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De strandbus heeft het einde van de zomer niet gehaald. (Foto: OVM Fotografie)

KLM Ladies Open 
ludiek geopend

Door Joop van Nes jr.

De actie van de Rijksdienst was 
noodzakelijk omdat vervoerder 
Connexxion zich benadeeld voelt 
door de strandbus, een project 
van provincie Noord Holland in 
het kader van de nota Bereik-
baarheid Kust. Vorig jaar moch-
ten alleen passagiers toegela-
ten worden die over een geldig 
treinkaartje beschikten of over 
een kaartje van één van de grote 
parkeerterreinen. Hierdoor werd 
de dienst als besloten vervoer 
aangemerkt en was geen conces-
sie nodig.

Stichting
Dit seizoen heeft een stichting 
van voornamelijk strandpach-
ters maar ook andere onderne-
mers in Zandvoort het project 
handen en voeten gegeven. 
Deze stichting moet als privé li-
chaam worden gezien en is dus 

Vorige week zaterdag is de 
Strandbus door de inspectie 
van de Rijksdienst voor het 
Wegverkeer aan de kant ge-
zet. Deze actie was volgens 
de inspecteurs nodig omdat in 
hun ogen de bus als openbaar 
vervoer wordt aangemerkt en 
daarvoor geen concessie is af-
gegeven.

op dezelfde voet doorgegaan 
als vorig jaar. Nu echter mag een 
ieder die wil, instappen en voor 
een klein bedrag vervoerd wor-
den naar en langs het strand. 
Dit zette echter kwaad bloed 
bij regiovervoerder Connexxion 
die van ‘oneerlijke concurrentie’ 
spreekt en bij de Rijksdienst aan 
de bel trok.

Taxibusjes
Gelukkig waren de stichting en 
bestuurders niet voor één gat te 
vangen. Nog geen uur nadat de 
buslijnen stopgezet waren, had-

den zij taxibusjes ingehuurd om 
de dienstregeling alsnog voort 
te zetten. Omdat een taxibedrijf 
vervoersrechten heeft, konden 
de klanten van de Strandbus als-
nog naar hun bestemming wor-
den gebracht. Oud-wethouder 
Han van Leeuwen is voorzitter 
van de stichting. “Wij hebben 
razend snel gereageerd en heb-
ben genoeg taxibusjes kunnen 
inhuren om het ergste leed op 
te vangen. Deze hebben ook 
zondag gereden. Komend week-
end is ons laatste operationele 
weekend en dan zullen zij ook 

Strandbus aan de
kant gezet

Stationslift duurt lang

Vishandelaar Patrick Berg van de Zee-

meermin, heeft vorige week zaterdag 

op originele wijze zijn vaste klanten 

zelf laten bepalen welke haring hij de 

komende winter zal verkopen. Door 

middel van proeven en keuren van een 

vijftal verschillende haringen van diver-

se leveranciers, konden de mensen hun 

wensen kenbaar maken en de meeste 

stemmen gelden. De één was wat 

flauw, de ander iets hartiger, weer een 

andere zacht en de vierde hard. Ook 

was er duidelijk verschil in kleur. Voor 

de klanten die hebben geproefd hier-

bij de uitslag op volgorde van meeste 

stemmen: E–D-B-A-C. Op de foto ‘ha-

ringsnijdster’ Linda aan het werk met 

de ‘winnende’ haring.

weer de Zandvoortse strandgan-
gers vervoeren. Op dit moment 
zijn wij doende om in alle rust de 
stichting sterker te maken. Door 
middel van sponsoring willen wij 
volgend seizoen meer voor onze 
toeristen betekenen. We hebben 
nu de hele winter de tijd om met 
de Rijksdienst te praten en de 
juridische haken en ogen op te 
lossen,” aldus Van Leeuwen. Ko-
mend weekend is dus de laatste 
mogelijkheid om voor een paar 
centen nog één keer een ritje 
door ons mooie dorp te maken. In 
taxibusjes wel te verstaan.

Dinsdagavond hebben de da-
mes die deelnemen aan het 
KLM Ladies Open op ludieke 
wijze het toernooi geopend. 
Bij Mango’s Beachbar moes-
ten zij proberen een golfbal-
letje in een dertig centimeter 
weide hole te slaan.

Door Joop van Nes jr.

Circa 50 dames van de Europese 
Toer hadden gehoor gegeven aan 
de oproep van Holland Casino 
Zandvoort om bij deze happening 
aanwezig te zijn om hun golfkun-
sten te vertonen. De dames moes-
ten vanaf het terras een golfballe-
tje richting een hole op het strand 
slaan. De afstand was circa 45 me-
ter en in theorie dus niet te ver om 
dat in één keer te kunnen doen.

Moeilijk
Nu bleek pas hoe moeilijk het spel-
letje golf is. Geen van de dames, 
die in eerste instantie twee keer 
mochten slaan, wist dichterbij te 
komen dan ongeveer een halve 
meter. Toch wilde de KLM, die 
twee business class tickets voor een 
reis vanaf Schiphol naar waar dan 
ook ter wereld had beschikbaar 
gesteld, niet met de prijs blijven 
zitten. Daarom mochten de dames 
nog één keer slaan. Wie nu het 
dichtste bij de hole kwam won de 
prijs. Uiteindelijk was het de Zwit-
serse Florence Luscher die de hole 
benaderde tot op 15 centimeter 
die de mooie prijs in ontvangst 
mocht nemen. Zij kon haar geluk 
niet op temeer omdat zij slechts 
op uitnodiging van de organisa-
tie aan het KLM Ladies Open mee 
mag doen.
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Gehuwd:
van der Ploeg, Peter Martijn en: Çelik, Nilüfer Ebru.
van Heese, Sebastiaan Petrus Celina en: Stet, Anouk 
Alette Muriël.
van Warmerdam, Michiel Willem en: Metselaar, Cisca.
Verhoeven, Arjan Jacob en: Alders, Natalie Miranda.
 
Geboren : 
Elize Harry-Ann, dochter van: Oomen, Harry en: 
Kraaijenoord, Natascha Anna.
Sophie Rosa, dochter van: Herwarth von Bittenfeld, 
Harald Wolfgang en: Snelling Berg,
Fiona Alexandra Regina.
Gianni, zoon van: Havenaar, Mario Ricardo en:
Kaminska, Izabela Katarzyna.
Mikai, zoon van: Tuk, Hendrik Adrianus en: Zweers, 
Maartje Trijntje.
Ella, dochter van: van Koningsbruggen, Dennis en:
van Wijngaarden, Ingrid Petronella Maria.
Julian Vince, zoon van: Siemerink, Michael Mattheus 
en: van der Vossen, Madelon Marianne.
 
Overleden:
van Zutphen geb. Hollenberg, Geertruida Maria,
oud 87 jaar.
Heierman, Hans, oud 65 jaar.
Vreeswijk geb.Günther, Klara, oud 92 jaar.
Roos, Antoon Gerard, oud 65 jaar.
de Rooij geb. Piers, Christina Helena, oud 71 jaar.
Koene, Merel Miranda, oud 40 jaar.
Lubbe, Hendrik, oud 88 jaar.

Burgerlijke stand
3 september - 9 september 2005

Familieberichten

   Love is a promise,
   love is a souvenir,
   once given,
   never forgotten,
   never let it disappear.

Bedroefd, maar dankbaar voor de grote zorg en liefde voor 
ons en anderen om haar heen, delen wij u mede dat van ons 

is heengegaan, onze moeder, schoonmoeder, oma en zus

Edith Mary Looijer – Clode
weduwe van Piet Looijer 

* Teignmouth, 5 maart 1918          † Zandvoort 10 september 2005

   Petra en Berry
   Tom en Anke
   Sylvain en Femke
   Winnie

De begrafenis heeft op donderdag 15 september 
plaatsgevonden in Zandvoort.

Correspondentieadres:
Fam. Slieker – Looijer
Vondellaan 25
2041 BA Zandvoort

September Hoog Laag Hoog Laag Hoog
  water water water water water
Do 15 0136 1002 1418 2202
Vr 16 0247 1112 1511 2257 
Za 17 0331 1317 1557 2337
Zo 18 0418 1415 1639 
Ma 19  0028 0454 1502 1717
Di 20  0107 0538 1542 1759
Wo 21  0207 0618 1611 1839
Do 22  0256 0659 1506 1919

Boudewijn’s Visservice
www.boudewijnsvisservice.nl

06 - 12204845

Waterstanden
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ZATERDAG 17 SEPTEMBER
Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165
Stilte Centrum Meeuwenhof
mevr. ds. P. Renes
ZONDAG 18 SEPTEMBER
Hervormde Kerk, Kerkplein
10.00 uur ds. D.C. Nicolai uit Zandvoort
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur ds. J.P. Schouten uit Bloemendaal
Hervormde Adventskerk
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 mevr. M. Wassenaar
RK Parochie Antonius & Paulus
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor D. Duijves

Kerkdiensten

Moeder zijn is alles geven
zorg en lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven
alles ... en tevreden sterven.

Bedroefd om de grote leegte die zij achterlaat, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij
ons omringde, delen wij u mede dat van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Elisabeth Laurina Castien - Garsten
- Lies -

� 25 maart 1922                                                                        � 8 september 2005

Onze dank gaat uit naar al het personeel van Overspaarne voor
de goede en liefdevolle verzorging.

N.W. Castien

Frans en Alie
Danny en Laura
Linda
Laura

Hans en Ans
Richard en Nicole

Sonja en Ruud
Véroniquè en Kees
Lars

Lenie en Patrick
Brian
Wessel

 De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentie-adres:

Lenie Vossen
Lorentzstraat 40
2041 SB  Zandvoort

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
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Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis huis-
aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Colofon

Internet
www.zandvoortsecourant.nl

Beantwoord deze prijsvraag en win een heerlijke ha-
ringschotel. Het best en juist omschreven antwoord 
zal hiermee worden beloond. Stuur het juiste ant-
woord naar ons emailadres:
prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl

Vergeet niet uw naam en telefoonnummer erbij te 
vermelden want anders kunnen we de prijs niet uit-
reiken. Eventueel kunt u ook het juiste antwoord op-
sturen naar Boudewijnsvisservice Voltastraat 1 2041CK 
te Zandvoort. Over de uitslag kan niet worden gecor-
respondeerd. U kunt uw juiste oplossing sturen tot en 
met 29 september 2005.Uiteraard zal er hierna weer 
een nieuwe prijsvraag beschikbaar zijn.

Hoe groot kan een haring worden?

Prijsvraag ???

Zin om actief
mee te doen?

Interesse in een 
plek

DOE MEE
PvdA zoekt mensen die

mee willen denken 
en praten over de

toekomst van Zandvoort!

Doe mee en bel Annelies
van Kooten • tel: 5730846
of mail: zandvoort@pvda.nl 

Moeder zijn is alles geven
zorg en lijden, liefde en leven.

Moeder zijn is alles derven
alles ... en tevreden sterven.

Bedroefd om de grote leegte die zij achterlaat, maar 
dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons omringde, 

delen wij u mede dat van ons is heengegaan mijn lieve 
vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma 

Elisabeth Laurina Castien - Garsten
- Lies - 

* 25 maart 1922                                      † 8 september 2005

Onze dank gaat uit naar al het personeel van
Overspaarne voor de goede en liefdevolle verzorging.

  N.W. Castien
  Frans en Alie
   Danny en Laura
   Linda
   Laura
  Hans en Ans
   Richard en Nicole
  Sonja en Ruud
   Véroniquè en Kees
   Lars
  Lenie en Patrick
   Brian
   Wessel

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentie-adres:
Lenie Vossen
Lorentzstraat 40
2041 SB Zandvoort
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Column

Volgens mij...

wilde mijn moeder dat ik 
kapster werd. Lekker goed-
koop wanneer je dochter 
jouw haren permanent. Ik 
voelde daar niets voor maar 
ik kon niet bedenken wat ik 
wel wilde worden. Uiteinde-
lijk ging ik naar Modemaga-
zijn Gerzon in Haarlem om 
achter de paktafel tot de 
conclusie te komen dat dit 
tien keer niks was. Ik kan u 
geruststellen, uiteindelijk is 
alles toch nog goed geko-
men.

Stel dat ik nu mijn beroeps-
keuze zou mogen maken? 
Nou dan wist ik het wel. Ik 
zou solliciteren naar de vaca-
ture voor burgemeester van 
Zandvoort. Dat lijkt me een 
geweldig beroep. Eén van 
de eerste dingen die ik zou 
willen aanscherpen is hand-
haven want zonder hand-
having kan je geen regels 
bepalen. Uiteraard veel aan-
dacht aan kunst en cultuur 
en terug naar de sfeer van 
vroeger. Bomschuiten op het 
strand, de oude dorpskern 
koesteren én de muziek-
tent weer op het Raadhuis-
plein. Bij de Rotonde moet 
de Strandweg terug en een 
wandelpier in zee zodat de 
zeereep de komende decen-
nia goed beschermd is tegen 
de zeespiegelstijging. De 
watertoren zou ik ombou-
wen als vuurtoren en voor 
alle omgezaagde bomen wil 
ik minstens drie exempla-
ren retour. Verder een goed 
jeugdbeleid en een perfecte 
samenwerking met de be-
woners. 

Maar voor ik solliciteer heb 
ik even op internet gekeken 
waaraan een burgemeester 
moet voldoen. Helaas geen 
lange vakanties, als burge-
meester moet je toestem-
ming hebben wanneer je 
langer dan zes weken buiten 
de gemeente verblijft. Je 
mag geen betaalde neven-
functies vervullen en je mag 
niet verliefd worden op de 
gemeentesecretaris. Dat laat- 
ste houdt me écht tegen 
om te solliciteren naar het 
burgemeesterschap. Ik ben 
tevreden met mijn neven-
functies, lange vakanties en 
vlinders in m’n buik.

Nel Kerkman

Cartoon Hans van Pelt

Trots werd in februari 2004 de realisatie van een stationslift aan-
gekondigd. Nu blijkt er opnieuw een kink in de kabel te zijn ge-
komen, waardoor de bouw voor de zoveelste maal achter loopt 
op het bouwschema. Gehoopt wordt nu dat de personenlift over 
ongeveer zes weken functioneert.

Door Ton Timmermans

“Er zijn problemen met de 
constructie van de glasplaten 
ontstaan”, verklaart woord-
voerder Schuurmans van Pro-
rail. Met de goedkeuring van 
Prorail is de aannemer afge-
weken van het oorspronke-
lijke bestek en heeft een an-
dere, goedkopere, glassoort 
in de liftinstallatie toegepast. 
Na montage blijkt deze beslis-
sing niet de juiste en is dan 
ook afgekeurd.

Kosten 
Nadat het nieuwe glas is ge-
plaatst moet de lift nog verder 
afgewerkt worden, waarna 
ze naar behoren kan functi-
oneren. Aanvankelijk waren 
de kosten beraamd op onge-
veer €700.000, waarvan de 
gemeente zo’n €290.000 voor 
haar rekening zou nemen. 

Bouw stationslift opnieuw vertraagd
Wat de uiteindelijke uitkomst 
zal worden is niet bekend. Naar 
verwachting is de lift eind okto-
ber 2005 gebruiksklaar.

Stationswinkel
Jarenlang beschikte het NS-sta-
tion over een ruime lift waarin 
zowel personen als goederen 
konden worden vervoerd. De 
niveauverschillen tussen het 
station en het perron konden 
zo comfortabel overbrugd wor-
den. Deze klantvriendelijke op-
lossing voor reizigers werd een 
aantal jaren geleden letterlijk 
geblokkeerd door de komst van 
de stationswinkel. Sindsdien 
ontstond er een felle strijd tus-
sen Spoorwegen en Gemeente 
over een nieuwe lift. 

Van onze correspondent

SP tweedekamerlid Agnes Kant 
zet zich in voor de zorg. Zij ging 
in discussie met een forum van 
deskundigen uit de zorg en het 
publiek. In het forum waren 
aanwezig Ad van de Nes, (Zorg-
balans groep), Huub de Haan 
(apotheker in Bennebroek) en 
Mariska van Huissteden (im-
pressario van De Hartekamp). 

