wereldoorlog was de

aanleiding voor een fusie tussen

Muziekkapel Paul Kruger en de

Zandvoortse Harmonie. Om dat

mogelijk te maken moest er toe-

stemming zijn van de Algemene

Zandvoorts Harmonie onderafdeling van W.V.O.H. in 1905
Van links naar rechts. Voorste rij: J. Schaap, dirigent Reinier Bastiaan van 't Hof, P.Paap en K. Drayer. Tweede rij:

de onbekende vaandeldrager, S. van den Bos, W. van der Wolde, onbekend, C. Weber. Derde rij: L. Keur, A. Slag-

veld, onbekend, W. Weber, P Schaap. Vierde rij: onbekend, L.N. van den Bos, C. Schaap, W. Gertenbach, onbekend,
J. van den Bos. Achterste rij: K. Visser, C. de Vries, D. Koper, D. van Leeuwen, A. van Oost en onbekend.

Ledenvergadering van Onder-

ling Hulpbetoon. Die toestem-

ming werd verkregen op 24 fe-

bruari 1917. De oprichting van

'Zandvoorts Muziekkapel' was

een feit. Het nieuwe muziek-

gezelschap stond onderleiding

van heren Vlessing, Van 't Hof

en De Vries. Tot aan de Tweede
Wereldoorlog was Zandvoorts

Muziekkapel een begrip. Niet

alleen in het dorp, maar ook

buiten Zandvoort.

Successen

Na de Tweede Wereldoorlog

bereikte de kapel onder leiding

van Reinier Bastiaan van 't Hof

opnieuw grote hoogte. Een

lijn die werd voortgezet onder

dirigentschap van de heer J.J.

Wildschut uit Haarlem. Onder

Wildschut werden ook vele

concerten gegeven, zowel bin-

nen als buiten Zandvoort. Te-

vens werd tijdens het seizoen

regelmatig gemusiceerd in de

muziektent op het Raadhuis-

plein. Zandvoorts Muziekkapel

kende na de oorlog ook een

tamboerkorps, terwijl later de

boerenkapel 'De Kwallentrap-

pers' een bekende verschijning

was in Zandvoort.

Ondanks vele pogingen de

jeugd te interesseren voor de

kapel, onder andere in de jaren

vijftig met het oprichten van

een jeugdkorps, werd Zand-

voorts Muziekkapel begin ja-

ren negentig opgeheven en

moet Zandvoort het doen zon-

der plaatselijk muziekkorps.

Geachte

wethouder Demmers,

In uw artikel van 18 augustus

j.l. in deze courant stelt u dat

bewoners zich veelal onte-

recht deskundig achten als

hun belangen in het geding

zijn. U schrijft: "Als de burger

beslag legt op belastinggeld

en dat geld opsoupeert, dan

schaadt men daar andere za-

ken mee", alsmede: "Of dat

waar of onwaar is, de waan
van de dag is of onderbouwd

is, dat maakt "die mensen"

allemaal niets uit. Het is een

gigantische virtuele stamta-

fel. U weet echter heel goed

dat de bewonersgroeperin-

gen goed zijn georganiseerd

en dat hun inbreng wordt

getoetst aan de mening en

de adviezen van de door hen

regelmatig geraadpleegde ad-

vocaten, stedenbouwkundigen

en planologen want daarvan

hebben zij nooit een geheim

gemaakt. En dit is niet zonder

resultaat gebleven. Want dat de

door het College van B&W voor-

ziene magere schadeloosstellin-

gen voor gedupeerden, indien

deze vrijwillig zouden willen

meewerken aan plannen om hun

woningen te slopen, uiteindelijk

aanzienlijk zijn verbeterd is te

danken aan de deskundige wij-

ze waarop bewoners/eigenaars

hiervoor goed onderbouwde
regelingen hebben aangedra-

gen die vervolgens door de raad

werden ondersteund.

Maar er wordt inderdaad be-

lastinggeld verspild. Het zijn

echter niet de burgers die de

oorzaak daarvan zijn. Dit geld

wordt al vijftien jaren door het

gemeentebestuur verspild dat

vele dure onderzoekrapporten

door derden heeft laten opstel-

len omdat dit wettelijk vereist

is om hun (onrealistische) plan-

nen ook uit te kunnen voeren.

Onrealistisch omdat er, onder

meer, geen maatschappelijk

draagvlak voor bestaat. Het

zijn peperdure ambities die bo-

vendien nauwelijks meer een

relatie hebben met het oor-

spronkelijk beoogde doel: de

toeristisch/economische kwa-

liteitsverbetering van de bad-

plaats Zandvoort dat, na de in-

schakeling van de woningbouw
projectontwikkelaar Vesteda,

ingeruild blijkt te zijn voor

een grotendeels 'Manhattan

aan zee' woningbouwproject.

Wie wordt daar nu wer-

kelijk beter van: de bur-

gers van Zandvoort of de

projectontwikkelaar(s)?

Wat u aan het einde van uw arti-

kel over het GBZ (uw partij) stelt

is volstrekt bezijden de werke-

lijkheid. U schrijft: "Ik vind dat

GBZ rechtdoorzee is en een vrij

constant beleid voert." Hoe u dit

rijmt met het onderstaande dat in

het verkiezingsprogram 2002 van

GBZ staat, moet u en uw partij

straks maar aan de kiezers uitleg-

gen. GBZ vindt dat in het belang

van de bewoners het bestaande

woongenot dient te worden ge-

handhaafd (maar komt met plan-

nen voor eventueel af te dwingen

sloop) GBZ vindt dat pleinen

en parken niet bebouwd
moeten worden. Ruimte en

groen is belangrijk in onze ge-

meente (maar komt met een

woningbouwproject 'Man-

hattan aan zee' waardoor alle

open pleinen bebouwd zou-

den worden).

Hoogachtend,

N.H. Serry

Voorzitter Stichting Bewo-

nersbelangen Middenboule-

vard Zandvoort

De Zandvoortse Courant is ervoor u ! Wilt u reageren op gepubliceerde

artikelen. Stuurt u dan een 'ingezonden brief' aan de redactie:

redactie@zandvoortsecourant.nl postadres: Hogeweg 32. Alleen

brieven met naam en adres van de afzender worden opgenomen.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie

het met de inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht

voor ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te

weigeren.



*?. oan 3Clee\\

van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

BROMFIETSPLATEN!
VANAF 1 SEPTEMBER VERKRIJGBAAR

€ 21,50 INCLB.T.W.

ELKE 50e KLANT PLAATJE GRATIS!

WIKA KENTEKENPLATEN
Lijsterstraat 18, 2042 CJ Zandvoort

Tel. 5731613 /Fax. 5736835

wikaglas@casema.nl

WIKA voor uw kenteken
voor brom- en snorfiets

Vanaf 1 september 2005 gelden nieuwe regels voor

de registratie van alle brom- en snorfietsen in Ne-

derland, ledere brom- en snorfiets moet dan worden
voorzien van een eigen kentekenbewijs en kente-

kenplaat. De firma WIKA is specialist in het verzor-

gen van deze kentekenplaten.

Amsterdam

Het in 1954 door Willem Ka-

mes in Amsterdam gestarte

bedrijf voor kentekenplaten

en de reparatie van autorui-

ten, wordt sinds 1976 ge-

rund door Wim en Leo van

Loon. De broers brachten

de bedrijfsruimte van WIKA
in 1996 over naar de Lijster-

straat 18 in Zandvoort. Dat is

ook het adres waar u terecht

kunt voor de verplichte ken-

tekenplaat voor uw brom-

en snorfiets. De firma WIKA

levert uw kentekenplaat

voor €21,50 incl. BTW. De

levertijd neemt slechts en-

kele dagen in beslag. Als

speciale actie geeft WIKA
iedere vijftigste klant een

gratis kentekenplaat.

Voor u de kentekenplaat

door WIKA kunt laten ver-

vaardigen, moet de brom-

/snorfiets eigenaar met

het door de leverancier of

rijwielhersteller afgegeven

keuringsbewijs naar het

postkantoor, om een ken-

teken aan te vragen bij de

Rijksdienst voor het Weg-

verkeer. Het aanvragen kost

€22,50. De totale kosten

voor het kenteken inclusief

de kentekenplaat bedragen

€44,00. Dat bedrag bestaat

uit €22,50 (rdw) en €21,50

(WIKA).

RDW
Het kentekenbewijs wordt

uitgegeven door de Rijks-

dienst voor het Wegverkeer

(RDW) en bevat net als bij

het auto- en motorkente-

kenbewijs alle relevante

technische- en persoonsge-

vens. De RDW beheert het

kentekenregister van alle

kentekenplichtige voertui-

gen. Met de komst van de

nieuwe kentekenplaat komt

het verzekeringsplaatje,

dat elke brom- en snorfiets

nu hoort te hebben, te ver-

vallen. Het voertuig moet

echter nog wel verzekerd

worden.

De kentekenregistratie be-

gint op 1 september 2005.

Vanaf dat moment worden

nieuwe brom- en snorfietsen

alleen nog maar verkocht

met een eigen kentekenbe-

wijs en -plaat. Alle eigena-

ren van brom- en snorfietsen

kunnen vanaf 1 september

rp*

Printing People Group

Het creatieve en

productionele verlengstuk

van uw organisatie

digitaal printen • design

vlaggen & banners

offset • beurssystemen

retail consultancy

Printing People Group

Ê \
Printing People Group Weerenweg 8 1161 AH Zwanenburg

T 020 -408.08.21 F 020 - 614.03.76

www.printingpeople.nl info@printingpeople.nl

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.

Nova College
Bel voor informatie

T (023) 531 95 53 '^^ Regionaal Opleidingen Centrum

ROC NOVA COLLEGE MAAKT WERK VAN OPLEIDINGEN

een eigen kentekenbewijs

aanvragen. Het aanvragen

van een eigen kentekenbe-

wijs is mogelijk tot 31 okto-

ber 2006. Met ingang van 1

januari 2007 mogen brom-

en snorfietsen alleen nog

maar met een eigen kente-

kenbewijs en -plaat op de

openbare weg rijden.

Op de website van het

RDW (www.rdw.nl) is alle

praktische informatie voor

bromfietsbezitters te vin-

den. Nadat u alle noodza-

kelijke handelingen hebt

verricht kunt u voor uw
kentekenplaat terecht bij

WIKA Lijsterstraat 18. Te-

lefonisch bereikbaar via

5731613 en per fax 5736835.

E-mailen kan ook via

wikaglas@casema.nl.



Uvfe.
Door Lana Lemmens

De grote dag komt dichterbij!

Drie maanden voor de bruiloft. Je hebt kunnen lezen wat al-

lemaal te doen hebben tot drie maanden voor de trouwdag.

Deze keer een overzicht van alles twee en drie maanden voor

de grote dag.

De bruidstaart

Ook zo'n leuke traditie: het

aansnijden van de bruidstaart.

De bruidstaart wordt door de

bruid en de bruidegom aange-

sneden.

Officieel gaat dat zo: de bruid

neemt het mes ter hand, de

bruidegom brengt de hand van

de bruid naar de taart. Samen
snijden ze het eerste stuk. De

bruid voert haar kersverse echt-

genoot het stukje taart. Daarna

krijgt de bruid een stukje en

dan pas zijn de gasten aan de

beurt. Er zijn bakkers die ge-

specialiseerd zijn in bruidstaar-

ten. Meestal hebben deze bak-

kers ook een boek met foto's,

zodat je een idee hebt van de

mogelijkheden.

Trouwkaarten

Bij een drukkerij of betere

boekhandel kun je dikwijls een

map met voorbeeldkaarten

mee naar huis nemen. Zo kun

je op je gemak de ideale kaart

kiezen. Stel de tekst op en kies

een mooi lettertype. Laat wel

altijd eerst een proefdruk ma-

ken, dan kun je eventuele fou-

ten er nog uit halen.

En dit staat er meestal ook bij:

- Cadeautip

- De vraag of men wil laten

weten of men aan- of af-

wezig is

Twee maanden voor
de bruiloft

Uitnodigingen versturen

Proefdruk goedgekeurd? Ver-

stuur dan de uitnodigingen

naar jullie gasten

Tip: via www.tpgpost.nl kun

je persoonlijke postzegels ont-

werpen. Bijvoorbeeld met jul-

lie foto erop!

Kapper en schoonheidsspecia-

liste bezoeken

Je wilt er natuurlijk stralend

uit zien op je trouwdag, dus

laat je je haar doen (op de dag

zelf) en eventueel je make-up.

Maak een afspraak bij de kap-

per en bepaal samen hoe jouw
look wordt.

Zo kun je rustig bekijken wat

je wilt. Vind je het niks, zeg

het dan gewoon en probeer

wat anders. Laat foto's maken
van je kapsel, zodat de kapper

meteen weet hoe je het wilde

hebben.

Wat moet er zeker op je trouw-

kaart staan:

- Jullie namen
- De trouwdatum
- De trouwlocatie

- De aanvangstijd

- Of de genodigden daggasten,

receptiegasten of feestgasten

zijn

- Naam van de ceremoniemees-

ter en telefoonnummer
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Notaris bezoeken

Als je trouwt, deel je automatisch je bezittingen en schul-

den. Je trouwt dan in algehele gemeenschap van goede-

ren. En dat houdt in dat alle goederen in jullie bezit, voor

de helft eigendom van de ander wordt.

* ©®®®?©<!>
Tips

Verzekering afsluiten

Tegenwoordig kun je je brui-

loft ook laten verzekeren.

Mocht er dan iets zijn waar-

door je bruiloft niet door gaat,

dan worden de kosten die je

hebt gemaakt, vergoed.

Tafelindeling maken
Als je weet hoeveel gasten

er ongeveer komen, kun je

beginnen met de tafelinde-

ling. Laat de ceremoniemees-

ter hierbij helpen. Teken een

plattegrondje met de zaal-

indeling en de namen van

de genodigden. Je kunt ook

naamkaartjes maken en die

op de dag zelf klaarzetten.

Nu je toch met potlood en

papier in de weer bent; maak
direct een plattegrond van de

trouwzaal in het gemeente-

huis en bepaal wie waar gaat

Je wordt dus samen ieder voor

de helft eigenaar van alle

goederen die jij en je partner

voor het huwelijk ieder privé

hadden. Hetzelfde geldt voor

de schulden. Dus heeft een

van jullie bijvoorbeeld een

schuld bij de bank, dan is die

schuld na de trouwerij voor

de helft van de ander.

Trouwen in gemeenschap

van goederen

Voordeel van trouwen in al-

gehele gemeenschap van

goederen is dat je ongeacht

je inkomen de helft van de

bezittingen tot jouw eigen-

dom mag rekenen. Daarbij is

de regel erg simpel en onge-

compliceerd.