Slecht nieuws
De laatste jaren is er door de 
overheid flink bezuinigd op de 

gezondheidszorg. Kant vindt 
dat de solidariteit van de zorg 
wordt aangetast. “Het enige 
goede nieuws is dat er één zorg-
verzekering komt voor iedereen. 
Er wordt dus geen onderscheid 
gemaakt. De invulling daarente-
gen is erg slecht nieuws. De so-
lidariteit tussen gezond en ziek 
en tussen arm en rijk wordt aan-
getast, alsmede de keuzevrijheid 
van de patiënt. De marktwerking 
en commercie is een bedreiding 
van de kwaliteit en zal juist lei-
den tot kostenstijging.”

Tweede kamerlid Agnes Kant 
in De Krocht
‘Bezuinigingen in de zorg...voor ons een grote zorg’ was het the-
ma van de discussieavond op 9 september in De Krocht. Cees van 
Deursen, lid van SP Zandvoort en voorzitter van de discussieavond 
maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in de zorg. Moeten we 
ons daadwerkelijk zorgen maken over het nieuwe zorgstelsel dat 
per 1 januari 2006 ingaat? Of overdrijven we eigenlijk?

Geen premiezekerheid
Per jaar zal men minimaal 
€1100 meer kwijt zijn aan de 
premie. Het zorgstelsel is dus 
niet inkomenssolidair. Met an-
dere woorden: iedereen be-
taalt hetzelfde bedrag. Of je 
nu rijk bent of in de bijstand 
zit. Zoals je kunt zien in de te-
levisiespotjes zal de overheid 
degenen met lagere inkomens 
helpen door middel van een 
zorgtoeslag. “Dat is veel te 
bureaucratisch en zorgt er niet 
voor dat de hogere inkomens 
meer gaan bijdragen. De zorg-
toeslag zal tekortschieten. Je 
moet nagaan dat elk jaar op-
nieuw door het kabinet moet 
worden vastgesteld of de zorg-
toeslag wordt uitgekeerd”, al-
dus het SP-Kamerlid.

Niet solidair
Volgens de SP kan men het 
zorgstelsel inkomenssolidair 
maken door inkomensafhanke-
lijke premies. Ook de invoering 
van de no-claimregeling is niet 

solidair. De zieke gaat betalen 
voor de gezonde. “Chronische 
zieken en ouderen zien natuur-
lijk nooit iets terug van de ver-
hoogde ziekenfondspremies in 
de vorm van een no-claim,” al-
dus Kant. 

Wat zou jij doen?
Ook aan het forum werden een 
aantal vragen door haar voorge-
legd. Hoe wordt de solidariteit 
volgens hen aangetast? Hoe 
zien zij de toekomst? En wat zou 
je doen als je één dag minister 
van Volksgezondheid zou zijn? 
Alle drie de deskundigen waren 
pessimistisch over de gang van 
zaken in de zorg. De thuiszorg, 
de jeugdzorg, marktwerking, 
commercie, beperking van de 
keuzevrijheid, kwaliteit, indi-
catiebeleid, bureaucratie en de 
bezuinigingen kwamen tijdens 
de discussieavond allen aan bod. 
Over de één nog pessimistische-
re geluiden dan over de ander. 
Ach Agnes, los het even op in de 
Tweede Kamer! 



Collecte Nierstichting

Ruim 75.000 vrijwilligers gaan van 18 tot en met 24 sep-
tember op pad voor de Nationale Collecteweek van de 
Nierstichting. Het thema van de collecte is: ‘Een nierziek-
te loopt als een rode draad door je leven’. 

Filmer Thys Ockersen, die 
druk bezig is aan zijn do-
cumentaire “De herrijze-
nis van het Jonge Schaap” 
over de bouw van een 
Zaanse molen die in 1942 
werd afgebroken en nu 
terugkeert  op de Zaanse 
Schans, geeft vanaf ok-
tober een filmcursus van 
tien lessen. Tevens is hij in 
september voor het elfde 
seizoen de filmclub Simon 

14-9 t/m 18 september, KLM Ladies Open, 
 Kennemer Golf & Countryclub
16-9 en 18 september, Trophy of the Dunes,  
 Circuit Park Zandvoort
25-9 Clubspecial,
 Circuit Park Zandvoort
25-9 Classic Concerts in de N.H. Kerk, 
 Kamermuziek, aanvang 20.00u
15-10 en 16 oktober, Finaleraces,
 Circuit Park Zandvoort
16-10 ‘Comedy Explosion’ Cabaret en
 Stand-Up Comedy. Circus Zandvoort,  
 aanvang 20.15 uur, Entree € 12,00. 
16-10 Beach biking wedstrijd, strand
23-10 Fast Lane Clubraces,
 Circuit Park Zandvoort
t/m 23 oktober Laatste expositie Kunst aan  
 de Kust. Boulevard Paulus Loot,
 16.00 uur, gratis toegang.
 Na oktober sluit de galerie na 2 jaar 

 haar deuren omdat de ruimte een andere  

 – nog onbekende – bestemming krijgt. 

29-10 Zandvoort 500, Circuit Park Zandvoort
29-10 Classic Concerts in de N.H. Kerk, 
 Engelse koorzang, aanvang 20.00u
30-10 Jubileum uitvoering van het koor
 ‘Voor Anker.’ Gebouw de Krocht,
 aanvang 14.30 uur. Entree €6,-

14 SEPTEMBER T/M 30 OKTOBER 2005

op 6 september 2005

is onze dochter ella geboren

zij weegt 2885 gram en 
is 51 cm lang

dennis & ingrid
van koningsbruggen

website: www.vankoningsbruggen.nl/ella

Cursus EHBO
Op maandag 19 september begint het Rode Kruis 
afdeling Zandvoort o.a. weer met de nieuwe EHBO 
opleiding. In deze cursus leert U levensreddende 
handelingen zoals ook reanimatie. Tevens zit er het 
onderdeel verbandleer en kleine ongevallen bij.

De cursus wordt gegeven 
op de maandagavond 
van 20.00 uur tot 22.00 
uur. In januari 2006 zal 
het examen plaatsvin-
den. De cursus kost €165, 
inclusief boeken en exa-
men. Er zijn nog een aan-
tal plaatsen beschikbaar. 
Deelnemen aan de cur-
sus kan vanaf 16 jaar. U 
kunt zich voor deze cur-
sus opgeven bij: Martine 
Joustra, 023-5730297, 

mejoustra@hotmail.com. 
U kunt hier ook terecht 
voor meer inlichtingen.
In september zullen ook 
de herhalingscursussen 
starten, net zoals de lessen 
met de AED (automatische 
externe defibrillator). U 
kunt zich voor deze lessen 
ook opgeven bij Martine 
Joustra. Alle lessen wor-
den gegeven in het Rode 
Kruis gebouw aan de Ni-
colaas Beetslaan 14. 

1965                              2005

Peter 40 “Lipjaren”

Gefeliciteerd met dit jubileum!

Wij wensen je nog een aantal fijne jaren 

toe in het winkeltje aan het Lippleintje.

Liesbeth
Peter jr.

Martijn en Anuschka

Geld voor oplossingen 
Die rode draad is figuur-
lijk, maar ook letterlijk als 
een nierpatiënt afhanke-
lijk is van dialyse. De Nier-
stichting werkt er hard aan 
om het aantal mensen dat 

van dialyse afhankelijk is te 
verminderen en zoekt naar 
structurele oplossingen om 
de wachttijd voor een donor-
nier te verkorten. Dat kost 
geld en daarom komen de 
collectanten van de Nierstich-

ting aan de deur voor een 
vrijwillige bijdrage. 

Nierstichting geeft
toekomst
De Nierstichting zet zich in 
voor de verbetering van de 
kwaliteit van leven van nier-
patiënten. In 1968 werd de 
Nierstichting opgericht met 
als primair doel de dialyse-
behandeling te verbeteren 
en de capaciteit ervan te ver-
groten. Op dat gebied heeft 

de Nierstichting de afge-
lopen jaren veel bereikt. 
Hoewel dialyse een levens-
reddende behandeling is, 
legt dialyse nog steeds een 
enorme claim op het leven 
van de nierpatiënt en zijn 
omgeving. Daarom blijft 
de Nierstichting zoeken 
naar en werken aan struc-
turele oplossingen gericht 
op het bevorderen van 
orgaandonatie en de pre-
ventie van nierschade.

Op 6 september jongsleden waren Cobie Keur en Arie Molenaar 50 

jaar getrouwd. Dit is groots gevierd met familie en vrienden. Met 

paard en wagen werd het bruidspaar naar het strand gereden voor 

een daverend feest. Op de foto het bruidspaar.

Thys Ockersen start filmcursus
van Collem gestart. Ocker-
sen was van 1971-1983 ook 
film en tv-docent aan de 
Academie van Beeldende 
Kunsten in Rotterdam Hij 
behandelt in zijn cursus de 
filmgeschiedenis, het sce-
nario, de regie, de camera, 
het acteren, etc. Geïnte-
resseerden kunnen hem 
bellen op 023-5718027. Er 
zijn nog een paar plaatsen 
vrij.

‘Openbare’ repetitie Music All In
Het Zandvoortse koor 
Music All In is terug van 
vakantie. En omdat ze 
nog altijd versterking 
kunnen gebruiken, ma-
ken ze van de wekelijkse 
repetitie op dinsdag-
avond 20 september een 
‘openbare’ repetitie. 
De repetitie begint om 
20.00 uur in Gebouw de 
Krocht. Tijdens deze re-
petitie maak je kennis 
met dirigent Ed Wert-
wijn en de leden van het 

koor, je krijgt inzicht in 
het brede repertoire dat 
zij zingen, je ontdekt hoe 
ze met oefeningen de 
stem soepel houden en 
in de pauze is er tijd voor 
een drankje. Lijkt het je 
wat? Bel dan even met 
de secretaris Els Visser 
(023-5718570) of de voor-
zitter Adriaan Braamse 
(023-532175), dan zorgen 
zij dat er niet alleen een 
stoel maar ook een kop 
koffie klaar staat.

DANKJEWEL
Ik heb bij mijn afscheid heel veel hartelijke en warme reacties 

mogen ontvangen. Mijn afscheidsreceptie was geweldig en ook 

daarbuiten heb ik veel waardering mogen horen. Ik kijk met 

genoegen terug op mijn jaren in de Zandvoortse politiek.

Ik wil iedereen hartelijk danken voor zijn, haar betrokkenheid.

Han van Leeuwen
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Geheimzinnig bericht
Op de website van de ge-
meente Zandvoort staat het 
volgende bericht: “In de 
week van 12 tot 17 september 
trekt een ploeg landmeters 
de Zandvoortse Parkbuurt in. 
De ploeg werkt in opdracht 
van de gemeente, want die 
bereidt een werk in de buurt 
voor. Echter, voordat het werk 
kan starten, moet het werk-
gebied ingemeten worden. 
De buurtbewoners zullen de 
‘meetmannen’ zeker aan het 
werk zien. Een enkele keer 
zullen ze bij een hoekpunt 
van een woning werken. 
Daarvoor zal een ‘meetman’ 
even de tuin inlopen om heel 
even een baak tegen de ge-
vel te houden, want ook daar 
moet precies gemeten wor-
den. De gemeente vraagt om 
begrip en medewerking voor 
dit noodzakelijke voorwerk.” 
Einde ingekort citaat. Het is 
allemaal erg geheimzinnig 
want waarvoor er meetman-
nen (niet te verwarren met 
weermannen) komen meten 
en wat er met “het werk” 
bedoeld wordt staat in het be-
richt nergens vermeld. Snapt 
u het? Ik niet. Misschien de 
bewoners van de Zandvoortse 
Parkbuurt?

Foutief bericht
Het verslag op gemeentelijke 
website over de afscheids-
receptie van ex wethouder 
(OPZ) Han van Leeuwen is niet 
in goede aarde gevallen bij de 
Ouderen Partij Zandvoort. Op 
deze site was geen melding 
gemaakt van de OPZ speech 
en er was een foutieve voor-
stelling gemaakt over het ont-
slag van Han van Leeuwen. 
Een vervelende zaak want 
raadslid Carl Simons OPZ had 
in zijn afscheidsspeech, onder 
andere, juist aandacht ge-
schonken aan het ontslag van 
Van leeuwen. Het webbericht 
vond de OPZ niet goed weer-
gegeven want zo was het net 
of Han van Leeuwen ontslag 
had genomen omdat hij het 
niet eens was met de OPZ 
beleidslijn. Ton van Heemst 
(gemeentevoorlichter) heeft 
inmiddels zijn excuses aange-
boden aan de Ouderenpartij 
voor het feit dat hij niet aan-
wezig was bij de receptie en 

Kerkelijk bericht
De open kerk zaterdagen in 
Zandvoort zijn voorbij. Af-
gelopen zaterdag werd de 
openstelling afgesloten met 
een succesvolle nationale 
monumentdag. In totaal heb-
ben 800 bezoekers vanaf juni 
de fototentoonstelling van 
de twee kerken bezocht. Eén 
van de vele bezoekers tijdens 
de open monumentendag 
ontmoette ik in de Agatha 
Kerk. De man was aardig be-
zweet bij het binnenkomen 
en vertelde trots dat dit zijn 
negende kerk was. Verbaast 
merkte ik op dat Zandvoort 
in het bezit was van drie ker-
ken. De man kwam uit Ab-
coude en had een fietsroute 
gemaakt langs diverse kerken 
en Zandvoort was zijn eind-
station. Dat was de oplossing 
van zijn verbazingwekkende 
aantal kerken.

Laatste “Bijdehand” berichtje
De twee winnaars van de prijs-
vraag van de publiekscam-
pagne ‘Bijdehand naar het 
strand’ zijn bekend. Ze heb-
ben met succes de ‘ikstainde-
fileenverveelmepuzzel’ opge-
lost en de slagzin zo origineel 
mogelijk afgemaakt. Op za-
terdag 10 september werden 
de twee hoofdprijswinnaars 
op een bijdehante manier 
naar het strand gebracht: ze 
werden per helikopter vanaf 
vliegveld Lelystad samen met 
een introducé naar de bou-
levard van Zandvoort gevlo-
gen voor een diner aan zee. 
Met de prijsuitreiking komt 
een einde aan de publieks-
campagne ‘Bijdehand naar 
het strand’ van de Provincie 
Noord-Holland en dat een 
onderdeel is van het project 
Bereikbaarheid Kust, waar-
mee de provincie de kust 
beter bereikbaar wil maken. 
Grote billboards langs de toe-
gangswegen naar Zandvoort 
en Bloemendaal aan Zee en 
bijzondere acties zoals de 
landing van parachutisten, 
moesten de aandacht van 
de bezoekers trekken en ze 
aan het denken zetten over 
hun vervoerskeuze naar de 
kust. Of de strandbus en de 
bewaakte fietsenstallingen 
in 2006 een vervolg krijgen is 
nog niet zeker. 

heeft de foutieve voorstelling 
veranderd op de website. Mis-
schien een goede leer voor de 
volgende keer. Alle afspraken 
afzeggen en zelf de receptie 
bijwonen.

Verontrust bericht
Waar blijft de politiek? Een 
vraag die gesteld wordt door 
verontruste ondernemers en 
bewoners van Zandvoort over 
de problematiek wat betreft 
de kustverdediging. In het be-
richt van Ronald Weilers (Hotel 
Zuiderbad) wist men tot een 
aantal jaren geleden niet beter 
dan dat men woonde en werk-
te op een stukje “normaal” Ne-
derland waar alle wetgeving 
zonder uitzondering van toe-
passing was. Echter nu blijkt 
opeens dat iedereen inclusief 
de overheid zijn ongerustheid 
uitspreekt over de buitendijkse 
veiligheidsnormen gebied voor 
dertien kustplaatsen (waaron-
der Zandvoort) en zijn grens 
trekt voor bescherming be-
bouwing aan de kust. Alleen 
de Zandvoortse politiek steekt 
zijn kop in het zand en zegt; 
“Dat is voor ons nieuw en daar 
weten we niets vanaf!” Wet-
houder Demmers van Milieu 
bagatelliseert de angst onder 
de bewoners en vindt dat er 
niets aan de hand is. Onderne-
mer Weilers is bang dat de nu 
bewandelde trajecten en geen 
kennis bij de Zandvoortse po-
litiek eindigt in het bekende 
doekje voor het bloeden.

Positief bericht 
De vereniging bewonersbe-
langen Kostverlorenstraat is 
door de Raad van Staten in het 
gelijk gesteld. De uitspraak be-
tekent dat de gemeente in het 
ongelijk is gesteld zowel voor 
de ‘Busweg’ waar men deze 
weg wilde gebruiken voor alle 
verkeer in twee richtingen als 
voor de plannen in het gebied 
de “Pool” die men vol wilde 
bouwen met bedrijven met di-
verse woonlagen daarboven. 
De uitspraak van de Raad van 
State is een belangrijke steun 
voor de circa 70 omwonenden 
van het gebied. Wat de verdere 
stappen zijn van de gemeente 
is niet bekend. Zou het bete-
kenen dat de ontwikkelingen 
rond het Louis Davids carré 
zullen worden vertraagd?

Van links naar rechts: de nieuwe voorzitter Hille Wiedijk, 30-jarige 
jubilarissen Bob Arens en Elly Keur, de 10-jarige jubilarissen Caroline 
Wind, Marjon Schouten. (Niet op de foto Lars Carré en de afgetreden 
voorzitter Willem Verhorevoort)
Foto: A. Keur

Feestavond bij Zandvoortse 
Rode Kruis

Van onze correspondent

Willem van Verhorevoort nam af-
scheid na negen jaar voorzitter te 
zijn geweest. Binnenkort vertrekt 
hij met zijn vrouw naar Brabant. 
“Ik heb het werk met plezier ge-
daan. Al waren er wel af en toe 
onenigheden, maar dat hoort 
bij je werk! Nu vertrekken we 
naar het zuiden, terug naar onze 
‘roots’.” Hille Wiedijk neemt het 
voorzitterschap van Willem over. 
“Ik heb er zin in om te beginnen. 
Ik wil dat de vereniging een goed 
team is dat zich optimaal kan in-
zetten. Het is van groot belang om 
vrijwilligers die zich hard inzetten 
te waarderen. Immers, zonder vrij-
willigers zijn we nergens!”

Nieuwe secretaris
Ook Conny Verhagen, sinds 2001 
secretaris van RKZ, vertrekt. Vier 
jaren lang heeft ze een heel leu-
ke tijd gehad. “Vroeger hadden 
mijn man en ik een zaak. Toen we 
daarmee stopten ben ik vrijwilli-
gerwerk gaan doen. Nu gaan wij 
verhuizen naar de Veluwe. Daar 
heeft onze zoon ook een bedrijf 
en aangezien hij binnenkort vader 
wordt, gaan wij hem een handje 
helpen. Maar laten we de jubilaris-
sen niet vergeten.

Jubilarissen
Marjon Schouten (21), kwam als 
jong meisje al bij het RKZ en sinds-
dien is zij niet meer weggegaan. 
Al haar EHBO diploma’s heeft ze 
gehaald en ze is zeer actief in de 
medische groep, op het circuit, 
maar ook bij andere activiteiten. 
Samen met Lisette Strijder, die vo-
rig jaar een oorkonde voor haar 

10 jaar inzet kreeg, is ze bezig 
met de jongeren van Zandvoort. 
“Het Rode Kruis Zandvoort heeft 
genoeg plaats voor jonge leden.” 
Dus jongelui, aarzel niet en zet je 
beste beentje voor! Ook zijn er nog 
plaatsen vrij bij de EHBO cursussen 
die door Martine Joustra gegeven 
worden op de woensdagavonden. 
Lars Carree (23) is ook zeer jong bij 
het RKZ begonnen. Nu nog maakt 
hij deel uit van het team. Vooral op 
het circuit is hij de man van de ver-
bindingen. Door al zijn opgedane 
ervaringen en opleidingen bij het 
RKZ is Lars nu in opleiding voor ver-
pleegkundige. De oudste van de 10 
jaar jubilarissen is mevrouw Wind 
(82) die zich verdienstelijk heeft ge-
maakt bij de Wellfare. Ook zij is nu 
nog betrokken bij het RKZ.

30 Jaar
Ook Bob Arens (74) is actief geweest 
in de medische groep. Na dertig jaar 
voelt hij zich nog steeds betrokken 
bij de vereniging. Last but not least, 
Elly Keur (61). Zonder haar is het 
RKZ niet voor te stellen. Sinds 1975 
zet zij zich in voor eenzamen, ou-
deren en hulpbehoevenden. Ooit 
werkzaam geweest op het circuit 
en nu zit ze in de Wellfare-groep. 
Elly is paraat, regelt, belt, rijdt met 
de PAM-bus op en neer en zorgt 
voor vakanties voor diegenen die 
dat niet kunnen. Elly is de motor 
van het geheel en nu was het haar 
buurt om in de bloemetjes gezet te 
worden! Ten slotte nog even dit: 
het Rode Kruis Zandvoort heeft 
meer vrijwilligers nodig. Iedereen 
die daar interesse voor heeft moet 
niet aarzelen en zich aanmelden. 
Voor je het weet wordt ook jij in 
het zonnetje gezet. 

Vijf vrijwilligers van het Rode Kruis Zandvoort (RKZ) werden za-
terdagavond 10 september in het zonnetje gezet. De jubilarissen 
gaven alle reden voor een klein feestje. Maar er gebeurden nog 
meer belangrijke dingen bij het Rode Kruis.

Collecte Nierstichting

Ruim 75.000 vrijwilligers gaan van 18 tot en met 24 sep-
tember op pad voor de Nationale Collecteweek van de 
Nierstichting. Het thema van de collecte is: ‘Een nierziek-
te loopt als een rode draad door je leven’. 

Filmer Thys Ockersen, die 
druk bezig is aan zijn do-
cumentaire “De herrijze-
nis van het Jonge Schaap” 
over de bouw van een 
Zaanse molen die in 1942 
werd afgebroken en nu 
terugkeert  op de Zaanse 
Schans, geeft vanaf ok-
tober een filmcursus van 
tien lessen. Tevens is hij in 
september voor het elfde 
seizoen de filmclub Simon 

14-9 t/m 18 september, KLM Ladies Open, 
 Kennemer Golf & Countryclub
16-9 en 18 september, Trophy of the Dunes,  
 Circuit Park Zandvoort
25-9 Clubspecial,
 Circuit Park Zandvoort
25-9 Classic Concerts in de N.H. Kerk, 
 Kamermuziek, aanvang 20.00u
15-10 en 16 oktober, Finaleraces,
 Circuit Park Zandvoort
16-10 ‘Comedy Explosion’ Cabaret en
 Stand-Up Comedy. Circus Zandvoort,  
 aanvang 20.15 uur, Entree € 12,00. 
16-10 Beach biking wedstrijd, strand
23-10 Fast Lane Clubraces,
 Circuit Park Zandvoort
t/m 23 oktober Laatste expositie Kunst aan  
 de Kust. Boulevard Paulus Loot,
 16.00 uur, gratis toegang.
 Na oktober sluit de galerie na 2 jaar 

 haar deuren omdat de ruimte een andere  

 – nog onbekende – bestemming krijgt. 

29-10 Zandvoort 500, Circuit Park Zandvoort
29-10 Classic Concerts in de N.H. Kerk, 
 Engelse koorzang, aanvang 20.00u
30-10 Jubileum uitvoering van het koor
 ‘Voor Anker.’ Gebouw de Krocht,
 aanvang 14.30 uur. Entree €6,-

14 SEPTEMBER T/M 30 OKTOBER 2005

op 6 september 2005

is onze dochter ella geboren

zij weegt 2885 gram en 
is 51 cm lang

dennis & ingrid
van koningsbruggen

website: www.vankoningsbruggen.nl/ella

Cursus EHBO
Op maandag 19 september begint het Rode Kruis 
afdeling Zandvoort o.a. weer met de nieuwe EHBO 
opleiding. In deze cursus leert U levensreddende 
handelingen zoals ook reanimatie. Tevens zit er het 
onderdeel verbandleer en kleine ongevallen bij.

De cursus wordt gegeven 
op de maandagavond 
van 20.00 uur tot 22.00 
uur. In januari 2006 zal 
het examen plaatsvin-
den. De cursus kost €165, 
inclusief boeken en exa-
men. Er zijn nog een aan-
tal plaatsen beschikbaar. 
Deelnemen aan de cur-
sus kan vanaf 16 jaar. U 
kunt zich voor deze cur-
sus opgeven bij: Martine 
Joustra, 023-5730297, 

mejoustra@hotmail.com. 
U kunt hier ook terecht 
voor meer inlichtingen.
In september zullen ook 
de herhalingscursussen 
starten, net zoals de lessen 
met de AED (automatische 
externe defibrillator). U 
kunt zich voor deze lessen 
ook opgeven bij Martine 
Joustra. Alle lessen wor-
den gegeven in het Rode 
Kruis gebouw aan de Ni-
colaas Beetslaan 14. 

1965                              2005

Peter 40 “Lipjaren”

Gefeliciteerd met dit jubileum!

Wij wensen je nog een aantal fijne jaren 

toe in het winkeltje aan het Lippleintje.

Liesbeth
Peter jr.

Martijn en Anuschka

Geld voor oplossingen 
Die rode draad is figuur-
lijk, maar ook letterlijk als 
een nierpatiënt afhanke-
lijk is van dialyse. De Nier-
stichting werkt er hard aan 
om het aantal mensen dat 

van dialyse afhankelijk is te 
verminderen en zoekt naar 
structurele oplossingen om 
de wachttijd voor een donor-
nier te verkorten. Dat kost 
geld en daarom komen de 
collectanten van de Nierstich-

ting aan de deur voor een 
vrijwillige bijdrage. 

Nierstichting geeft
toekomst
De Nierstichting zet zich in 
voor de verbetering van de 
kwaliteit van leven van nier-
patiënten. In 1968 werd de 
Nierstichting opgericht met 
als primair doel de dialyse-
behandeling te verbeteren 
en de capaciteit ervan te ver-
groten. Op dat gebied heeft 

de Nierstichting de afge-
lopen jaren veel bereikt. 
Hoewel dialyse een levens-
reddende behandeling is, 
legt dialyse nog steeds een 
enorme claim op het leven 
van de nierpatiënt en zijn 
omgeving. Daarom blijft 
de Nierstichting zoeken 
naar en werken aan struc-
turele oplossingen gericht 
op het bevorderen van 
orgaandonatie en de pre-
ventie van nierschade.

Op 6 september jongsleden waren Cobie Keur en Arie Molenaar 50 

jaar getrouwd. Dit is groots gevierd met familie en vrienden. Met 

paard en wagen werd het bruidspaar naar het strand gereden voor 

een daverend feest. Op de foto het bruidspaar.

Thys Ockersen start filmcursus
van Collem gestart. Ocker-
sen was van 1971-1983 ook 
film en tv-docent aan de 
Academie van Beeldende 
Kunsten in Rotterdam Hij 
behandelt in zijn cursus de 
filmgeschiedenis, het sce-
nario, de regie, de camera, 
het acteren, etc. Geïnte-
resseerden kunnen hem 
bellen op 023-5718027. Er 
zijn nog een paar plaatsen 
vrij.

‘Openbare’ repetitie Music All In
Het Zandvoortse koor 
Music All In is terug van 
vakantie. En omdat ze 
nog altijd versterking 
kunnen gebruiken, ma-
ken ze van de wekelijkse 
repetitie op dinsdag-
avond 20 september een 
‘openbare’ repetitie. 
De repetitie begint om 
20.00 uur in Gebouw de 
Krocht. Tijdens deze re-
petitie maak je kennis 
met dirigent Ed Wert-
wijn en de leden van het 

koor, je krijgt inzicht in 
het brede repertoire dat 
zij zingen, je ontdekt hoe 
ze met oefeningen de 
stem soepel houden en 
in de pauze is er tijd voor 
een drankje. Lijkt het je 
wat? Bel dan even met 
de secretaris Els Visser 
(023-5718570) of de voor-
zitter Adriaan Braamse 
(023-532175), dan zorgen 
zij dat er niet alleen een 
stoel maar ook een kop 
koffie klaar staat.

DANKJEWEL
Ik heb bij mijn afscheid heel veel hartelijke en warme reacties 

mogen ontvangen. Mijn afscheidsreceptie was geweldig en ook 

daarbuiten heb ik veel waardering mogen horen. Ik kijk met 

genoegen terug op mijn jaren in de Zandvoortse politiek.

Ik wil iedereen hartelijk danken voor zijn, haar betrokkenheid.

Han van Leeuwen



Ook voor dames.
Open van 17.00 - 01.00 uur 

keuken tot 23.00 uur
Zeestraat 36 • Tel.: 023 - 5734001
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Beamer voor KNRM
De Zandvoortse afdeling van de KNRM, heeft afgelopen zaterdag uit handen van 
een vertegenwoordiger van Radio Stiphout een zo genaamde beamer mogen ont-
vangen. Een beamer is een televisie projector en geeft een zeer groot beeld zodat 
veel mensen tegelijker tijd kunnen kijke. De oude kleurentelevisie had het begeven 
en men mocht van hoger hand niet meer dan €500 uitgeven. Toen dit Radio Stiphout 
ter oren kwam, hebben zij direct hegandeld en het resterende bedrag gesponsord. 
KNRM penningmeester Andries van Marle: “Zoals het spreekwoord zegt: beter een 
goede overbuur dan een verre vriend. Nu kunnen wij ook groepen ontvangen en 
onze instructiefilms door meerdere vrijwilligers tegelijk laten bestuderen.”

Demonstratieauto’s en occasions

Audi A3 1.6 3drs Ambiance Zwart met. 89.000km  €15.250,00 2001

VW Polo 1.4 3drs Rood 70.000km  €4.750,00 1996
LM velgen, audio, stuur in hoogte verstelbaar

VW Polo 1.4 3drs Zwart 39.500km €6.800,00 1998
Airbags, stuur in hoogte verstelbaar, electr.spiegels

VW Polo 1.4-16V 3drs Sportline Blauw met. 68.000km €11.250,00 
ABS, Cruise control, LM velgen, mistlampen voor

VW Golf 1.6 3drs Rolling Stones Grijs met. 99.000km €4.750,00 1995
Stuurbekr., centr. lock, LM velgen

VW Golf 1.6 5drs autom. Comfortline Zilver met. 37.000km €11.950,00 1999
ABS, Climate control, centr. lock, electr. ramen

VW Golf 2.0 St.Wgn. Master Edition Zilver met. 41.000km €14.950,00 2001
Airco, ABS, Cruise control, centr. lock, electr. spiegels

VW Passat 2.0 St.Wgn. Artic  Zwart met. 25.000km €24.950,00 2004
ABS, Climate control, electr. ramen, centr. lock,
boordcomputer, mistlampen voor

www.autostrijder.nl
Kostenrijklaarmaken € 395

AUTO STRIJDER
Zandvoort

Tel: (023)-5714565
Service
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Auto Strijder BV
Auto Strijder, gevestigd op de 
Burg. Van Alphenstraat werd ja-
renlang beheerd door Herman 
Strijder Sr. In 1985 hebben Her-
man Jr. en Ed Strijder het bedrijf 
overgenomen; zo ontstond de 
naam Auto Strijder BV.
In 2004 is Herman Jr. na 40 jaar 
trouwe dienst met welverdiend 
prepensioen gegaan en heeft 
Ed de algehele leiding overge-
nomen over een team van en-
thousiaste medewerkers. Met 
de oudste kleinzoon Jim Keur 
en oudste kleindochter Yvonne 
Lijesen van Herman Strijder Sr. is 
het één groot familiebedrijf dat 
probeert alle klanten naar te-
vredenheid van dienst te zijn. 