Nadeel van trouwen in alge-

hele gemeenschap van goe-

deren is dat je alles samen

deelt; dus ook eventueel ont-

vangen erfenissen en schen-

kingen. En bij een eventueel

faillissement zijn jullie beiden

betrokken. Kortom: je hoeft

bij het trouwen in gemeen-

schap van goederen vooraf

niets te regelen, maar je kunt

er wel problemen mee krij-

gen, mocht er onverhoopt

iets mis gaan tussen jou en je

partner.

Trouwen op huwelijkse

voorwaarden

Wil je niet in algehele ge-

meenschap van goederen

trouwen, dan trouw je op

huwelijkse voorwaarden. Dat

moet je bij de notaris vast

laten leggen. Meestal ga je

voor je trouwdag naar een

notaris, maar ook na het hu-

welijk kun je de huwelijkse

voorwaarden nog op laten

stellen. Dan betaal je echter

wel meer.

In de huwelijkse voorwaar-

den leg je vast:

- Een regeling omtrent de

verdeling van de kosten

van de huishouding;

- Een regeling omtrent de ei-

gendom van bezittingen en

schulden;

- Een regeling omtrentverde-

ling van pensioenrechten;

Er zijn verschillende huwe-

lijks voorwaarden:

Algehele uitsluiting van ge-

meenschap van goederen

(ook wel genoemd koude

uitsluiting). De koude uitslui-

ting is een model dat in het

verleden regelmatig gebruikt

werd, maar tegenwoordig

minder vaak voorkomt. Het

houdt in dat niets van jullie

samen gemeenschappelijk

wordt. Dus eigenlijk blijft

alles zoals voor jullie trou-

wen. Nadeel van dit model

is dat er grote vermogens-

verschillen kunnen ontstaan

tussen jou en je partner. Dit

kan nadelig werken bij een

eventuele scheiding. Om dit

nadeel wat milder te maken,

voegen partners vaak een

verrekeningsbeding toe.

Bij een jaarlijks verrekenings-

beding worden de inkomsten

van beide partners verrekend

nadat de kosten van de huis-

houding betaald zijn. ledere

partner houdt dus, ongeacht

zijn of haar inkomsten, het-

zelfde bedrag over aan het

einde van het jaar.

Bij een finaal verrekenings-

beding worden de vermogen

verdeeld aan het einde van

het huwelijk. Met uitzon-

dering van enkele compo-

nenten. Tijdens het huwelijk

wordt dus niets verrekend.

Een combinatie tussen beide

verrekeningsbedingen is ook

mogelijk.

zitten. Vooral de plekken voor

de getuigen en ouders zijn be-

langrijk. De rest van de familie

en vrienden vindt waarschijn-

lijk zijn plekje wel.

Draaiboek maken
Maak samen met de ceremo-

niemeester het voorlopige

draaiboek van je trouwdag.

Daarin staat wat er alle-

maal gebeurt; hoe laat en

waar. Houd rekening met
vervoer van en naar een lo-

catie. Komen er gasten van

veraf, regel dan een slaap-

plaats. Maak een lijstje met

spullen die de ceremonie-

meester bij zich moet heb-

ben.
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SCHAIK
i 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

ra
NVM

AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES- HUUR-

VERHUUR- BEHEER/

HYPOTHEEK/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

Burgemeester van Alphenstr. 55/1

OPEN HUIS
zaterdag 27 augustus van 11:00 - 13:00 uur

Zonnig 3-k. appartement op de ie etage

met 2 balkons gelegen op ca. 50 m. van

het strand. Parkeren op afgesloten terrein.

Berging op de begane grond.

Ind. Gang; woonkamer met schuifpui naar

balkon (zuid-oost); slaapkamer met aan-

grenzende badkamer met douche; slaap-

kamer met balkon; keuken; badkamer met

ligbad en toilet.

Vraagprijs € 159.500,- k.k.

Frans Zwaanstraat 82

Aan de duinrand nabij het strand ligt deze

royale uitgebouwde en recentelijk gemo-

derniseerde eengezinswoning met prachtig

vrij uitzicht. Ind.: hal; toilet; woonkamer;

moderne open woonkeuken v.v. inbouwapp.;

achtertuin van ca. 11 m. diep; ie et.: 2 slaapk.

waarvan 1 met balkon; toilet/wasruimte; luxe

badkamer met whirlpool, massagedouche en

wastafelmeubel; 2e et.: overloop met werk-

hoek; royale zolderkamer met kastenwand

en dakkapel aan voor- en achterzijde.

Vraagprijs € 385.000,- k.k.

Doctor J.G. Mezgerstraat 70

Op ca. 50 m. van het strand en nabij

het centrum en openbaar vervoer gelegen

goed onderhouden eengezinswoning met

voortuin en achtertuin met stenen schuur

en achterom. Bouwjaar 1987. Ind.: Beg.

gr.: entree; hal; toilet; doorzon woonka-

mer met plavuizen vloer en trapkast; open

keuken v.v. inbouwapp. ie et.: overloop; 2

royale slaapkamers; badkamer met wasta-

fel, douche en wasmachine-aansluiting; 2e

et.: ruime zolderkamer met dakkapel.

Vraagprijs € 310.000,- k.k.

Gezocht, voor enkele

ochtenden per week:
goede schoonmaakhulp
voor hotel nabij centrum.

Tel. 5714674

Kinderpartijtje te vieren?

Kom naar Oase Snacks
- Zeeweg kmp. 3.8.

Altijd leuk cadeau
voor de jarige job!

U bent welkom bij

Peter & Marion Schouten

van 12.00 tot 20.30 uur.

06-20598209

Rozenobel Antiek vraagt
Te Koop: meubelen,

oud speelgoed, kristal,

porselein, schilderijen,

etc. Gasthuisplein 6,

Zandvoort.
Tel: 023-5731787.

Open van 12.30-17.30,

ook op zondag.
Dinsdag gesloten.

Te Koop: Studieboeken

1e jaar bouwkunde.
ZGAN.Tel. 5715578

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

Behang- en schildersbedrijf Arnold Nijkamp
Tel/fax 571 31 72 / Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-, wit- en schilders-

werkzaamheden

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

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.

Indien uw advertentie hieraan niet voldoet kunt

u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.

ZAKELIJKE ZANDKORREL €10,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

apart vakje plaatsen

R.GREEVEN
register makelaar/taxateur o.g.

gedipl.taxateur WOZ

VBO 'iÖ MAKELAAR

OPEN HUIS IN ZANDVOORT:
PATRIJZENSTRAAT 30

3-kamer appartement
Zat.27aug.van 1 1 :00 tot 1 3:00 u.

€ 1 62.500,- k.k. inl .023 - 57 39 234

www.greevenmakelaardij.nl

IMAGE ,V

Ruitersport

IMAGE Ruitersport gaat uitbreiden!

Per 1 september opent Image de

OUTLETZOLDERÜ!

Alle bekende merken tegen

scherpe prijzen!

Outletzolder geopend:

dinsdag t/m vrijdag: 11.00- tot 17.00 uur

zaterdag: 9.00- tot 17.00 uur

Hoofdstraat 206, Santpoort-Noord

Tel.: 023-5389695



vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Nog steeds vertrouwen in

gezondheidszorg
Tot op heden oordeelt de meerderheid positief. De toe-

komst ziet men echter met zorg tegemoet, zo blijkt uit de
cijfers van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van
de Gezondheidszorg. Vorige week maakte het NIVEL de
cijfers bekend van haar onderzoeksresultaten in de hui-

dige gezondheidszorg.