Familieovername
In 2006 is het de bedoeling dat 
Jim Keur en Robbert Strijder, 
de zoon van Ed Strijder, het be-
drijf gaat voortzetten zodat Ed 
vanaf dat moment ook van een 
welverdiend prepensioen kan 
gaan genieten. Robbert Strijder 
werkt al ruim zeven jaar voor 
Opel in Duitsland en is, samen 
met Jim Keur en Yvonne Leijsen 
uitstekend in staat om de alge-
hele leiding over te nemen. Ed 
zal dan enige tijd op de achter-
grond aanwezig zijn; hij kan na-
melijk moeilijk afstand nemen 
van zijn ‘winkeltje’: “De garage 
is mijn hobby maar ik zal meer 
tijd krijgen voor mijn kleinkin-
deren en rustiger met vakantie 

Het is opvallend te constateren dat in veel bedrijven of winkels 
die al wat langer bestaan, vaak de ouders het voortouw hebben 
genomen. Zo ook bij het gerenommeerde bedrijf Auto Strijder. 
“Mijn vader Herman Strijder startte in Amsterdam een autobedrijf 
(Garage Strijder) dat in 1964 werd uitgebreid met een vestiging 
in Zandvoort, waarbij onze inzet noodzakelijk was”, vertelt Ed 
Strijder in zijn kantoor dat door zijn personeel gekscherend het 
aquarium wordt genoemd.

kunnen gaan. Met de verkoop 
van Volkswagen personenauto’s, 
Volkswagen bedrijfsauto’s, Audi 
en onze uitgebreide service, zo-
als reparatie en onderhoud van 
aircosystemen voor alle merken 
auto’s zijn wij zo gegroeid dat 
we twee jaar geleden ons be-
drijf hebben uitgebreid met een 
vestiging in Nieuw Noord, (Ka-
merlingh Onnesstraat 15),” aldus 
Strijder.

Service
Wie auto Strijder zegt, zegt ser-
vice en klantvriendelijkheid. “In 
een continue tevredenheidson-
derzoek van het NIPO (in op-
dracht van de importeur) scoren 
we het hoogst in de regio en 
daar zijn we erg trots op.”
Voor service,  schadeherstel, APK 
keuringen, verhuur van persoon-
en bestelauto’s, het leasen van 
(bestel) auto’s kan Auto Strijder 
de klant van dienst zijn. Tevens 
beschikt Auto Strijder over een 
tankstation met uitgebreide 
shop, alsmede een autowascen-
trum waar je kunt kiezen om de 
auto te reinigen in een wasbox 
of door de rollover machine.
Auto Strijder BV is dagelijks ge-
opend van 08.00 tot 18.00 uur 
(tel. 023-5714565). Het tanksta-
tion is geopend van 07.00  tot 
20.00 uur (tel. 023-5740077). 
Voor het actuele autobestand en 
algemene informatie kan men 
terecht op website:
www.autostrijder.nl.

Auto
Strijder
Door Lienke Brugman

Auto Strijder. (Foto: OVM Fotografie)

Auto Strijder: “De klant op #1”
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Onderzoek naar veiligheid
kustplaatsen

Van de redactie

De instelling van de commis-
sie is een direct gevolg van 
een akkoord dat het Bestuur-
lijk Overleg Kust (BOK) op 26 
mei van dit jaar sloot. Toen 
is, na jaren van heen en weer 
gepraat, besloten dat de over-
heid een zekere basisbescher-
ming wil bieden aan mensen 
die op of net vóór de primaire 
waterkering wonen en wer-
ken. Het is nu aan de commis-
sie om die norm per kustplaats 
vast te leggen. Ook moet 
duidelijk worden wie verant-
woordelijk is voor het voldoen 
aan die norm. Op 27 oktober, 
in het eerstvolgende Bestuur-
lijk Overleg Kust (BOK), wor-
den de resultaten bekendge-
maakt. 

Eenduidige normen met ‘logi-
sche’ veiligheidsgarantie
De commissie moet de komen-
de weken per gemeente maat-
werk leveren. Volgens Stok-
man ligt de uitdaging van de 
commissie vooral in het komen 
tot een eenduidige methode 
die de norm per gemeente 
vaststelt. “Het is op zich lo-
gisch dat de veiligheidsgaran-
tie voor Scheveningen hoger 
uitvalt dan die in Oost-Vlie-
land, maar de manier waarop 
hij wordt bepaald, moet voor 
iedereen hetzelfde zijn”, aldus 
Stokman. Naast bevolkings-
dichtheid en waarde van het 
kapitaal dat zich op of voor de 
primaire waterkering bevindt, 
wordt bij het onderzoek ook 
het historische beschermings-
niveau meegenomen.

Fictieve veiligheidslijn
langs de kust
De commissie Poelmann zal het 
meest negatieve scenario hante-
ren. Op basis van modelstudies 
wordt onderzocht hoeveel duin 
bij een bepaalde windrichting 
en -kracht en hoogte van de zee 
verloren gaat. Uiteindelijk komt 
er per gemeente een fictieve 
lijn langs de kust op de kaart te 
staan. “Tot hier slaat het duin af 
en tot dat punt garandeert de 
overheid een basisveiligheid. 
Dat moeten we aangeven”, 
zegt de secretaris van de com-
missie.

Buitendijkse nieuwbouwprojec-
ten op eigen risico
Ondernemers of particulieren 
die aan ‘foute’ kant van die lijn 
bepaalde projecten willen ont-
wikkelen, doen dat dus tot op 
heden op eigen risico. Dat uit-
gangspunt past volgens Stok-
man binnen het regeringsbeleid 
om meer eigen verantwoorde-
lijkheid te nemen. “Als zich een 

natuurramp voordoet, moet 
het normaal worden dat de 
schade ergens anders dan bij 
de overheid geclaimd wordt.” 
Er ligt dan dus een taak bij 
buitendijkse projectontwikke-
laars of strandtentexploitanten 
om schade te beperken of zich 
hiertegen te verzekeren.

Veel tact bij bepalen financiële 
verantwoordelijkheid
Over de denkrichting van de 
commissie Poelmann durft 
Stokman nog niets te zeggen. 
Vooral het bepalen van wie 
straks financieel verantwoor-
delijk is voor de bescherming 
van de kustplaatsen, vergt 
veel tact van de vijf commis-
sieleden. “We hebben het hier 
vooral over zandige kusten 
waar het onderhoud niet een 
kwestie is van een eenmalige 
ingreep maar van regelmatig 
terugkomen. Als een overheid 
de verantwoordelijkheid op 
zich neemt, wordt daarmee 
ook meteen een jaren durende 
financiële verplichting aange-
gaan”, zegt zij. Politici geven 
volgens haar de voorkeur aan 
een eenmalige ingreep met 
direct en blijvend effect, mis-
schien wel een zeewering in 
het huidige duin. Bron: www.
zandvoort.nl

Staatssecretaris Schultz van Haegen heeft een commissie onder 
voorzitterschap van de Noord-Hollandse gedeputeerde Patrick 
Poelmann opdracht gegeven te komen met een advies over bui-
tendijkse veiligheidsnormen voor dertien kustplaatsen waaron-
der Zandvoort.

Gedeputeerde Poelmann. foto: Provincie Noord Holland.

Brand in de Nieuwstraat Afgelopen maandag rond 08.00 
uur gaf de Zandvoortse brand-
weer groot alarm op een melding 
uit de Nieuwstraat. Met assistentie 
vanuit de regio is een uitslaande 
brand geblust. Na twee uur blussen 
werd het sein brand meester gege-
ven. Toch moesten de spuitgasten 
’s middags terug omdat het dak 
weer vlam had gevat. De bewoon-
ster is met brandwonden naar het 
VU ziekenhuis in Amsterdam ver-
voerd. Later op de dag werd zij 
naar het brandwondencentrum in 
Beverwijk gebracht. De naastgele-
gen woning en de speelhal op de 
begane grond hebben roet- en 
waterschade opgelopen.Foto: G.F. Twint
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Uw naam:

(bedrijfsnaam)

Telefoon:

PARTICULIERE ZANDKORREL €5,00

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een 
apart vakje plaatsen
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2
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ZAKELIJKE ZANDKORREL €10,00

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:   
• Geen onroerend goed of auto’s 
• Geen goederen met een waarde boven €500,00 
• Geen personeels- of zakenadvertenties

Indien uw advertentie hieraan niet voldoet kunt 
u een zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week.

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

ZANDKORRELS INVULBON

Behang- en schilders- 
bedrijf 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

8

Peter gefeliciteerd! 
40 Lipjaren. Geen VUT, 
FLO, OBU of achter de 

geraniums. Gewoon lekker 
doorgaan! Doortje
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STEUN DE NIERSTICHTING. GIRO 88.000

EEN NIERZIEKTE LOOPT ALS 
EEN RODE DRAAD DOOR JE LEVEN.
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ZAND- 
KORRELS

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

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

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

Zandvoort 1 pers. studio’s. 
5 Min. van station. Van 1-
10 tot 31-3. Eigen douche, 

WC, keuken. Compleet 
ingericht: €450,00 en 

€550,00 p.m. Tel. 5716711.
Gevraagd:

interieurmedewerkster. 
Hollands. Goed loon. 4 uur 

p.wk. Tel. 5716762
(na 18.00 uur).

Gezocht: huishoudelijke 
hulp 2 tot 3 uur per week. 

Tel. 57 13847
(bellen na 19.00 uur)

Hondentrimster aan huis
Vanaf 20 euro
06-1641 2921

www.villatehuur.tk met 
privézwembad. Turkije, 
Kusadasi. Tel. 5731518

Cursussen SPAANS in 
Zandvoort bij gediplo-

meerde docente. In kleine 
groep of privéles. Info: 

5717359

Wie kan mij helpen aan 
een kopie van de eerste 
DVD van ‘wie kan mij de 

weg naar Hamelen vertel-
len’. Deze was vorig jaar 
bij Kruidvat te koop. Tel. 

5714621



School
De basisschool van Leon was de 
Nicolaasschool. Zijn voortgezet 
onderwijs is het Linnaeus College 
Haarlem geworden. Op zes sep-
tember begint Leon weer fris en 
vrolijk aan zijn tweede jaar. Na 
het middelbaar onderwijs weet 
hij nog niet welke school het 
wordt, wél weet hij dat hij kok 
wil worden. Niet dat hij thuis veel 
kookt maar het beroep lijkt hem 
erg leuk. Misschien lukt het hem 
om later een eigen restaurant te 
beginnen.

Hobby’s en interesses
Voetballen is één van zijn favo-
riete sporten en Leon is een fan 

van Ajax. Hij is geen lid van een 
voetbalvereniging maar voetbalt 
met zijn vrienden veel op straat. 
Hoewel zijn woonbuurt vrij 
nieuw is kan Leon desondanks 
daar niet goed voetballen om-
dat er daarvoor te weinig ruimte 
is en ze vaak worden weg ge-
stuurd. Meestal gaan ze naar de 
voetbalvelden in andere wijken 
of anders naar het voetbalveld 
in Nieuw Noord. Buiten voetbal-
len is Leon een visser. Hij vist vaak 
in de vijver van Park Duijnwijk 
waar best veel vis in zit. Helaas 

Leon Gulien.

Zandvoort
Zoals alle jongeren vindt ook 
Leon de Zandvoort(a)live festivals 
op het strand gaaf en zou het 
jammer vinden als die niet meer 
zouden doorgaan. De winter in 
Zandvoort zijn vrij saai en  er is in 
zijn leeftijdscategorie weinig te 
doen. Te jong om te gaan stap-
pen en te oud om naar de kinder-
disco te gaan, vindt Leon. Hij mist 
een ruimte waar je leuke dingen 
kan doen, samen met een groep 
jongeren bijvoorbeeld “een soort 
hangplek maar dan overdekt is er 
in Zandvoort niet. Verder is Zand-
voort voor de jeugd een heerlijke 
plek daar is niets mis mee.” Met 
deze zin eindigt Leon zijn inter-
view en stapt vlug op zijn fiets 
want de 650 kranten moeten nog 
bezorgd worden.

is de vijver bij het Center Parcs 
verboden visgebied. Verder zit 
Leon veel achter zijn computer 
om te MSN met diverse vrienden 
en vriendinnen. Hij legt uit wat 
MSN is maar daarvoor moet je wel 
een programma downloaden dus 
daar begin ik nog maar niet aan. 
Zijn keuze is wisselend hoewel 
zijn voorkeur uitgaat naar Trance 
(housemuziek) volgt Leon ook de 
top 40. Leon zit niet graag binnen 
en vermaakt zich buiten uitste-
kend. Met zijn vrienden gaat hij 
vaak het dorp in of gaan ze naar 
het strand om te zwemmen. Bij 
slecht weer wordt er gezwom-
men in het zwembad van Center 
Parcs. Zoals gezegd heeft Leon 

een krantenwijk en dat bevalt 
hem prima. Hij bezorgt 650 Zand-
voortse couranten en daar doet 
hij ongeveer twee uur over. In al 
die tijd dat hij de kranten bezorgt, 
heeft het volgens Leon, bijna niet 
geregend. Dat vind ik knap want 
in mijn belevenis heeft het toch 
erg veel geregend. Van de zomer 
heeft hij voor het eerst op strand 
als oproepkracht gewerkt bij een 
strandpaviljoen. Leon is erg en-
thousiast over de vakantiebaan 
en het werk als stoelenjongen 
vindt hij niet vervelend.

Iets meer ruimte om te voetballen
zou niet gek zijn

Eindelijk een gesprek met een jongere die zorgt dat de Zand-
voortse Courant bij u in de bus komt. Het lijkt me trouwens een 
geweldig idee om straks je eigen interview te bezorgen. Bent u 
nieuwsgierig of het uw krantenbezorger is die een kleine blik in 
zijn leven gunt? Tegenover me zit Leon Gulien; hij is op 2 novem-
ber 1990 geboren in Zaandam. Op vierjarige leeftijd is hij samen 
met zijn ouders en zijn twee jaar oudere broer naar Zandvoort 
verhuisd. Daarna is hij binnen Zandvoort nog een paar keer ver-
kast en woont nu in het nieuwe gedeelte van Oud Noord.

Bambam is een rustige ka-
ter die absoluut op zijn rust 
gesteld is. Een leuk spelle-
tje op zijn tijd (gooien met 
een propje papier) kan hij 
wel waarderen. Ook wil hij 
graag geaaid worden maar 
zoals bij zoveel katten, be-
paald hij zelf wel wanneer! 
Bambam kan goed overweg 
met andere katten, of hij 
ook met honden kan is ons 

niet bekend maar gezien 
zijn wat schuwe houding 
lijkt het ons beter als hij 
geplaatst wordt in een huis-
houden zonder honden. De 
wensen van Bambam zijn: 
een geduldige baas, een 
warm mandje en een tuin 
waar hij lekker in het zon-
netje kan liggen. Nou dat 
is toch niet teveel gevraagd 
voor deze kanjer. 

Dit is Bambam, hij is een gecastreerde kater van onge-
veer 7 jaar oud. Bambam heeft waarschijnlijk lange tijd 
rondgezworven voordat hij in onze dierenopvang terecht 
kwam. In het begin was hij erg angstig en wilde niets van 
ons weten. Nu (een maand later) is hij helemaal gewend 
en loopt ons overal achterna.

Voor meer informatie: Dierentehuis Kennemerland Zand-
voort, Keesomstraat 5, 2041 XA Zandvoort. Geopend van 
maandag t/m zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Telnr: 023-5713888

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

JONG IN 
ZANDVOORT

Door Nel Kerkman

Slapen gaan

Op de drempel van je mondje
kijk ik even héél erg goed.
Zijn je tandjes goed geborsteld?
Netjes wit, zoals het moet?

‘k Stap over het schone straatje
wip pardoes, zo op je neus.
Kijk ik naar je vensterluikjes
want dat zijn je ogen. Heus!

‘k Zal die luikjes maar eens sluiten
want het is tijd voor je bed.
Welterusten. Lekker slapen.
Voor vandaag......
Uit met de pret!

Lienke

9



Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 
uur per dag 7 dagen per week.
 
Dagelijks:
08.00 uur - 12.00 uur Klassieke muziek
12.00 uur - 18.00 uur  Pop muziek voornamelijk uit de  
   60- 70- en 80 er jaren
18.00 uur - 22.00 uur  Klassieke avond muziek
22.00 uur - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht 
   heen

Om de week op woensdagavond van 20.00 uur tot 
22.00 uur ‘Het Praethuys’. Live uitzendingen vanuit 
“Het Wapen van Zandvoort”. www.dutchcoastradio.nl 

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

106.9 (ether) & 104.5 (kabel) 

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

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

Dinsdag
18:00 Countrytrack 
20:00 Zandvoort op 
Zaterdag (H)   
          of 
gemeenteraadvergadering 
23:00 Eb & Vloed 
Woensdag
18:00 Zondag in 
Kennemerland (H) 
21:00 Tepp Zeppi (H)  
23.00 Eb & Vloed

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

Programma boekje
Indien u het programmaboekje niet heeft ontvan-
gen, dan kunt u het op de volgende plaatsen alsnog 
afhalen: AZKA, Gemeentehuis, Bibliotheek, Welzijn 
Ouderen, Huis in de Duinen, De Bodaan, Nieuw Uni-
cum en VVV.
Misschien is het u opgevallen dat het telefoonnum-
mer op de achterkant niet klopt. Per abuis is er een 
cijfer weggevallen. Het juiste nummer moet zijn
023 571 71 13 en fax 023 571 68 65.