Nederlanders waarderen hun
vertrouwen in de huidige

gezondheidszorg met een

ruime voldoende: een zeven.

Slechts 7,3% geeft een vijf of

lager. Maar de toekomst zien

mensen minder rooskleurig

tegemoet: ruim eenderde
geeft hiervoor een onvol-

doende. Gemiddeld krijgt het

vertrouwen in de toekomst
van de gezondheidszorg een

krappe voldoende (5,9).

Vertrouwen
Een en ander blijkt uit on-

derzoek van het NIVEL, ge-

subsidieerd door het Minis-

terie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport (VWS). Het

meeste vertrouwen hebben
mensen in huisarts en spe-

cialist. Tandarts, apotheker,

verpleegkundige en de fysio-

therapeut genieten het ver-

trouwen van 80 a 90% van

de mensen.

Alternatieve genezer
De alternatieve geneeskun-

de daarentegen kampt met
een slecht imago. Maar een

kleine groep mensen (9,2%)

heeft vertrouwen in alter-

natieve genezers zonder
artsendiploma. Alternatieve

genezers die ook arts zijn

genieten vaker vertrouwen

(46%), maar dat percentage

ligt nog steeds opvallend

veel lager dan voor de regu-

liere geneeskunde.

Instellingen

Ziekenhuizen, thuiszorg,

verpleeghuizen en geestelij-

ke gezondheidszorg (GGZ),

al deze instellingen genie-

ten minder vertrouwen dan
individuele zorgverleners. In

de GGZ hebben mensen het

minste vertrouwen, hoewel
diegenen die het afgelo-

pen jaar onder behandeling

waren wat positiever oor-

deelden. Het uitgebreide

rapport is openbaar te raad-

plegen via de internetsite

www.nivel.nl.
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GeldWijzer Op Leeftijd helpt

ouderen zelfstandig te blijven

Zo lang mogelijk in je eigen huis en je vertrouwde om-
geving blijven wonen. De financiële situatie van ouderen

wordt echter steeds slechter. Het Nationaal Instituut voor

Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft daarom een boekje uit-

gebracht: 'GeldWijzer Op Leeftijd'.

Bueno de Mesquita, de kleine met de snor
Een cello met slechts één snaar bespelen. Die behendig-
heid was in de oorlog zijn redding. In de jaren zestig werd
Abraham Bueno de Mesquita bekend van de televisie

waar hij zijn eigen show had. Vorige week is de varieté-

artiest op 87-jarige leeftijd in zijn woonplaats Lelystad

overleden.

De artiest Bueno de Mesqui-

ta werd bij het grote pu-

bliek bekend om zijn 'gekke

bekken'.

Zijn komische talenten

brachten hem veel succes

en roem. Aanvankelijk ver-

scheen hij in zwart-wit# la-

ter in kleur op televisie.

Talent

Niet alleen op de bühne
schitterde zijn komisch ta-

lent, ook in een wegres-
taurant wist hij op virtuoze

manier de lachers op zijn

hand te krijgen.

Als een slang kronkelde Bu-

eno de Mesquita onder de
tafels door# op zoek naar

zijn -denkbeeldige- hondje
Fiffy. Uiteindelijk zag hij

een ober waarbij Bueno in

tranen uitbrak terwijl hij

op een enorme schotel ge-

braden vlees wees en snik-

kend uitbracht: "Fiffy arme
Fiffy"

Cello

Het komische talent van de
joodse Abraham Bueno de

Bueno de Mesquita.

Mesquita behoedde hem
tijdens de tweede wereld-

oorlog voor transport naar

Auschwitz. Een SS-comman-
dant in het doorgangskamp
was op zoek naar muzikan-
ten. Bueno de Mesquita
kon spelen op een cello met
maar één snaar. Zijn latere

autobiografie heette dan
ook 'Cello met een snaar'.

Snor
Voor de Nederlandse tele-

visie trad hij op met onder
andere Rita Corita ('Koffie,

koffie, lekker bakkie kof-

fie'). Tegen het einde van

de jaren zestig was hij vaak
te zien op de Duitse tele-

visie waar De Nederlandse
artiest met veel succes op-

trad bij de shows van de
Nederlandse showmaster
Rudi Carell. Hij bleef der-

tien seizoenen bij 'Der

Rudi' als 'die kleine met de
snor' # de Duitsers vonden
zijn naam moeilijk uit te

spreken.

Komiek
Bueno werd geroemd om
zijn mimisch talent. Rudi

Carell herinnert hem als

een grote visuele komiek.

Beroemd is zijn glansrijke

imitatie van de entertainer

Sammy Davids Junior met
een flinke slok op. Bueno
de Mesquita was een intro-

vert man die niet veel over

zichzelf losliet.

Waardering
"Een man die niet altijd

zelf op de voorgrond stond

met zijn optredens, maar
wel iemand die respect

en waardering verdiende

op de manier waarop hij

mensen aan het lachen

maakte."

Op internet is inmiddels

een condoleanceregister

geopend:
www.condoleance.nl.

AOW en pensioenen staan

regelmatig ter discussie. Vol-

gens een NIBUD-onderzoek

gaan ouderen er dit jaar tot

zo'n 2 procent op achteruit

ten opzichte van vorig jaar.

Het boek 'GeldWijzer Op
Leeftijd' is geeft hints en tips

om ouderen te helpen zelf-

standig te blijven wonen.
Het behandelt onderwerpen

als wonen, zorg, vervoer, ad-

ministratie, klussen in huis

laten doen, erfenis en schen-

kingen, en overlijden.

Leestips:

Ouderen kunnen langer in

hun woning blijven wonen
als zij deze aanpassen. De
gemeente vergoedt noodza-

kelijke woonvoorzieningen

tot ruim €45.000. Ouderen

met een eigen woning die

hun hypotheek al hebben

afgelost, kunnen weer een

hypotheek op hun woning
nemen, waardoor er geld

vrijkomt als extra inkomsten.

Mensen van 65 jaar en ouder

kunnen, als ze bepaalde me-

dische kosten hebben, een

beroep doen op de tege-

moetkoming buitengewone

uitgaven (TBU), een extra

belastingaftrek van ziekte-

kosten.

Voor wie?

De 'GeldWijzer Op Leeftijd'

is voor iedereen die vragen

heeft over de geldzaken van

ouderen die zelfstandig wo-
nen. Uiteraard lezenswaar-

dig voor de ouderen zelf

maar ook voor hun kinderen

en familieleden of kennissen

die worden ingeschakeld

om boodschappen te doen,

of voor klusjes in en om het

huis, de zogenoemde man-

telzorgers. Ook zij kunnen

veel hebben aan 'GeldWijzer

Op Leeftijd'.

Meer informatie via

www.nibud.nl.

Stichting WOZ helpt

Een nieuw Zorgstelsel en een gewijzigde belastingsaan-

gifte. Veranderingen, aanvullingen en correcties op wet-
geving volgen elkaar in hoog tempo op. De Stichting Wel-
zijn Ouderen Zandvoort (SWOZ) helpt.

Voor het belastingjaar 2005 is

een aantal wijzigingen door-

gevoerd in de inkomstenbe-

lasting. Deze wijzigingen kun-

nen gevolgen hebben voor de
belasting die u moet betalen

of terugkrijgt.