Last minute inschrijven!!
voor volwassenen:
20 september:  Computer ABC, Internet, Fit4All
21 september: Internet, Computer ABC
22 september: Boetseren, Zelf kleding maken,
 Engels, Spaans voor beginners /
 gevorderden, Typecursus, Houding  
 en Conditie, Yoga. 
26 september:  Aromatherapie

en voor de kids:
21 september: Werkstukken maken op de
 computer, Striptekenen
22 september: Typecursus
23 september: Timmeren
27 september: Soap

Inschrijven – ook voor alle andere cursussen - kan via 
het formulier uit het programmaboekje, maar mag 
ook telefonisch of via de website.

Open eettafel
’s Middags dineren in gezelschap onder het genot 
van een drankje, een praatje en wat gezelligheid.
Iedere dinsdag om 12.00 uur in de bibliotheek en 
donderdag bij AKZA.
Opgeven bij AKZA tot uiterlijk 2 dagen van te vo-
ren.

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

Flemingstraat 180 • 2041 VP Zandvoort • Tel: 023 571 71 13
www.aktiviteitencentrum.nl • info@aktiviteitencentrum.nl 

Bureau ouderenadviseur
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies 
en Informatie. Het uitgangspunt is dat de wens 
van de cliënt voorop staat. Onze hulp is gratis. 
U kunt ZONDER AFSPRAAK bij de Ouderenadvi-
seur (tel: 5719393) terecht:
 Het Gemeenschapshuis: Louis Davidsstraat 17 
 maandag tot en met vrijdag van
 10.00 - 12.30uur
 AKZA: Flemingstraat 180  
 donderdag van 13.30 - 14.30 uur
 De Bibliotheek: (expositieruimte) 
 woensdag van 10.30 - 11.30 uur

Het inlooppunt
In de expositieruimte van de Openbare Biblio-
theek, Prinsesseweg 34 wordt elke woensdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 uur inloop gehou-
den. Senioren kunnen onder het genot van een 
(gratis) kopje koffie leeftijdgenoten ontmoeten.

Willemstraat 20 • 2042 VB Zandvoort • Tel: 023 571 73 73
www.welzijn-ouderen-zvt.nl • info@welzijn-ouderen-zvt.nl

He’s back! 
Start de motoren! Herbie, 
de meest geliefde auto 
van allemaal, is terug in 
Disney’s geheel nieuwe 
avontuur, HERBIE FULLY 
LOADED. Lindsey Lohan 
schittert als Maggie Pey-

ton, de nieuwe eigenaar 
van Nummer 53, de Volks-
wagen kever met een heel 
eigen wil. Het lukt haar 
om de verwaarloosde 
Herbie op te knappen en 
hem weer met volle vaart 
door de straten te laten 
scheuren. Hij is zo snel 
dat hij mag mee racen in 
de prestigieuze NASCAR 
race. Herbie heeft in de 
loop der jaren een hoop 
nieuwe trucjes uit zijn 
motorkap getoverd en 
neemt het publiek in 
sneltreinvaart mee in een 
wilde rit over snelwegen 
en racebanen.

Synopsis door Marcel
(Bron: BVI) 

Herbie fully loaded
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Door Lienke Brugman

Op eigen verzoek
“Eigenlijk moeten we het allemaal 
zelf in de hand kunnen houden”, 
met deze woorden werd door 
Relinde Adegeest en haar team 
contact gezocht met één van de 
speciale bureaus die zijn toegewe-
zen om dit certificaat te beoorde-
len. “Buiten de GGD-controle om, 
kwam er een bezoekster van de 
Lloyds Register Quality Assurance 
naar het kinderdagverblijf om te 
bekijken of én Pippeloentje en Pluk 
( de tweede locatie iets verderop) 
voldeden aan de eisen die werden 
gesteld. Met name een tevreden-
heids onderzoek van personeel en 
ouders, pedagogisch beleid, accom-
modatie, hygiëne, ARBO, etc. 

Bere trots
“Het betreft een heel uitgebreid 
onderzoek waarmee we al jaren 
hadden willen werken, maar 
door uitbreiding en verbouwin-
gen werd het allemaal steeds op 
de lange baan geschoven. Maar 
enkele dagen geleden kregen 
we bericht, dat Pippeloentje/Pluk 
het certificaat hadden behaald. 
Geweldig”, straalt Relinde. “Niet 
alleen voor mij maar ook voor het 
team, dat echt een pluim verdient 
voor hun inzet. Al de twintig per-
soneelsleden zijn natuurlijk bere 
trots dat het is gelukt, we heb-

Pippeloen en Pluk Beloond 
voor kwaliteit 
Dolblij is Relinde Adegeest met het door haar en haar team 
behaalde kwaliteit certificaat dat ze enkele weken geleden 
behaalde. “Al jaren werken we met een kwaliteiten handboek 
dat door de GGD is opgesteld. Zij wilden de kwaliteit van alle 
Kinderopvang bevestigd zien in een rapport, waar Pippeloentje al 
15 jaar aan voldoet. Toch werden er weer nieuwe eisen opgesteld, 
speciaal voor Kinderdagverblijven “een soort ISO toets, het heet 
alleen anders”, vertelt directrice Adegeest.

ben meteen een feestje gevierd 
met taart erbij. Het is een soort 
‘Michelin ster’, die aan onze kin-
deropvang is toegewezen”. 

Controle
Relinde laat me een lijvig boek 
zien waar alles in is beschreven. 
Jaarlijks is er controle of men zich 
aan deze eisen houdt. “Goh, wat 
waren de leidsters zenuwachtig 
toen mevrouw Raaphorst kwam 
kijken”, grinnikt Relinde. “Ik was 
ook wel gespannen maar het was 
voor mij al de derde keer dat 
ik contact met haar had. Door 
interne gesprekken met de leid-
sters moet ik er nu voor zorgen, 
dat men zich houdt aan wat er 
allemaal op papier staat, zodat 
praktijk en regels op elkaar aan-
sluiten. Dit boek gebruiken we als 
een figuurlijke kapstok waar we 
alles aan kunnen ophangen”. 

Blij en tevreden 
Het allerbelangrijkste vindt 
Adegeest echter niet alleen 
de HKZ norm (Harmonisatie 
Kwaliteitsbeoordeling Zorg-sec-
tor) maar het feit, dat de kinderen 
blij de deur uit gaan en de ouders 
tevreden zijn. Kinderdagverblijven 
Pip-peloentje en Pluk zijn geves-
tigd aan de Burg. Nawijnlaan 101 
en 36 te Zandvoort Tel. 5713665 
en 5717513. 
www.pippeloentje-pluk.nl 

Door Stephanie Vork

Ook de mannen hebben een 
nieuwe dirigent, Wim de Vries. 
Het repertoire van het Man-
nenkoor bestaat voornamelijk 
uit veel opera en operette. De 
nieuwe uitdaging is de Itali-
aanse taal, die bezongen wordt 
in de nieuwe liederen.

Nieuwe leden zijn meer dan 
welkom
Zowel het Mannenkoor als het 
Vrouwenkoor is naarstig op 
zoek naar nieuwe, wat jongere, 
leden. Volgens Martha Ottho, 
voorzitter van het Zandvoorts 
Vrouwenkoor, is haar koor de 

afgelopen jaren aan het ver-
grijzen. Het aantal leden is aan 
het uitdunnen vanwege ouder-
dom en dat is jammer. Wat hier 
ook bij komt kijken, is dat het 
moeilijk is voor de wat oudere 
mensen om buiten Zandvoort 
concerten te geven. Het con-
cert in Zaandam dat in oktober 
gepland stond, gaat hierdoor 
bijvoorbeeld niet door. Optre-
den in het buitenland is er al 
helemaal niet bij, wat natuurlijk 
zonde is voor de wat jongere le-
den van het koor.

25-Jarig bestaan
Bij het Zandvoorts Mannenkoor, 
dat momenteel uit 45 leden be-

Het uit 42 leden bestaande Zandvoorts Vrouwenkoor be- 
staat alweer 20 jaar. Elke woensdag komen de dames om 20.00 
uur bijeen om te repeteren. Sinds een aantal maanden worden de 
vrouwen van het Zandvoorts koor begeleid door een nieuwe dirigent, 
Ed Wertwijn. Een nieuwe dirigent en een nieuw repertoire. Naast 
de gebruikelijke klassieke muziek, wordt nu ook moderne muziek 
gezongen door het koor. Wertwijn bewerkt zelf de nummers, wat 
een leuke toevoeging geeft aan het repertoire.

Het Zandvoorts Vrouwen- en Mannenkoor
staat, gaat het wat soepeler. 
Alhoewel een tripje naar het 
buitenland wel veel voorbe-
reiding vergt: het mag bij-
voorbeeld niet teveel kosten 
vanwege de gepensioneerde 
mannen die lid zijn. Maar elk 
jaar maken ze een uitstapje 
met elkaar; zij hebben onder 
andere Barcelona en Praag al 
aangedaan. In 2006 gaan de 
heren (met hun vrouwen) 5 
dagen naar Mechelen, Gent 
en Brugge. En 2007 wordt een 
feestjaar voor de mannen, 
want dan vieren zij hun 25-ja-
rig bestaan.

Nieuwe koorleden nodig
Volgens het bestuur van het 
Zandvoorts Mannenkoor moe-
ten zij zich profileren door 
middel van optredens geven 
(5 à 6 per jaar) in bejaarden-
tehuizen, op het Shantykoren 
festival, in de Sint Agathakerk 
etc. Ook zijn er plannen voor 
een eigen website. Het Man-
nenkoor bestaat al jaren uit 
een vaste groep mensen, er 
gaan nauwelijks leden weg. 
Alleen bij overlijden en slechte 
fysieke gesteldheid. Volgens 
lid Peter Tromp is er sprake 
van een zeer goede collegiali-
teit binnen het koor. Het is al-
leen jammer dat het zo moei-
lijk is om nieuwe leden binnen 
te halen. Dus bij deze: komt al-
len een keer luisteren op dins-
dagavond vanaf 20.00 uur in 
het Gemeenschapshuis (voor 
de mannen) of op woensdag-
avond, eveneens 20.00 uur in 
De Krocht (voor de vrouwen).

Cultuur

‘Het Zandvoorts mannenkoor in actie tijdens Koninginnedag 2005’

Simon van Collem
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De battre mon coeur s’est arrêté
Meestal worden Franse films 
in de Amerikaanse melting pot 
gedonderd, maar de regisseur 
van de sterke thriller Sur mes 
lêvres doet het andersom. Hij 
bewerkte het oude schizofre-

Uitnodiging openbare vergadering Seniorenraad

Iedere inwoner krijgt er mee te 
maken. Net als ieder gemeente 
is het Zandvoortse gemeente-
bestuur verplicht de WMO uit 
te voeren. De voorbereidingen 
zijn in volle gang, halverwege 
volgend jaar moet de nieuwe 
wet van start gaan.

Vrijheid
Verschillende wetten worden 
gebundeld in de nieuwe WMO. 
Iedere gemeente krijgt van het 
Rijk een groot stuk vrijheid om 
de WMO op hun eigen manier 
uit te voeren. Binnen die re-

gels hebben deskundigen van 
de gemeente vier mogelijke 
uitgangspunten bedacht. De 
Seniorenraad geeft haar voor-
keur aan de uitgangspunten 2 
en 3 en vraagt deze nader uit 
te werken. Daarbij doet zij een 
dringend beroep op het Zand-
voortse gemeentebestuur om-
zichtig om te gaan met groepen 
als de minima, de AOW-ers en 
de gehandicapten. Secretaris 
Ton Timmermans: “Als belang-
rijkste factoren zien wij immers 
een redelijk inkomen, een goe-
de gezondheid plus mobiliteit 

Of we het willen of niet, er komt een nieuw systeem van zorgverlening en maatschappelijke onder-
steuning. De regering gaat een en ander in wetten vastleggen, ondermeer in de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). Ook u kunt meepraten en -denken. De Seniorenraad nodigt u uit voor een 
openbare vergadering.

en een passende woning.” 

Uitgenodigd
In een openbare vergadering 
licht de Seniorenraad aan be-
langstellenden een en ander 
toe. Ook hoort zij graag uw 
mening en op- of aanmerking. 
Naast de WMO komen typisch 
Zandvoortse zaken aan de orde 
als de stationslift en strandrol-
stoelen. Iedereen is uitgeno-
digd aanwezig te zijn op het 
Raadhuis, commissiekamer op 
donderdagmiddag 22 septem-
ber a.s. om 14.00 uur. 

niedrama Fingers (James Toback, 
1978), waarin Harvey Keitel de 
twee kanten van zijn personage 
verkent, en plakte er een mond-
vol van een titel op die zoiets 
betekent als ‘de slag die mijn 

hart oversloeg’. 
Roman Duris, 
bekend uit Tony 
Gatlifs, Gadjo 
dilo en Exils, 
speelt een ge-
troebleerde jon-
geman die heen 
en weer wordt 
geslingerd tus-
sen zijn louche 
vader en zijn ar-
tistieke moeder.



Aardappel-uientaart
Ingrediënten:

600 gram aardappelen,
500 gram uien,
20 gram (1,5 eetlepel 
vloeibare) margarine,
peper, zout,
2 etl pijnboompitten,
3 eieren,
± 1,5 dl halfvolle melk,
nootmuskaat,
1⁄2 dl zure room,
75 gram geraspte bele-
gen 30+ kaas.

Filoxenia Grieks Restaurant
Haltestraat 49 • 2042 LK Zandvoort
Tel.: 023-5734920 • www.filoxenia.info 
Ook afhalen mogelijk

Grand Café Danzee

Voor
gezelligheid,

lunch & diner

Kerkplein 8,
Tel.: 023-571 22 52

Op zaterdag wil men nog 
wel eens ‘makkelijk’ eten. 
Hieronder een recept dat 
niet alleen ‘makkelijk’ is 
maar ook lekker en ‘slank’.

Bereiding:
Schil de aardappelen en 
kook ze gaar. Maak de uien 
schoon en snijd ze in ringen. 
Fruit de uien in de marga-

rine met peper en zout in 
10 minuten gaar en glazig. 
Rooster de pijnboompitten 
in een droge koekenpan 
goudbruin. Verwarm de 
oven voor op 200° C.
Maak van de gare aardap-
pelen met 1 ei, hete melk, 
peper, zout en nootmuskaat 
een stevige puree. Schep 
de aardappelpuree in een 
ovenvaste schaal en bedek 
bodem en de wanden hier-
mee. Verdeel de uienringen 
er over. Klop 2 eieren los met 
de zure room en de kaas en 
schep dit over de uien. Bak 
de taart in de hete oven in 
± 20 minuten gaar en licht-
bruin. U kunt deze taart zo-
wel koud als warm serveren 
met bijvoorbeeld een mooie 
salade.

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

September Voordeelmenu
(voor 2 personen)

 * Dim-Sum:  2x Mini Loempia’s
  2x Pangsit
  2x Kerry Kok
 * Babi Pangang Speciaal
 * Kipblokjes in Kerrysaus
 * 3 Stokjes Kip Saté
 * 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 – 22.00 uur

W
ok - Tipanyaki - BuffetW

ok
 -
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ip

an
ya

ki
 -

 B
uf

fe
t

€ 14,00

*ALLEEN AFHALEN*

Aardappel-uientaart
Hoofdgerecht voor 2 personen

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Onderweg van of naar het strand van Zandvoort of 
Bloemendaal aan zee? Neem dan bij Oase Snacks wat lekkers mee!

Parkeerterrein langs de Zeeweg kilometerpaal 3.8
Diverse snacks, frisdranken, terras.

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

Koffie/Lunchroom Zandvoort
Kerkplein 7 • Tel. 023-573 02 74

Bij Koffie Corner
Het adres voor D.E. koffie

In den Cleynen Hap
2 Garnalenspiesen 

met hete saus
en frites en salade

€  8,50

Adverteren? 
Voor info mail:

advertenties@zandvoortsecourant.nl
of bel Letty: 06-4342 9783

Best zonde toch…? 
Hier had uw advertentie 

kunnen staan!



Zelfkritiek
Beste ondernemers, denkt u nu 
niet, dat u met de door mij 
aangegeven kleine veranderin-
gen meteen een goed lopende 
zaak zult krijgen. Daar is veel 
meer voor nodig. U zult daar, 
als u dagelijks in uw eigen zaak 
werkt en/of aanwezig bent, aan 

moeten werken, vol zelfkritiek 
en soms met behulp van kritiek 
buitenaf. Laatst hoorde ik een 
Zandvoortse ondernemer ora-
kelen: “de klant is Koning, maar 
ik ben de Keizer”. Ik kan u mee-
delen dat zijn rijk jongstleden is 
ingestort.

Maranello
Vorige week schreef ik dat res-
taurant Maranello een nieuwe 
eigenaar had gekregen en ik 
vond het dan ook leuk om daar 
eens een keer te gaan eten. De 
inrichting van het restaurant, 

die ik persoonlijk erg smaakvol 
vind, is nog hetzelfde gebleven, 
evenals de keukenbrigade. Mijn 
gast van deze avond was mijn 
vriendin Stien, waar ik al jaren 
mee bevriend ben. Zij is een fris 
uitziende Friezin met van die 
rode boerse konen en spreekt 
redelijk Nederlands. Tot haar 

verdriet heeft ze nog nooit een 
serieuze vriend gehad.

Tapenade
In het restaurant werden we 
ontvangen door een charmante 
jongeman, die ons een tafeltje 
toewees. Ik had het idee dat ik 
hem eerder had gezien in de 
Klikspaan of misschien het vroe-
gere Danzee maar wist het niet 
zeker; zoals hij bij mij overkwam, 
moest hij wel de nieuwe eige-
naar zijn. Stien probeerde voor 
haar doen iets charmants tegen 
hem te zeggen, maar hij verstond 

Maranello (foto: OVM Fotografie)

Door de Mystery Guest

Ondernemers: Let op uw Saek!

Het is leuk om te horen en te zien, als je kritiek schrijft voor een krant, 
dat deze kritieken buiten de potentiële gasten ook door de onderne-
mers zelf gelezen worden. Soms nemen ze de kritiek ook serieus, zo-
als bij Take Five, waar de planten er weer fris bijstaan, bij de Bierwinc-
kel waar ze de toiletten aan het renoveren zijn, bij de Tapas bar, waar 
gelukkig de krukken weer van zolder zijn gehaald en bij de Kippetrap 
waar men serieus aan het denken is over de bezetting achter de bar.

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

compleet. De wijn lijkt mij 
een ideale combinatie bij vis-
voorgerechten zoals een Hol-
landse garnalencocktail. Een 
fantastisch glas wijn om jezelf 
of anderen mee te verrassen.

Gekocht bij: Wijnkoperij 
Henri Bloem, prijs: €7,95
Kwaliteit/prijsverhouding: 8+

Domaine de Canteperdrix 
– Roussanne – Vin de Pays de 
Cassan – 2002
Een totaal andere geur dan 
voorgaande wijn: meer boe-
renland, mest, grond, ge-
kookte soepgroenten, vuur-
steen. Een zeer uitgesproken 
smaak waar je van moet hou-
den. Persoonlijk vind ik de 
wijn wat frisheid missen en 
een beetje laf, alhoewel er 
toch nog wel degelijk zuren 
aanwezig zijn. Wel een zeer 
lange afdronk.
De wijn is een echte eetwijn 
en komt beslist beter tot z’n 
recht bij gebakken of gegrilde 
vis zoals gegrilde coquilles.

Gekocht bij: Wijnkoperij 
Henri Bloem, prijs: €8,95
Kwaliteit/prijsverhouding: 7-

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

J. van Gelder 
(vinoloog) 

De tweede geproefde wijn is 
een Pacherenc du Vic Bilh. De 
herkomstbenamingen Pache-
renc du Vic Bilh en Madiran 
delen gezamenlijk één wijn-
gebied in het Zuid-Westen van 
Frankrijk, in de omgeving van 
Pau nabij de Pyreneeën. De 
beroemde Madiran is een rode 
wijn, terwijl de Pacherenc wit 
is, in droge of zoete versie.

Alain Brumont is één van de, 
zo niet de grootste wijnmaker 
van de Madiran met z’n fantas-
tische rode Château Montus en 
Château Bouscassé. Daarnaast 
maakt hij nog een hele ris aan 
witte droge en zoete wijnen 
van diverse variëteiten. De 
gebruikte witte druivenrassen 
van de Pacherenc zijn de Arru-
fiac, de Courbu, Gros en Petit 
Manseng, Sémillon en Sauvig-
non. Voor onderstaande Pa-
cherenc van Brumont is de Pe-
tit Courbu gebruikt, een druif 
die de wijnen rijker maakt en 
aan de geur en smaak wat rijp, 
honingachtig fruit toevoegt.

Le Jardin Philosophique 
d’Alain Brumont – Pacherenc 
du Vic Bilh sec – 2003
Een explosieve geur van ana-
nas, veel rijp fruit en Golden 
Delicious (appels). Een heer-
lijke frisse, fruitige smaak en 
mooi droog. Een prachtige rij-
ke afdronk maakt het geheel 

Enige tijd geleden heb ik al eens een wijn van Domaine Cante-
perdrix onder de loep genomen, gemaakt van de Viognier druif. 
Voor deze week heb ik van hetzelfde huis een wijn geproefd die 
gemaakt is van de Roussanne druif. Deze elegante druivensoort 
wordt het meest gebruikt in de Rhône en de Zuidfranse Midi. De 
Roussanne rijpt namelijk laat, wat problemen kan opleveren in 
de koudere gebieden. De wijnen zijn overwegend geurig, fruitig, 
iets kruidig en hebben een goed potentieel om te ouderen. 

haar niet. We dronken een ape-
ritief, een Spa blauw (€1,70) 
voor Stien en een Warsteiner 
(€1,75) voor mij. Een mandje 
stokbrood met een olijventa-
pende werd spontaan op tafel 
gezet. De tapenade was helaas 
óf alleen van olijven gemaakt 
zonder toevoegingen óf had 
het een dagje buiten de koel-
kast gestaan, dus was wat aan 
de droge kant. 
De kaart: het heeft geen zin 
hier informatie over te geven 
omdat de zaak een weekje 
dichtgaat vanwege een inter-
ne opfrisser in de vorm van 
kleurstelling en het plaatsen 
van lounge banken. Bovendien 
wordt er aan een nieuwe kaart 
gewerkt.

Oesters
Ik zal mij beperken tot wat 
Stien en ik daar gegeten heb-
ben. Stien nam als voorgerecht 
de Vitello Tonato (€10). Mooi 
rosé gebleven kalfsvlees met 
een goede dressing op basis 
van tonijn. Lekker! Ik nam 
iets buiten de kaart: vijf wilde 
verse Zeeuwse oesters (€10). 
Een delicatesse! Hierbij werd 
stokbrood geserveerd met 
verse olijventapende die wel 
smaakte zoals het behoort. 
Stien koos als hoofdgerecht 
voor de pasta Parmigiano, op 
de kaart beschreven als: spag-
hetti klaargemaakt en geflam-
beerd in de grote Parmezaanse 
kaas. Stien vond het jammer 
dat dit niet aan tafel bereid en 
geflambeerd werd (zoals bij 
restaurant Napoli in Haarlem) 
zodat het minder opvalt dat je 
er €14,50 voor betaald. Ik nam 
de Tagliatelle tartufo (€14,50). 
Een groene lintpasta met truf-
felsaus die goed smaakte, 
alleen jammer genoeg toch 
even in de magnetron had 
gestaan; dat merk je als de 
pasta licht aan het bord blijft 
kleven.

Huiswijn
We dronken hierbij een glas 
huiswijn (€2,75) die iets te 
zwaar was voor deze gerech-
ten, maar ook de wijnkaart 
zou worden vernieuwd, zo 
werd ons verteld. Stien zat 
naar mijn idee onder het eten 
iets teveel te kijken naar de 
nieuwe eigenaar, die hier heel 
stoïcijns onder bleef. Er werd 
ons door de eigenaar een 
glaasje Crémant met citroen-
ijs aangeboden dat erg lekker 
en verfrissend was. Stien dacht 
dat zij de oorzaak van deze 
geste was; ik heb het maar zo 
gelaten. Een kopje espresso 
(€1,50) na en ik betaalde de 
rekening.

Benieuwd
Ik ben erg benieuwd wat de 
nieuwe eigenaar in petto heeft 
met de zaak en ik hoop dat 
hij het goede in de zaak laat 
zoals het is, zodat het niet een 
loungezaak wordt met te harde 
housemuziek die ik bij de oes-
ters ook al moest aanhoren. Ik 
zal zeker na de opening de zaak 
nog eens bezoeken en hoop dat 
Zandvoort dan weer iets goeds 
in huis krijgt. Stien nam har-
telijk afscheid van de nieuwe 
eigenaar, zelfs met een kus en 

liep samen met mij de trap af. 
Beneden gekomen waren haar 
blosjes nog roder geworden en 
ze vertelde me dat de nieuwe 
eigenaar in haar ogen wel iets 
voor haar was. Ik vertelde haar 
dat deze jongeman een vriend 
heeft. Het leek net of haar 
bloedkoralen ketting zo bleek 
werd als een parelsnoer en ze 
stamelde dat dit al de zoveel-
ste keer was. Ik heb haar gead-
viseerd om bij een volgende 
gelegenheid dan maar niet in 
klederdracht te komen.

Maranello (foto: OVM Fotografie)
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van Stolbergweg 1         Tel. 57 170 93

Fleurop Service

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

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

Bloemen en Planten

Louis@ B.V.
Bemiddelaar in vastgoed.

Gratis waardebepaling van uw woning.
Aangesloten bij de grootste

makelaarsorganisatie ter wereld.
No cure – no pay.

Frits Louis • Haltestraat 69
Tel.: 06 14784718

ZOEKT U RUIMTE
VOOR EEN BRUILOFT, FEEST, 

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

Stichting Gemeenschapshuis 
Louis Davidsstraat 17

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

Ab v.d. Moolen

Gemeenschapshuis 

vanaf 1 september dinsdags gesloten

Villa Pardoes Familyrun en scholierenloop
bij Zilveren Kruis Achmea Loop
Op zondag 25 september a.s. is de Zilveren Kruis Achmea Loop (voor-
heen Trosloop). Bewegen is gezond, leuk en meer dan ooit noodza-
kelijk voor onze jeugd. De loop is daarom niet alleen voor geoefende 
volwassen lopers maar ook voor kinderen, eventueel met ouders, 
grootouders, leerkrachten of andere begeleiders.

Alle leerlingen van het basison-
derwijs zijn welkom aan de start 
van de Villa Pardoes Familyrun en 
de Scholierenloop. Villa Pardoes 
is een vakantieverblijf speciaal 
voor kinderen met een levens-
bedreigende ziekte. Samen met 
hun familie kunnen zij hier gratis 
genieten van een unieke vakantie. 
De Villa Pardoes Familyrun kent 
een route van 1,7 kilometer door 
Haarlem-centrum. De start is om 
12.00 uur op de Grote Markt.

Scholierenloop
Elke leerling kan in eigen tempo 
en onder aanmoedigingen van 
zijn fans en belangstellenden de 
afstand van 1,7 km. volbrengen. 
Juffen en meesters mogen na-

tuurlijk ook meelopen. Deelne-
mers ontvangen een herinnering, 
een gezonde versnapering en een 
sportdrankje. Kinderen kunnen 
via deelnemende scholen inschrij-
ven. De kosten om deel te nemen 
bedragen €3,00 per leerling. De 
school die de meeste leerlingen 
inschrijft wint in ieder geval de 
bokaal voor de ‘sportiefste school 
van Haarlem en omgeving’ en een 
waardebon van €250,00. Leerlin-
gen van niet deelnemende scholen 
kunnen zich inschrijven op www.
zilverenkruisachmealoop.nl, daar 
kunt u ook meer informatie vin-
den. Vanaf volgend jaar (2006) zal 
er tijdens de Zilveren Kruis Achmea 
loop een aparte scholencompetitie 
worden georganiseerd. 

Naar aanleiding van de 
brand 12 september 2005 
in de Nieuwstraat te 
Zandvoort, vraag ik mij af 
hoe het zit met de verant-
woording voor de brand-
kranen in het dorp.

Een aantal jaren gele-
den is de omgeving van 
de Nieuwstraat opnieuw 
bestraat, met als gevolg 
dat de put boven een 
brandkraan verkeerd is 
geplaatst. Hierdoor kon 
deze kraan niet adequaat 
worden gebruikt en was 
men genoodzaakt een 
slang aan te sluiten in de 
Haltestraat. Dit is een af-
stand van zo’n 100 meter 
en voor je dat allemaal 

weer voor elkaar hebt is er 
kostbare tijd verloren gegaan. 
Gelukkig kostte het deze keer 
geen mensenlevens. Maar 
waar ligt nu eigenlijk de ver-
antwoording voor die brand-
kranen? Ik zie ze al wijzen, de 
gemeente naar het waterlei-
dingbedrijf en andersom, de 
stratenmaker is de schuldige, 
nee de Brandweer moet dit re-
gelen en controleren, met als 
gevolg dat er niets gebeurt. 
Het duurde denk ik 15 tot 20 
minuten alvorens de Brand-
weer in staat was om te gaan 
spuiten, de gevolgen hadden 
rampzalig kunnen zijn in ons 
nauwe dorp. Mijns inziens 
moet de Brandweer, want die 
moet er toch mee werken, de 
verantwoording krijgen over 

de Brandkranen. Dan praat 
ik niet over het onderhoud 
maar louter en alleen over 
het functioneren, opti-
maal functioneren, van de 
brandkranen. Jaarlijkse 
controle op brandkranen, 
zoals gebeurt in gemeen-
tes om ons heen, dat is 
toch geen overbodige luxe. 
Wederom is ook weer aan 
het licht gekomen dat onze 
enge dorpstraatjes te smal 
zijn voor die grote logge 
brandweerwagens, mis-
schien kan de Burgemees-
ter en zijn gevolg hier toch 
nog eens een intensieve 
studie van maken en wel-
licht komen ze dan tot de 
conclusie dat een smal-
lere hanteerbare brand-
weerwagen absoluut geen 
overbodige luxe is voor de 
dorpskern van Zandvoort. 

Toine Toonen
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Velden nood
De sport had na de oorlog gebrek 
aan velden. Zandvoortmeeuwen 
bespeelde twee velden aan de 
Vondellaan en de Zandvoortse 
Hockey Club maakte gebruik van 
de sportvelden aan de Van Len-
nepweg waar nu de woonwijk 
De Meeuwen te vinden is. Voor 
het Sportpark Duintjesveld ge-
opend kon worden, is er er heel 
veel vergaderd en gesproken 
zowel door de politiek als de 
sportclubs onderling. De voorzit-
ter van de Zandvoortse Hockey 
Club de bekende sportleraar 
en fysiotherapeut Jo van Pagée 
vroeg zich waarom de voetbal-
lers van Zandvoortmeeuwen de 
nieuwe velden op Duintjesveld 
ging spelen. Hij voorzag voor 
de vereniging organisatorische 
problemen omdat de afstand 
tussen het complex aan de Von-
dellaan en Duintjesveld erg was 
groot. Dat is met het huidige 
stratenplan van Zandvoort al zo, 
maar in 1955 kon Duintjesveld 
alleen worden bereikt via de 
Noorderduinweg die liep vanaf 

Komende zaterdag is het vijftig jaar geleden dat het oostelijk 
deel van Sportpark Duintjesveld op 17 september 1955 offcieel 
in gebruikgenomen werd door de Zandvoortse Hockey Club 
(ZHC), de gymnastiekvereniging Oefening Staalt Spieren en de 
toenmalige Zandvoortse Korfbal Club (ZKC). De opening werd 
verricht door burgemeester H.M. van Fenema. De opening 
betekende dat de Zandvoortse sportvereniging beschikten over 
voldoende speelvelden.