Als u in 2005 maandelijks een

voorlopige teruggaaf gaat

ontvangen, dan kan dit be-

drag door deze wijzigingen te

hoog of te laag zijn. Als u wilt

voorkomen dat u op uw defi-

nitieve aanslag moet bijbeta-

len of als u recht heeft op een

hogere voorlopige teruggaaf,

dan kan de SWOZ aan de u

daarbij helpen.

Want de voorlichtingscam-

pagne is onvoldoende toege-

spitst op senioren. De brieven

en brochure die mensen thuis

hebben ontvangen, de adver-

tenties en de informatie op
de internetsite www.denieu-

wezorgverzekering.nl is voor

velen niet helder.

Ook het Zorgstelsel wordt
binnen enkele maanden an-

ders dan u gewend bent.

Waarschijnlijk hebt u recht op
een zogeheten Zorgstelsel-

Toeslag, een uitkering van de

Belastingdienst. Mede daar-

om dient u te letten op het

formulier dat u rond septem-

ber van de Belastingdienst

ontvangt. Indien u hiermee

geen raad weet, is het ver-

standig contact op te nemen
met de Ouderenadviseur van

de SWOZ. Dagelijks houdt de

Ouderenadviseur van tien tot

half één spreekuur aan de

Louis Davidsstraat, ingang

Gemeenschapshuis. Ook kunt

u iedere donderdagmiddag
van half twee tot half drie

terecht in het Aktiviteiten-

centrum AKZA in Zandvoort-

Noord.



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

<r~^

v en verkoop SIERADEN
(eigen ontwerp)

en HORLOGES.

REPARATIES: SIERADEN, HORLOGES.

Haltestraat 39 A, 2042 LK Zandvoort

Tel: 023-5715574

bloemen aan zee
Bloemen en Planten
Fleurop Service

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

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

aloecaring b.v.

WAT ZOEKT U?
Extra inkomen, meer vrije tijd of eerder

stoppen met werken? Wilt U eigen baas zijn

én parttime werken?

Wij kunnen U laten kennismaken met een zeer

succesvol concept. Waarmee U op parttime

basis méér dan een fulltime inkomen kunt ver-

dienen, afhankelijk van de optie die U kiest:

700 EURO per maand met circa 4-6 uur

werken per week
2.300 EURO per maand met circa 6-10 uur

werken per week
4.600 EURO en meer per maand met circa 15

uur werken per week

Bent U die enthousiaste doorzetter (m/v),

min. 25 jr, die openstaat voor iets nieuws?

Wilt U kennismaken met een betrouwbaar,

uniek en zeer succesvol bedrijf?

Voor info of een uitnodiging door ons bedrijf

BEL ELKE WERKDAG

TUSSEN 9.00- EN 18.00 UUR MET:

Tel: 0294-450999

Louis@B.V.

50% Korting

op alle glazen en

serviesgoed van glas!

Frits Louis • Haltestraat 69

Tel.: 06 14784718

Goede prestatie van Pepijn
Paap in Adventure Race

Pepijn is hier geconcentreerd bezig de coördinaten in te tekenen en de route te bepalen.

Eind juli heeft de Zandvoortse adventure racer Pepijn

Paap mee gedaan met een 3,5 daagse race in Charavi-

nes, Zuid-Frankrijk. Een wedstrijd van ongeveer 200 km,

met de onderdelen hardlopen, moutainbiken, kajak-

ken, klimmen, abseilen, zwemmen, (nacht)oriëntatie,

boogschieten en touwhindernissen. Deze wedstrijd

stond vooral in het teken van de voorbereiding voor

het Nederlands Kampioenschap Adventure Racen eind

september in Schotland.

Van de sportredactie

De wedstrijd in de Franse

Alpen was een zeer afwis-

selende wedstrijd met veel

beklimmingen en extreme

temperaturen van rond de

35°C. Er werd regelmatig

gewisseld tussen moutain-

biken en hardlopen, hoe-

wel bergop nauwelijks van

hardlopen gesproken kon

worden. De hoge tem-

peraturen vergden het

uiterste van lichaam en

geest, er moest veel ge-

dronken worden, wat de

deelnemers allemaal zelf

moesten verzorgen. Hulp

van buitenaf is verboden.

Ook het 'koppie' moet er

goed bijgehouden wor-

den, omdat het hele tra-

ject aan elkaar geknoopt is

met controle punten die al

oriënterend met kaart en

kompas gevonden moeten

worden.

Proloog

Na de proloog, verspreid

over 11/2, dag lag Paap

met zijn vrouwelijke team-

maatje Esther ter Bekke

(team Sleepmonsters.nl)

16e in het algemeen klas-

sement en 3e in het man/

vrouw teams klassement.

De eerste wedstrijddag

was een lange en zware

dag. De teams hadden

een deadline, elke 5 minu-

ten te laat betekend een

strafpunt aftrek. Dus op

tijd de deadline halen was

een vereiste en vergde ook

alle inspanning. Boven op

een van de toppen van de

Franse bergen speelde het

lot een spelletje van het

Sleepmonsters.nl team.

Het controlepunt was

niet te vinden. Dit kostte

erg veel tijd en uiteinde-

lijk moesten ze dit punt

laten schieten vanwege

de te halen deadline. Met

nog 5 minuten op de klok

finishte ze in eerste dag

met een 13e plek in het

algemeen klassement en

helaas een 4e plek in het

mixed klassement.

Goede tweede dag

De tweede dag was het

team er alles aangele-

gen om geen fouten te

maken en minimaal de

derde plaats terug te pak-

ken. Als een speer, met al-

leen een tegenslag bij het

1e controle punt, waar

gebrek aan concentratie

Oost en West met links en

rechts door elkaar werden

gehaald, verliep de 2e dag

boven verwachting goed.

Top 10 teams werden een-

voudigweg gepasseerd, de

snelheid zat er goed in. Bij

het boogschieten moesten

2 extra punten worden ge-

vonden, daar beide atleten

ruim misschoten. Ondanks

dit korte oponthoud stond

na het zwemmen en ka-

jakken de slotetappe van

15 km hardlopen met nog

2 controle punten, natuur-

lijk bergop, te wachten.

Na in totaal 21 uur wed-

strijd finishte het team op

een 12e plaats in het alge-

meen klassement en 4e in

het mix klassement. Het

is niet gelukt de 3e plaats

terug te pakken omdat an-

dere teams ook geen fou-

ten gemaakt hebben de

2e dag. Zij hadden net dat

ene controle punt meer

gehaald op de 1e dag, wat

in het klassement belang-

rijker is dan de tijd.

Geen NK
Helaas is afgelopen vrij-

dag het persbericht naar

buiten gekomen dat het

NK Adventure racen van

september in Schotland is

verplaatst naar 2006. Als

vervanging staat naar alle

waarschijnlijkheid de 400

km lange wedstrijd Terra

Incognita (een WK kwalifi-

catie wedstrijd) in Kroatië,

van 7 tot 1 1 september, op

het programma. Deze race

is vergelijkbaar met de

eerder door Paap bezoch-

te 580 km wedstrijd "Buil

of Africa" in Zuid-Afrika.

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
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Autosport

26 t/m 28 augustus DTM op het circuit van Zandvoort.