Duintjesveld zaterdag 
halve eeuw oud!

de spoorwegovergang aan de 
Van Lennepweg over de huidige 
algemene begraafplaats langs 
de toegangspoort naar het oude 
gedeelte van de dodenakker, ver-
volgens langs de Corodex door 
een gebied met modderkommen 
en onder de voormalige tunnel 
Oost door (nu Thomsonstraat) het 
duingebied in dat onderdeel was 
van het circuitgebied.

Overleg
Van Pagée nam contact op met de 
voorzitter van Zandvoortmeeu-
wen Corn. Slegers die
tevens raadslid namens de Ka-
tholieke Volks Partij was. Van Pa-
gée barcht Slegers op de hoogte 
van zijn ‘bezorgdheid’ en stelde 
hem voor dat Zandvoortmeeu-
wen geen velden zou krijgen op 
Duintjesveld, maar de ‘hockey-
velden’ aan de Van Lennepweg. 
De Zandvoortse Hockey Club zou 
dan geheel nieuw complex gaan 
bespelen. De gedachten van de 
hockeyvoorzitter stuitten aan-
vankelijk op enig verzet, maar 
uiteindelijk was zowel Zandvoort-

meeuwen als de politiek er van 
overtuid, dat het voorstel van 
Van Pagée een logische oplos-
sing was.

Slim
In het jubileumboek van de 
Zandvoortse Hockey Club uit-
gegeven bij het 65-jarige be-
staan, wordt uit een interview 
met Van Pagée duidelijk wat 
de ware beweegreden van 
hockey-voorzitter was. ‘Van 
Pagée is er nog trots op dat 
op slimme wijze het Sportpark 

Duintjesveld voor de ZHC wist 
te verwerven. Dit complex was 
namelijk bestemd als uitbreiding 
voor de voetbalclub Zandvoort-
meeuwen. “Maar” zegt Jo “ik 
keek eens naar ons eigen veld, 
met dat magere hek eromh0een, 
zo gemakkelijk te ‘nemen’ dat 
de omwonenden zals ze plag-
gen nodig hadden voor hun tuin  
die uit ons terrein staken. Toen 
dacht ik, zo’n nieuw complex is 
eigenlijk veel mooier en ik ging 
eens praten met het voetbalbe-
stuur. Zowel Zandvoortmeeuwen 
als gemeentesecretaris Bosman 
zagen het zinnige van mijn ar-
gumenten in en zo kreeg ZHC 
een schitterend complex en een 
nieuw clubhuis’

Opening ‘Duintjesveld’17 september 1955. Links ZHC-voorzitter Jo van Pagée. Rechts burgemeester Mr. H.M. van 
Fenema met echtgenote.

In de krant van vorige week heb-
ben we een foto gepubliceerd 
van de leraren van de Wim Ger-
tenbachschool uit het schooljaar 
1966. Op de oproep wie zich 
de namen nog kon herinneren, 
heeft de heer Gerard Poots ge-
reageerd. 

Als oud leerling van het school-
jaar 1966 van de Gertenbach, 
toen uiteraard nog de MULO 

Toekomst
Duintjesveld is inmiddels uit-
gebreid met een voetbal- en 
handbal/tenniscomplex, een 
sporthal en golfbanen. De hoc-
keyclub speelt er echter nog 
steeds. OSS heeft geen atletiek 
en handbalafdeling meer en 
de korfballers hebben hun ver-
eniging helaas moeten ophef-
fen. Momenteel wordt er weer 
gesproken over reorganisatie 
van Duintjesveld waar onder 
andere de voetbal-  softbal- en 
honkbalafdeling van ZSC’04 
(voorheen TZB) in 2007 een 
plaats moet krijgen. Ook wordt 
gesproken over een tennisac-
commodatie.
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genaamd, kan de heer Poots de 
volgende namen van de manne-
lijke leerkrachten noemen. “De 
vrouwen roepen geen herinnering 
op, tamelijk typisch of juist niet”, 
aldus de heer Poots.

van links naar rechts op de foto:
2. dhr Leeksma (duits)
3. dhr Eertink (biologie ?)
4. dhr Keizer
 (schei-, natuur- en wiskunde)
6. dhr Nijboer, later directeur
7. dhr Karst (geschiedenis)

De Zandvoortse dramademocratie
In Zandvoort heerst de cul-
tuur dat het ambtelijk ap-
paraat veel ruimte heeft. 
Hierdoor zijn veel bestuur-
lijke zaken afhankelijk van 
het kritisch vermogen van 
de ambtelijke top. Hoewel 
formele bevoegdheden 
waarschijnlijk niet worden 
overschreden, opereert het 
bestuur op grote afstand. 
Deze gang van zaken werkt 
in de hand dat er vanuit de 
Zandvoortse samenleving 
regelmatig kritiek geleverd 
wordt op bepaalde ge-
meentelijke zaken. Zo werd 
er onlangs in De Klink, het 
kwartaalblad van het Ge-
nootschap Oud Zandvoort, 
prikkelende maar gefun-
deerde kritiek geleverd op 

een bepaalde gemeentelij-
ke situatie. De burgemees-
ter censureerde evenwel dit 
verenigingsblad. Een inhou-
delijke discussie op basis van 
de feiten bleek niet moge-
lijk. Hij ontneemt zodoende 
de redactie van dit blad een 
van de basisrechten in onze 
samenleving, namelijk het 
recht op vrije meningsui-
ting. Dit ‘dramademocra-
tisch’ gedrag van de Zand-
voortse burgemeester had 
ik niet kunnen en mogen 
verwachten.

W.A.H. Keur,
bestuurslid Genootschap 
Oud Zandvoort

8. onbekend
9. dhr Pagee (sport)
10. dhr Sinke
 (directeur, franse les)
11. dhr Mulder (engels)
13. dhr Swanink
 (aardrijkskunde ?)
15. dhr v. Schie (economie)
 
Indien u de ontbrekende namen van 

de personen op de foto kunt aanvullen, 

stuurt u dan uw reactie naar de redactie 

van de krant, Hogeweg 32. Liever per 

email? redactie@zandvoortsecourant.nl 

Schooltijd!



Bel snel: 023-5712800 voor een nasi/bami 
rames à € 8,50 of een rijsttafel à € 14,50

Haltestraat 34, 2042 LN Zandvoort

Toko Bintang
Indonesische specialiteiten 

Doet u al aan Tele-Bintang?

GABOR

KAPTEIN LUXE SCHOENEN
RAADHUISSTRAAT 99 • 2101 HE HEEMSTEDE

023-5286745

nieuwe wintercollectie 
laarsje in zwart leer en 
rood suède 
€ 115.00

veterbootje in zwart leer 
en bruin suède
€ 90.00
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betaal €10,-

en er mag voor

€20,- uit de

“verhuurautomaat”

gehuurd worden
 

geldig tot 1 okt. 2005

De passie van Engel Scholtenlo
In de duinen en in de zeereep van Zandvoort zijn heel veel bunkers na de Tweede Wereldoorlog 
onder het zand geschoven. Zo ook de bunkers die men in november 2004 ontdekte tijdens de 
reconstructie van de Boulevard Barnaart. Wanneer straks de 2e fase van deze boulevard van 
start gaat richting Bloemendaal zal men zeker stuiten op nog meer bunkers.

Door Nel Kerkman

Dit vertelt Engel Scholtenlo die al 
als 13-14 jarige jongen zeer gein-
teresseerd was over de geschiede-
nis van de Zandvoortse bunkers. 
“In die tijd kon je gewoon in de 
bunkers die toen nog niet onder 
het zand lagen”, vertelt hij.

Gelukzoekers
Vol enthousiasme vertelt Schol-
tenlo verder over hoe hij samen 
met Cor Draijer veel veldwerk-
zaamheden doet om daarna alle 
600(!) bunkers in kaart te bren-
gen. De beide heren hebben een 
eigen website (www.donderdui-
nen.nl) waar heel veel gegevens 

en foto’s op te vinden zijn. Schol-
tenlo vervolgt zijn verhaal want 
hij is erg ongerust over het feit dat 
souvenirjagers de laatste tijd in 
Zandvoort op zoek zijn naar een 
bijzondere vondst of muurschil-
deringen die daarna vaak vernield 
of met verf beklad worden. Veel 
bunkers zijn met een stalen roos-
ter afgesloten maar daar deinst 
een gelukszoeker niet voor terug 
en de bunkers worden doodleuk 
opengebroken. De illegale zoekers 
beseffen niet dat deze roosters 
gemaakt zijn om vleermuizen on-
gestoord hun winterslaap te laten 
houden. Jongelui met metaalde-
tectors, op zoek in tact gebleven 
bunkersnaar munitie, nemen de 

gevonden munitie mee naar huis 
of, wat ook heel vaak gebeurt, 
gooien het weg. Zo ontstaat er in 
de duinen een levensgevaarlijke 
situatie voor spelende kinderen 
en voor dieren.

De zeereep wankelt
Niet alleen wordt er in de Am-
sterdamse waterleidingduinen 
en in het verboden Kraansvlak 
(eigendom PWN) naar verbor-
gen bunkers gezocht, ook de 
zeereep gaat op een gatenkaas 
lijken. Overal vindt men gaten 
in de reep en dat betekent voor 
de natuurlijke bescherming van 
het achterland een groot risico. 
De bunkers in de duinen worden 
niet alleen opengebroken met 
het doel om er iets te vinden. Er 
zijn ook bunkers die door daklo-
zen gebruikt worden als woning. 
Men vangt het regenwater op en 
doet zijn behoefte in de duinen. 
Controle door duinwachters is er 
niet of nauwelijks.

Bunkermuseum
Ten zuiden van Zandvoort ligt 
Batterij Zuidzand. Gedurende 
de oorlogsperiode werden er 

binnen Zuidzand ongeveer vijftig 
bunkers gebouwd die na de oor-
log onder het zand zijn geschoven. 
Omdat er namelijk niets gesloopt 
of opgeblazen is, zijn de bunkers 
nog helemaal intact. Daarom zijn 
juist deze bunkers, met zijn vele 
gangenstelsels en ideale ligging, 
dé kans om er een museum van te 
maken. In heel veel Nederlandse 
steden zijn bunkers ingericht als 
museum echter alleen in Zand-
voort, waar de bunkers nog onge-
schonden zijn, is helemaal niets te 
vinden op dat gebied. Waarom de 
gemeente niet wil luisteren naar 
de wens van twee enthousiaste 
onderzoekers is niet duidelijk. Of 
wil men de zwarte bladzijde uit 
het Zandvoorts verleden maar lie-
ver vergeten?

Midden Boulevard 
Bij navraag of er op het gemeente-
lijke parkeerterrein naast de super-
markt van Dirk van de Broek ook 

een bunker ligt, knikt Scholtenlo 
bevestigend. “Inderdaad zijn de 
geruchten waar want daar ligt na-
melijk een grote bunker met mu-
nitie. Wanneer de gemeente daar 
ooit gaat graven voor eventuele 
huizenbouw voor de Middenbou-
levard, dan komt men die vanzelf 
tegen”, is zijn mening. Dat zal 
betekenen als de gemeente daar 
echt gaat bouwen, de begroting 
van dit project nog meer omhoog 
gaat want de bunker met inhoud 
zal eerst verwijderd moeten wor-
den. Een positief bericht over 
waar wel of geen bunkers zijn, 
is het onderzoek dat Grand Café 
Riche heeft laten doen naar de 
aanwezigheid van bunkers onder 
zijn terras. Men heeft er één ge-
vonden en die wil men in septem-
ber/oktober laten uitgraven om 
er een wijnkelder van te maken. 
Dan krijgt in ieder geval één bun-
ker een nuttige functie. Nu het 
Zuidzand-bunkermuseum nog.

Bunkers van Zandvoort.

Gefeliciteerd, met het
behalen van het

HKZ-kwaliteitscertificaat 
voor de kinderopvang!

Het bestuur van SKiP
bedankt iedereen

(leidsters en ander personeel)
voor hun grote inzet.



Zelfbruinende crèmes, gels
en sprays
De meeste cosmeticamerken heb-
ben zelfbruinende middelen op 
de markt gebracht. Het bekendst 
zijn de crèmes, sprays en gels. En 
iedereen heeft ook wel eens het 
resultaat gezien van slecht aan-
gebrachte smeerseltjes... In plaats 
van een mooie egale kleur te krij-
gen zie je er uit als een giraffe. Het 
is daarom van belang, alvorens je 
in  de weer gaat met deze “hulp-
middelen”, je huid goed te scrub-

ben. Je verwijdert hiermee de dode 
huidcellen waardoor de kleur beter 
pakt en dus langer blijft zitten. En 
je nieuwe kleur wordt hierdoor 
mooi egaal.

Aanbrengen van de zelfbruiner
Het beste moment om een zelf-
bruiner te gebruiken is vlak na het 
douchen. Je huid is dan schoon, 
nog een beetje vochtig en zacht. 
Je kunt overwegen om rubberen 
chirurgenhandschoenen te ge-
bruiken tijdens het aanbrengen; 
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Verschil tussen mannen en vrouwen
Door Lana Lemmens

Vanuit de emancipatiegedachte 
uit de jaren 60, dacht men eerst 
dat alle verschillen tussen mannen 
en vrouwen het gevolg waren van 
opvoeding en cultuur. De laatste 
jaren echter blijkt dat de verschil-
len veel meer in onze hersenen 
zitten en dat het verschil in opvoe-
ding en cultuur alleen de aange-
boren eigenschappen versterken. 
Man en vrouw moeten gelijkwaar-
dig zijn, ze zijn absoluut niet gelijk 

zo voorkom je dat de binnen-
kant van je handen en je nagels 
gelig worden. Goed je handen 
wassen en je nagels borstelen 
na het insmeren is natuurlijk ook 
een optie. Vermijd je haaraanzet 
en wenkbrauwen bij het aan-
brengen en pas extra op bij het 
insmeren van ellebogen, knieën, 
enkels en hielen. Daar is je huid 
wat droger en worden zelfbrui-
ners beter opgenomen, met als 
resultaat dat je donkerdere ‘zo-
nes’ krijgt. Je kunt dit voorko-
men door er van tevoren al wat 
bodylotion op te smeren. Hoe 
lang het duurt voordat je effect 
ziet verschilt per product, maar 
langer dan een paar uur hoef je 
niet te wachten op je zomerse 
tinten. Om die gezonde kleur 
vervolgens te (onder)houden 
kun je het beste om de twee tot 
drie dagen je huid opnieuw een 
oppepper geven. Wil je weten 
welk product voor jouw huid 
de beste resultaten geeft? Loop 
dan even bij Moerenburg naar 
binnen en vraag om advies!

Drink je bruin!
In Nederland is het niet ver-
krijgbaar, maar als je toevallig 
in Frankrijk zou zijn binnenkort: 
daar verkopen ze bij het Parijse 
warenhuis Au Bon Marché, fles-
jes Microfluid Sun Water. Drink 
elke dag gedurende negen 
dagen 500 ml van dit ‘tover-
drankje’ en .... Bruin! Het klinkt 

Hoe vaak is er niet al gesproken over het verschil tussen man-
nen en vrouwen. Een vrouw kan niet inparkeren, een man kan 
niet meerdere dingen tegelijk doen. Met als gevolg felle discussies 
tussen de verschillende geslachten. Maar wat is er nou eigenlijk 
waar van deze vooroordelen. Kunnen we niet gewoon berusten 
in deze verschillen wanneer dit eens duidelijk in kaart wordt ge-
bracht? Door te leren welke verschillen er zijn kunnen mannen en 
vrouwen elkaar beter leren begrijpen. Het is geen oplossing voor 
alle problemen maar het kan een goede aanleiding zijn om zaken 
eens vanuit een ander standpunt te bekijken. Ook zijn sommige 
verschillen erg grappig.

Bruin blijven?

aan elkaar. Volgens John Gray 
zijn ze zelf zo verschillend dat 
het lijkt alsof ze van twee ver-
schillende planeten komen. De 
komende weken zal er aanacht 
worden geschonken aan de ver-
schillen tussen mannen en vrou-
wen. Want die zijn er echt....
Deze week het begin bij de oor-
sprong. De man die de evolutie-
theorie in kaart bracht...