Volop spanning in DTM
Als er een kampioenschap in de autosport spannend is, dan is dat

wel het DTM. Op het circuit van Zandvoort wordt komend week-

end de achtste race van het seizoen gehouden. Daarmee wordt

de slotfase van het DTM-kampioenschap 2005 ingeluid.

sementsleider Lewis Hamilton

ook proberen de twee races in

Zandvoort bij het bijprogramma

van de DTM winnen. Hamilton

heeft het afgelopen seizoen la-

ten zien dat hij ongenaakbaar is

in de Formule 3. De Nederlandse

Door Jaap Koper

De titelstrijd komt hiermee in

een beslissend stadium. Dat

betekent volop spanning bij

de populairste toerwagense-

rie van Europa. Sinds 2001 is

het Duitse autosportcirus een

jaarlijkse gast op het circuit

aan de Noordzee, dat traditi-

oneel goed is voor spannende

races en een vol huis. Vorig jaar

kwamen er maar liefst 73.000

bezoekers, een record voor de

DTM op Zandvoort.

In de strijd om het kampioen-

schap is het spannender dan

Mika Hakkinen won al in

zijn derde DTM wedstijd

op het circuit van

Spa-Francorchamps.

ooit. Regerend kampioen Matti-

as Ekström pakte met zijn over-

winning in de zevende race van

het seizoen op de Nürburgring

de leiding in het kampioenschap

terug. De Audi-coureur leidt nu

met 1 punt voor zijn voornaam-

ste opponent Mercedes-Benz-

rijder Gary Paffett.

Oud-Formule 1 rijders in de DTM
In de DTM rijden ook enkele

oud Formule 1 coureurs mee.

Een ervan is tweevoudig For-

mule 1 wereldkampioen Mika

Hakkinen. De Fin zal één van

de publiekstrekkers zijn. Naast

Hakkinen is de Duitser Heinz-

Harald Frentzen een voormalig

Formule 1 rijder die al een sei-

zoen DTM erop heeft zitten.

De voormalige Formule 1 rijder

bij Toyota, Allan McNish, is de

tweede nieuwkomer in dit sei-

zoen van de DTM

Bijprogramma

Een bijzonder bijprogramma is

de Formule 3. Daar is de win-

naar van de Marlboro Masters

terug te zien. Na zijn zege in

juni bij de Mas"^ wil de klas-

Christijan Albers.

(Foto: Chris Schotanus)

inbreng komt van Giedo van der

Garde. De Veenendaler wordt

achtervolgd door pech, maar is

toch vrij vaak voorin te vinden.

Formule 1

Bijzonder is de komst van Chris-

tijan Albers. De Larenaar komt
met Minardi naar de DTM en

zal tijdens het raceweekend een

hoogtepunt zijn met zijn team.

De Nederlandse Formule 1-ster

en oud-DTM-rijder zal op zon-

dagmiddag een poging doen

om met zijn huidige Minardi

Formule 1-auto het ronderecord

op het 4,307 kilo-

meter lange circuit

scherper te stellen.

Het bestaande re-

cord van 1.19.880

is nu in handen

f a DTM 2005
Tijdschema Deelnemers

Zaterdag, 27 augustus
1 C3 Mattias Ekström

Audi A4 DTM / 2005
8.15- 8.45

9.00- 9.30

F3 Euro Series Q1

SEAT Cup Q1
2 ^5 Martin Tomczyk

Audi A4 DTM / 2005
9.45-10.15 ADACVW Polo Cup T

3 gE Garv Paffett
10.30-11.30 DTM T AMG-Mercedes C-Klasse / 2005

11.50-12.20 FormelBMWADACRI 4 |~~| Jean Alesi

12.40-13.10 F3 Euro Series R1 AMG-Mercedes C-Klasse / 2005

13.30-14.00 DTM Q 5
| l

Tom Kristensen

14.20-14.50 DTM (super pole) Q Audi A4 DTM / 2005

15.00-15.30 Pitwalk 6 (Q Allan McNish

15.50-16.20 SEAT Cup R1 Audi A4 DTM / 2005

16.40-17.10 ADACVW Polo Cup Q 7 P^ Bernd Schneider

17.20-18.00 DTM (taxi drives)
AMG-Mercedes C-Klasse / 2005

8 Mika Hakkinen

AMG-Mercedes C-Klasse / 2005
Zondag, 28 augustus

8.30-9.00 ADACVWPoIoCudR2
9 Marcel Fassler

Opel Vectra GTS V8 / 2005
9.15- 9.45 DTM (warm up)

10 ^^ Heinz-Harald Frentzen
10.05-10.35 SEAT Cup R2

Opel Vectra GTS V8/ 2005
10.50-11.20 FormelBMWADACR2

1 1 [ ] Laurent Aiello
11.40-12.10 F3 Euro Series R2 Opel Vectra GTS V8 / 2005

12.15-12.30 Formule 1, Albers D 12 Ë5 Manuel Reuter

12.30-13.15 Pitwalk Opel Vectra GTS V8 / 2005

13.30-15.15 DTM R 14 H Christian Abt
Audi A4 DTM / 2004

T= Training
1 5 ^ Pierre Kaffer

Q - Kwalificatie
Audi A4 DTM / 2004

R = Race

D= Demonstratie
16 ^Stefan Mücke

V J AMG-Mercedes C-Klasse / 2004

17
I I

Alexandros Marqaritis

AMG-Mercedes C-Klasse / 2004
van de Italiaan Luca Badoer,

18
I I

Rinaldo Capello
dat hij in augustus ^uu^ ves-

Audi A4 DTM / 2004
tigde, in een Ferrari F2001, 19 ^H Frank Stippler
met een gemiddelde snelheid Audi A4 DTM / 2004

van 194,127 km/u. 20 |i0 Bruno Spengler

AMG-Mercedes C-Klasse / 2004

Albers heeft wel het rondere- 21 Sri Jamie Green

cord van cie DTM in handen. AMG-Mercedes C-Klasse / 2005

Dat deed hij vorig jaar toen

hij met de AMG-Mercedes C-

Klasse een snelste rondetijd

van 1.36.441 op de klokken

liet zetten. Daarmee verbe-

terde hij zijn eigen record uit

2003. Blijkbaar voelt Albers

zich uitstekend thuis op het

lastige circuit.

Stand

Na 7 races

1. Mattias Ekström 51 pt

2. Gary Paffett 50 pt

3. Tom Kristensen 36 pt

4. Mika Hakkinen 22 pt

5. Jean Alesi 19 pt

Allard Kalff doet goede
zaken op Snetterton

Afgelopen weekend werden twee races verreden in de

DunlopSportMaxxClioCup. Voor Allard Kalff verliep dat

weekend erg goed. In de eerste race lag Kalff heel even

tweede, maar moest hij uiteindelijk genoegen nemen met

een vierde plaats. De tweede wedstrijd verliep succesvol-

ler voor de Zandvoorter.

Zoals het een klassements-

leider betaamt won Kalff

de tweede race. Doordat

naaste concurrent Bastiaans

wellicht een schorsing boven

het hoofd hangt, gaat Kalff

nu aan de leiding met 141

punten voor Bastiaans, die

tweede staat met 124 punten.

De andere Zandvoorter uit

deze klasse, Dillon Koster, is

terug te vinden op de vierde

plaats met 77 punten. De vol-

gende race is in het weekend
van 17 en 18 september op

het circuit van Zandvoort.



Het safariconcept houdt in:

het allerbeste eten , drinken en

entertainment in een

avontuurlijke en vriendelijke

sfeer.

Boulevard Paulus Loot 2 • 2042 AE Zandvoort

tel. 023-571 2628 • www.safariclub.nl

zondag 4 september
Live muziek: Kees Cook

Strandpaviljoen 8 Zandvoort
T. 023 571 64 06
www.trefpuntannette.nl

Vj

13)
PILATESONTHEBEACH

Bij Skyline, the Australian beach bar

Elke zondag 1 3.00-1 4.00 uur Neem je eigen mat mee
Elke maandag 1 0.00-1 1 .00 uur Bij regen gaan we indoor

Wegens groot succes, ook in de maand augustus:

Teel Good' weken

GRATIS massage en lezingen

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\1ftlx>4y\3&

Zfndvoorise

Strand $
c_

club rnnritimÊ
STRANDPAVILJOEN 9 - ZANDVOORT

telefoon (023) 571 88 88

^13

7<xTHE
AUSTRALIAN
BEACHBAR

ZONDAG 28 AUGUSTUS VANAF 16.00 UUR
- Australische BBQ

- Wijnproeferij met Australische wijnen

- Informatie over reizen naar Australië

WEEKMENU (€ 16,50)
* Tomatensoep met Tortilla chips met kaas *

* Slibtong met lemon prawns en een puree van notensla *

* Meloensoep met vanille ijs
*

Bij dit menu: fles Australische wijn vanaf€ 7 0,00

VOOR RESERVERINGEN:TEL 5714525

#:
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

Natuurlijk kan uw strandpaviljoen ook
op deze pagina vermeld worden!

Neem contact op met
Gillis Kok: 06-460 460 26 of mail

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Ganpati • Op het naturel strand

Hoor, zie, proef en voel het verschil.

PehdeKJiuerW

ledere zondag vanaf 1 1 .00 uur

Tarot Reading, Massage

en Boedhistish raadsman aanwezig.

Indian Summerparty • 28 augustus

lnfoiwww.ganpati.nl • 06-54270763

CLUB NAUTIQUE
STRANDPAVILJOEN 23

T 023 S7T 57 07
www.clubimautique.nl

Nautique

MÉDITERRANÉE
AAN ZEE.

AVONDKEUKEN
DAGELIJKS
GEOPEND
VANAF
17.30 UUR.

Ganpati: een rustplek op het 'naturelstrand'

Adri van der Bos is duidelijk in zijn uitspraken. Zijn 'Ganpati'

moet een spiritueel centrum worden op het naaktstrand dat hij

overigens zelf 'naturelstrand' wenst te noemen.

Door Joop van Nes jr.

Alles in dit paviljoen geeft de

indruk van rust, en werkte op

mij zeer inspirerend. In de hoek

staat dominant een standbeeld

van de Indiase god Ganpati, de

god van de vooruitgang en de

vernieuwing. Het is een beeld

van een mens met zes armen

en een olifantenkop. "Ik heb

wel iets met het mystieke. Ik

raak erdoor geïnspireerd. Ik

word er ook rustig van en rust

weten mijn gasten hier zeker

te vinden", zegt Van der Bos.

Dit jaar kan men al in zijn pa-

viljoen gemasseerd worden, is

er iedere week een boeddhis-

tisch raadsman aanwezig en

kan men dus proeven van een

spirituele cultuur. Tevens be-

staat de mogelijkheid om aan

Yoga deel te nemen en kan men
in de toekomst kijken met Ta-

rotkaarten, 's Zondags is een DJ

van Café Del Mar aanwezig die

Indiase muziek draait. Maar hij

wil verder.

Natuur

"Na dit seizoen ga ik met de rug-

zak twee maanden door India

trekken. Ik ga inspiratie opdoen

voor het komende seizoen",

zegt Van der Bos ondernemend.

Hij beschouwt het strand als

een plaats waar de mensen

niet alleen kunnen genieten

van de zon maar ook van de

natuur. "Ik woon al sinds maart

op het strand, geweldig als je

's ochtends wakker wordt met

de zee als achtergrondgeluid.

Dit is puur natuur. Daarom
praat ik ook van het 'naturel-

strand'." Hij wil proberen om
via vergunningen zijn gasten

met een soort strandtaxi naar

zijn 'naturelstrand' te mogen
brengen.

Muziek

"Mensen komen voor hun

rust en om weer opgeladen te

worden voor de zaken van al-

ledag. Dat doen ze bij Ganpati

op een heleboel manieren. Het

komt zelfs regelmatig voor dat

er spontaan jamsessies gecre-

ëerd worden met drums, trom-

mels en snaarmuziek. Alles kan

namelijk bij ons, niets moet. En,

oh ja, voordat ik het vergeet, bij

Ganpati wordt, als enige tent op

het hele strand, gekoelde rode

wijn geschonken. Ik heb graag

dat de mensen dat weten dus

niet vergeten te vermelden."

Bij deze!

Paviljoen Ganpati: het vijfde

paviljoen op het 'naturel-

strand,' een bezoek meer dan

waard.

Adri van der Bos.
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Quirinius van Dorp wint sterk bezet
Strandschaaktoernooi in Zandvoort
De 10e editie van het Strandschaaktoernooi, afgelopen zaterdag

20 augustus 2005, georganiseerd door de Zandvoortse Schaak

Club, is weer zeer succesvol verlopen. Strandtent nummer 8, Tref-

punt Annette was weer de locatie waar alles zich afspeelde.

Van de sportredactie

894 Deelnemers waren er dit 2e

lustrum komen opdagen om aan

dit altijd gezellige toernooi deel

te nemen. Ze kwamen uit alle

windstreken: Eindhoven, Tilburg,

Nijmegen, Leiden, Amsterdam,

Den Haag maar toch voorname-

lijk uit de regio. Onder de deelne-

mers bevonden zich ook 4 dames

die het moesten opnemen in dit

voornamelijk met mannen bezet-

te toernooi.

Wisselbeker

De winnaar van vorig jaar, Rob

Duijn, kon het ditn jaar niet bol-

werken in de sterke Hoofd-

groep. Jan-Jaap Janse (Utrecht)

en Quirinius van Dorp (Leiden)

wisten na 5 ronden met een ge-

lijk aantal winstpunten 4,5, bo-

venaan in de groep te eindigen.

Twee snelschaakpartijen van 5

minuten moesten toen de beslis-

sing brengen en van Dorp trok

aan het langste eind. Hij mocht

dus de "Jan Berkhout" wissel-

trofee naar huis meenemen.

Beste Zandvoorter

Olaf Cliteur uit Zandvoort wist

zijn groep met grote overmacht

te winnen door ook 4,5 punt

binnen te halen uit 5 partijen.

Vier deelnemer behaalden het

maximale resultaat van 5 pun-

ten en geen enkele deelnemer

ging zonder winstpunten naar

huis. Alle groepswinnaars ont-

vingen een fraaie beker met in-

scriptie. De wedstrijdleiding van

de Zandvoortse Schaak Club kan

weer terugkijken op een zeer

geslaagd toernooi. Het 1 1 e toer-

nooi staat weer gepland voor de

maand augustus volgend jaar.

Zandvoorters winnen Jeu de boules titels

De wedstrijden die de jeu de boulesvereniging Zandvoortmeeu-

wen vorige week organiseerde zijn een groot succes geworden.

Zowel bij de licentiehouders als de recreanten eindige het toer-

nooi in een Zandvoortse overwinning.

Bij de licentiehouders was de

titel voor het koppel Johan

Moelee/Johan Dorsman, terwijl

bij de recreanten Enzo San-

toro/Richard Kerkman de eerste

plaats voor zich opeisten.

Recreanten

De twaalf recreantenparen

die zich na de voorronden op

maandag en woensdag wisten

te plaatsen voor de eindstrijd,

streden zaterdag in twee groe-

pen van zes om de titel. De vijf

partijen die moesten worden

afgewerkt kosten veel van de

krachten en concentratie van

deelnemers, van wie alleen het

koppel Santoro/Kerkman zon-

der verlies de pouleoverwin-

ning wist te behalen. Gezien de

inspanningen besloot de wed-

strijdleiding in overleg met de

spelers om geen finale en partij

om de 3e en 4e plaats te laten

spelen, maar de scores uit de

twee poules samen te voegen

en zo de eindstand te bepalen.

De eindstand bij de recreanten

is daardoor: 1. Enzo Santoro/Ri-

chard Kerkman (JdB ZVM), 2. Co-

rine Weerman/Fransje Koelman

(Strandvlinders), 3. Ahmet en

Almin Hamidovc (Zandvoortse

tuinders), 4. Liesbeth Reurts/Her-

man Kiene (JdB ZVM), 5. Fred

Alekers/Nel v.d. Heide (Strand-

vlinders) en 6. Dik Kraaijenoord/

Kees Koper (JdB ZVM).

Licentie

De finale van de licentiehouders

had zondag een spannend ver-

loop. De toeschouwers zagen

zowel in de A- als B-poule een

spannende strijd om de finale-

plaatsen. In een groot aantal par-

tijen viel de beslissing vaak pas

bij de laatste bal. De spanning

ging gepaard met, technisch en

tactisch gezien, goed spel waar-

door er vaak gemeten moest

worden om de stand van zaken

te bepalen. Zowel in de voor-

ronde van dinsdag als tijdens

de finalepartijen van zondag

was het spel van de Zandvoortse

combinatie Moelee/Dorsman

opvallend constant. Met rus-

tig en bekeken spel werden de

meeste tegenstanders aan de

kant gezet. De finalepartij te-

gen het duo Van Leyden/Broer

maakte duidelijke waarom het

Zandvoortse koppel aanspraak

mocht maken op de eerste

plaats. Nadat de tegenstander

een kleine voorsprong hadden

genomen kwamen Moelee/

Dorsman met een aantal goe-

de worpen terug en wonnen
uiteindelijk met twee punten

verschil de eindstrijd. Daarmee

won voor het eerst na vijf jaar

weer eens een Zandvoorts duo

het jeu de boulestoernooi van

de eigen vereniging.

Tevreden

Zandvoort Meeuwen voorzit-

ter Herman Kiene toonde zich

na afloop een tevreden mens.

In zijn slotwoord dankte hij

alle medewerkers die tijdens

de wedstrijden en de voorbe-

reidingen het mogelijk hebben

gemaakt dat alle op rolletjes

liep. Ook dankte Kiene de vele

sponsors die op een of andere

manier hun bijdrage hadden

geleverd om het toernooi tot

een succes te maken.

Voetbal

Sv Zandvoort zaterdag geen
schim van vorig jaar

Het eerste elftal van de zaterdagtak van sv Zandvoort is de eer-

ste ronde om de Amstel Cup begonnen met een verlies. Op een

zacht veld van ZCS'04 werden onze plaatsgenoten weggeveegd
door zondag vierdeklasser RKAV (Aalsmeer). Vooral in defensief

opzicht waren ze veelal het antwoord schuldig op de felle aanval-

len van de Aalsmeerders.

DoorJoop van Nesjr.

Ook nu weer diverse afmeldingen

bij trainer Guus Marcelle: Ronald

Kaales (vakantie), René Paap (va-

kantie), Arend Regeer (schorsing)

en Dennis Keuning (ziekte) zijn ba-

sisspelers die gemist werden. Toch

kwam Zandvoort op voorsprong.

Een scherpe pass van Barry Paap

bracht Sebastiaan Kaales in stelling

die met een droge schuiver voor 1-

zorgde. Daarna was het echter

gedaan met de koopman. On-

derschatting? Misschien maar de

aanvallen van Aalsmeer waren fel,

snel en gevaarlijk en de gastheren

liepen steeds achter de feiten aan.

Al voor rust was de stand omgebo-

gen in een 1-2 achterstand.

Gatenkaas

Ook na rust in eerste instantie een

aanvallend Zandvoort maar al-

lengs moesten ze weer achteruit

voetballen omdat nu eenmaal de

scherpte en felheid ontbraken

om voorin potten te kunnen bre-

ken. Met een half uur te gaan

kreeg Zandvoort ook nog een

penalty te verwerken. Het was

een van de weinige correcte be-

slissingen van een jonge scheid-

rechter die duidelijk nog het een

en ander moet leren en deze

wedstrijd niet aankon. De penal-

ty overigens werd tot doelpunt

verheven, 1-3. Vijf minuten later

wisten de Aalsmeerders weer te

profiteren van de gatenkaas die

verdediging moet heten, 1-4.

zette Zandvoort nog iets er te-

genover? Niet veel, slechts spora-

disch kregen ze wat aanvallende

ideeën maar meer dan dat ook

niet! Gelukkig wordt het Am-
stel Cup toernooi door Marcelle

gezien als een oefenprogramma

want als dit in de competitie

moet doorgaan, de start is 3 sep-

tember, heeft Zandvoort niets te

zoeken in de tweede klasse.

(Foto: Menno Enthoven)

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 (in

alfabetische volgorde):

Akza
Aloecaring

Asian Delights

Autobedrijf Zandvoort
Beddenspecialist

Bloemen aan Zee

Boudewijn's Visservice

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee, Grand Café

Festivoort

Filoxenia

Foto Menno Gorter

Greeven Makelaardij

H. Willemse Elektrotechniek

Het Lokaal

IJzerhandel Zantvoort

Image Ruitersport

Juwelier Jim Draaijer

Kennemer Valley

Kippetrap

Koene Cleaning Service

Louis®

MP Coiffures

Nova College

Nova College

P. van Kleeff

PvdA
Rondje Dorp
Take Five aan Zee
Toko Bintang

Uitvaartcentrum Haarlem
Van Schaik, makelaar
Wasuniek
WIKA
Zandvoort Optiek



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

• Nabij het Groene Hart gelegen sfeervolle 30-er jaren

hoekwoning met zonnige achtertuin en gastenverblijf

• De afgelopen jaren is de woning smaakvol gerenoveerd

met behoud van het charmante karakter

• L-vormige woonkamer, moderne keuken, 3

slaapkamers(excl. gastenverblijf) en moderne badkamer
• Woonopp. ca. 110 m 2

,
perceelopp. 132 m 2

Vraagprijs: € 356.000,-

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort, Haarlem
en Amsterdam

(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
KLINGEN

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

Telefoon: (023) 5 715 715

ZANDVOORT

• Charmante, karakteristieke en zeer royale hoekwoning
• Royale fraai aangelegde achtertuin en parkeerplaats

• De woning beschikt over een extra ruimte op de

beg. grond en is geschikt voor kantoor/praktijk aan huis

• 3 royale slaapkamers en een luxe badkamer
• Gemeentelijk monument
• Woonopp. ca. 200 m 2

, inhoud ca. 685 m 3

Vraagprijs: € 559.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de Van
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n
vai LINGEN

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

Telefoon: (023) 5 715 715