Darwin
De theorie over de evolutie is be-
schreven door Charles Darwin in 
het beroemde boek ‘On the ori-
gin of Species’. De ‘struggle for 
life’ (strijd om te overleven) werd 
door Darwin gezien als de drij-
vende kracht achter het ontstaan 
en het veranderen van soorten. 
De essentie van de theorie van 
Darwin was dat organismen 
(waaronder dus ook de mens) 
door natuurlijke selectie verande-
ringen ondergaan. De soort past 
zich aan naar de omstandigheden 
doordat een individu, die een be-
paalde eigenschap heeft, wel zal 
overleven terwijl anderen die niet 
zo goed aangepast zijn aan de 
leefomstandigheden niet overle-
ven. Doordat de mens een sociaal 
wezen is dat al vroeg in gemeen-

schappen ging samenwonen. Circa 
3 miljoen jaar geleden ontstond er 
ook een specialisatie tussen man-
nen en vrouwen. De mannen en 
vrouwen die het best aangepast 
waren aan die omstandigheden 
zorgden voor gezond nageslacht 
waardoor er ook een specialisatie 
in de hersenen van mannen en 
vrouwen ontstond. Aangezien de 
menselijke soort al c.a. 3 tot 5 mil-
joen jaar op deze aarde voorkomt 
hebben zich in deze periode tussen 
de 200.000 en 300.000 generaties 
hun genen doorgegeven en een 
natuurlijke selectie veroorzaakt. 
Aangezien er in de oertijd een 
verdeling van taken tussen de 
mannen en vrouwen bestond, 
kunnen we aannemen dat hieruit 
niet alleen een fysieke maar ook 
een psychische specialisatie ont-
staan is.

De man
De mannelijke jagers speciali-
seerden zich in langdurige ach-
tervolgingen en leerden zich te 
kunnen concentreren op lange 
termijndoelen. Ze leerden om zich 
met  één enkel probleem bezig te 
houden en bijzaken te negeren. 
Ook moesten ze hun ruimtelijke 
oriëntatie verbeteren voor het 
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Of de zomer dit jaar in ons land ooit echt is begonnen, daar valt 
over te discussiëren, maar dat hij bijna is afgelopen, is helaas 
een vaststaand feit. Dat betekent dat we weer gedag kunnen 
zeggen tegen ons zorgvuldig ‘gekweekte’ kleurtje. Tenminste, 
wél wanneer we niets doen! Gelukkig zijn er wel wat manieren 
om die gezonde kleur in stand te houden. Voor de handliggend 
zijn natuurlijk de zonnebank of een reisje boeken naar een zon-
overgoten oord... Maar er is meer!

te mooi om waar te zijn, maar ach 
wie niet waagt, die niet wint!

Airbrush-tanning
Een andere manier van bruin wor-
den zonder zon is airbrush-tanning. 
Met behulp van de Airbrush wordt 
er een lotion over het hele lichaam 
‘verneveld’ die na een paar uur voor 
een opzienbarend resultaat zorgt. 
De actieve component in deze lo-
tion is DHA (dihydroxyacetone). 
Wanneer de lotion wordt aange-
bracht op de huid veroorzaakt het 
bestandsdeel DHA een reactie met 
de pigmenten in de huid. Gelei-
delijk aan activeert de lotion het 
pigment in de huid, die daardoor 
langzaam maar zeker bruin wordt. 
De mate daarvan hangt overigens 
af van de hoeveelheid pigment in 
de huid. En dit zonder strepen of 
vlekken en ook zonder risico op 
rimpels, huidveroudering of ver-
branding. Sterker nog, dermatolo-
gen raden deze behandeling aan. 
In de lotion zit onder meer aloë 
vera en dat biedt zelfs wat extra 
verzorging. Zeker voor mensen met 
een erg witte huid is deze methode 
een absolute uitkomst. 

Voor de behandeling
Op de dag van de behandeling 
kun je beter geen bodylotion, de-
odorant of make-up gebruiken. De 
spray wordt anders minder goed 
opgenomen. Je bikinilijn mag je tot 
uiterlijk één dag voor de airbrush-
tanning scheren, zodat je poriën 

de tijd hebben om zich weer te 
sluiten. 

Na de behandeling
Een behandeling duurt ongeveer 
tien minuten en daarna heb je een 
egale bruine kleur die vijf tot tien 
dagen blijft zitten, afhankelijk van 
je huidtype en huidverzorging.
Aan te raden is om de dag van de 
behandeling wijde, donkere kle-
ding te dragen. De lotion geeft de 
eerste uren wat af en hoe strakker 
je kleding, hoe meer er van je huid 
afschuurt voordat het uiteinde-
lijke resultaat is bereikt. Voor een 
langer resultaat is het ook aan te 
raden je regelmatig in te smeren 
met een bodylotion.

Kosten
De kosten voor een totale li-
chaamsbehandeling zijn on- 
geveer €30 en voor een gezichts/ 
decolleté-behandeling is dit 
meestal €15. Om de kleur extra 
te verdiepen wordt binnen 72 uur 
een nabehandeling geadviseerd 
maar die is aanzienlijk goedkoper. 
Er is ook airbrush-apparatuur voor 
thuisgebruik.

rondtrekken voor de jacht en het 
inschatten van de afstand van 
een speer of pijl. 

De vrouw
De vrouw moest in de oertijd 
vooral aan verschillende dingen 
tegelijk kunnen denken en alles 
gelijktijdig kunnen organiseren. 
Ze moesten de groep in de gaten 
houden en op alle mogelijke geva-
ren van buitenaf letten. De speci-
alisatie van vrouwen was dus soci-
ale organisatie en communicatie. 
Er ontstond dus een verschillende 
specialisatie in de hersenen van 
mannen en vrouwen. 

Evolutietheo-
rie volgens Darwin.

Airbrush-tanning apparatuur



Zo’n computerprogramma 
is niet anders dan een verza-
meling instructies die aan-
geven wat een computer 
moet doen. Als een compu-
terprogramma wordt uitge-
voerd, leest de computer de 
instructies zoals die in pro-
grammacode opgeslagen 
liggen in de computer.

Ponskaarten
Herman Hollerith (1860-
1929) gaat de geschiedenis 
in als vader van de moderne 
machinale gegevensverwer-
king. Aan het begin van het 
informatietijdperk (1886) 
ontwikkelt hij een pons-
kaartenmachine die het 
eigenlijke rekenwerk doet. 
De geperforeerde kaarten 
die oorspronkelijk dienden 
voor het aandrijven van 
weefgetouwen gebruikt 
Hollerith voor zijn reken-
machine.

Geheugen in gaatjes vastgelegd

Draaiorgel
Het principe van de pons-
kaart wordt nu nog toege-
past in een draaiorgel. De 
muziekboeken die het or-
gel aandrijven bestaan uit 
ponskaarten die tesamen 
een lied vormen. Het om-
slachtige hollerithsysteem 
met losse ponskaarten ver-
eist uiterste precisie: geen 
enkele van de soms hon-
derden kaarten in de reeks 
mag ontbreken.

Kolossaal
In sommige grote bedrijven 
werd rond 1950 voorzich-
tig een begin gemaakt met 
automatisering via compu-
ters. Kolossale machines ter 
grootte van een huiskamer 
drijven menig deskundige 
tot wanhoop. Ondanks de 
problemen zijn veel mana-
gers ervan overtuigd met een 
computer een hoogwaardige 

bedrijfsadministratie in huis 
te hebben. 

Schijven
De grote computerkasten 
van begin jaren zeven-
tig worden al snel steeds 
kleiner. De ponskaarten 
vervallen en hun functie 
wordt overgenomen door 
magnetische schijven. 
Omdat veel Nederlanders 
nog gebruik maken van de 
bekende blauwe girokaar-
ten, ging de Post- & Giro-
dienst nog enige tijd met 
het systeem door.

Voor ouderen
Het enorme succes van de 
machines stelde Hollerith 
in staat deze commercieel 
te verkopen over de hele 
wereld. Holleriths bedrijf 
werd de voorganger van 
een van de grootste in de 
computerbusiness: ‘Big 
Blue’ oftewel IBM. Som-
migen, die nu 50 jaar of 
ouder zijn, zijn vaak niet 
meegegroeid met deze 
vernieuwingsdrang of wa-
gen zich hier niet meer aan 
of hebben hiervoor geen 
interesse. Toch kan de huis-
computer voor iedereen 
veel betekenen, met name 
voor ouderen. 
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door Ton Timmermans

Enen en nullen. De enige taal die computers kunnen ver-
staan. Herman Hollerith bedacht een manier om compu-
tertaal mechanisch vast te leggen. Via perforaties in pa-
pieren lint konden de eerste generatie computers simpele 
rekenopdrachten krijgen. 

Snuffelcursus internet in Zandvoortse Bibliotheek
“Www-punt-en-el”. Iedereen heeft die kreet wel eens 
gehoord. Achter ‘www.nl’ schuilt een schat aan nieuwe 
mogelijkheden, vooral voor ouderen. Internet is vergelijk-
baar met de weekmarkt met zijn kraampjes. Om kennis 
te maken met internet kunnen ouderen binnenkort in de 
bibliotheek een korte ‘snuffelcursus’ volgen.

Stel u zich een spinnenweb 
voor. Leg het over de wereld-
bol en alle bibliotheken zijn 
met elkaar verbonden. Zo is 
het internet, een elektroni-
sche ontmoetingsplaats van 
de hele wereld. 

Beeld en geluid
Moeiteloos leg je kontakten. 
Je kunt vanachter je compu-
ter in wereldwijde bibliothe-
ken en veilinghuizen rond-

snuffelen. Corresponderen 
met je kinderen-over-zee is 
geen probleem. Niet alleen 
met tekst: ook foto’s en film-
pjes kun je uitwisselen. Zaken 
van vroeger opzoeken, in 
beeld en geluid.

Vreemd
“Een vreemd fenomeen, 
waar ouderen, zeker als ze 
wat vrees hebben voor tech-
niek en apparaten, proberen 

zover mogelijk vandaan te 
blijven.” Cor Vonk spreekt 
uit ervaring, want de Haar-
lemse verzorgt cursussen 
over internet speciaal voor 
55plussers. “Maar ze komen 
erachter dat ze op die ma-
nier buiten de boot vallen, 
los raken van anderen.” 

Mogelijkheden
‘Een wereldwijd netwerk 
van computers’ noemt de 
Dikke Van Dale het internet. 
Daarmee doet het woor-
denboek geen recht aan de 
vele mogelijkheden die het 
Web aan iedereen te bieden 
heeft. Om vanuit je stoel 
kontakten te leggen, brie-

ven te schrijven, te verzenden 
én te ontvangen heb je geen 
technische knobbel nodig.

Méér
De hedendaagse wereld 
draait nu eenmaal om elek-
tronica. Moderne vindingen 
die het leven aangenamer 
maken, zoals de telefoon en 
de magnetron. Op het We-
reld Wijde Web (www) is veel 
méér te vinden dan reclame: 
van tips over gezondheid en 
ouderdom tot het zien en ho-
ren van complete Polygoon-
journaals. 

Moeite waard
Het is de moeite waard op zijn 
minst kennis van te nemen 
van internet. Om te kunnen 

‘ruiken’ aan de nieuwe tijds-
besteding start in de Zand-
voortse bibliotheek op 20 
september van tien tot half 
twaalf een korte snuffelcur-
sus. Docente Cor Vronik: 
“Om iedereen voldoende 
aandacht te kunnen geven 
laat ik per cursus maximaal 6 
cursisten toe.” 

Spiritueel een bezoek afleggen. De elektronische snelweg 
maakt het sinds vandaag mogelijk. De vondst van D. Wak-
ker is door de moderne techniek realiteit geworden. De 
internetsite Grafbezoek.nl biedt rouwverwerking vanuit 
je luie stoel.

Grafmonument virtueel
in de bloemen zetten

Een unieke dienstverlening, 
een wereldprimeur zelfs, 
noemt directeur Wakker 
zijn service. Via internet een 
bloemetje bestellen en laten 
bezorgen bij een graf naar 
keuze. De bloemist maakt 
een foto van het grafmo-
nument met de bijgezette 
bloemen erop. Vervolgens 
is het kiekje via de compu-
ter te bewonderen.

Eén van de bijna tastbare 
banden met de overledene 
kan het grafbezoek zijn. 
Door de nieuwe dienst kun 
je een rituele gang naar het 
kerkhof uitsparen. Of, zo-
als de heer Wakker op zijn 
site zegt: “Het is een nieuw 
en uniek idee die een over-
brugging biedt indien men 
door omstandigheden niet 
persoonlijk het graf kan be-
zoeken.”

Wakker benadrukt dat een 
bloemistenfirma “met de 
hoogst mogelijke waar-
borgen van respect en 
kwaliteit de leverantie van 
bloemwerken en het ma-
ken van de foto zal verzor-
gen.” Als persoonlijke noot 
bij de begraafplaats biedt 
de site een ruime keuze in 
boeketten, bloemstukken 
en rouwarrangementen. 
 
Door deze internetdienst 
kunnen bijvoorbeeld bui-
tenlandse oorlogsvetera-
nen van over de gehele 
wereld hun teken van her-
denking en respect over-
brengen en zelf online 
betrokken zijn. Op de site 
is nu al een zogeheten fo-
toboek te zien van diverse 
graven met de bloemstuk-
ken erop.
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door Ton Timmermans

Verwarring sollicitatie-
plicht ouderen

Het is pure nostalgie. Je ziet 
het niet veel meer. Soms 
duikt er nog ergens een 

Wie kent ‘m nog: de hinkelbaan
Oorspronkelijk bedoeld als training. Romeinse soldaten 
moesten regelmatig de hinkelbaan op om benen soepel 
en lenig te houden. Bij het ‘soldaatje spelen’ legden de 
kinderen ook een dergelijke strook aan. Vandaag de dag is 
‘hinkelen’ bijna geheel uit het straatbeeld verdwenen.

“Het vaststellen van een 
dergelijke leeftijdsgrens 
is willekeurig en niet ob-
jectief te rechtvaardigen”, 
aldus het kabinet. Onthef-
fing van de sollicitatieplicht 
wordt in de toekomst wel 
mogelijk op basis van de 
individuele situatie van ie-
mand, schrijft het kabinet. 
Hiermee volgt het kabinet 
het advies van de SER. 

De ministerraad heeft op 
voorstel van minister De 
Geus van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid besloten 
dat de overgangsregeling 
voor een specifieke groep 
57,5 jarigen die sinds 1 juli 
geldt, niet te verruimen tot 
een algemene ontheffing 
voor mensen van 57,5 jaar 
en ouder. 

Invoering van een algemene ontheffing van de sollicita-
tieplicht voor alle werklozen van 57,5 jaar en ouder die 
familieleden verzorgen (mantelzorg) of vrijwilligerswerk 
doen stuit op juridische bezwaren, zo laat het ministerie 
van Sociale Zaken weten.

hinkelbaan op. Tien vier-
kante, genummerde vak-
jes getekend met stoepkrijt 

De huidige ontheffingsrege-
ling van de sollicitatieplicht 
voor mensen ouder dan 
57,5 jaar is een overgangs-
regeling. Alleen diegenen 
die op 31 december 2003 
57,5 jaar of ouder waren, 
kunnen van deze regeling 
gebruikmaken. Deze groep 
was voor de herinvoering 
van de sollicitatieplicht in 
2004 ook al vrijgesteld of 
had daar ernstig rekening 
meegehouden. “Voor deze 
groep bestaat daarom wel 
een objectieve rechtvaardi-
ging om hen als groep an-
ders te behandelen” meent 
de regering.

De overgangsregeling, die 
het mogelijk maakt om 
WW-gerechtigden te ont-
heffen van de sollicitatie-
plicht als zij op 31 decem-
ber 2003 57,5 jaar of ouder 
waren en zij in voldoende 
mate mantelzorgtaken of 
vrijwilligerswerk verrich-
ten, blijft van kracht.

of kalksteen. Het is een 
(school)meisjesspel dat 
wordt gespeeld met een 
platte steen. Op het school-
plein, de stoep of (vroeger) 
op straat springen onder 
grote hilariteit jonge meis-
jes van nummer naar num-
mer.

Romeins
De hinkelbaan stamt uit de 
Romeinse tijd. Zo rond de 
vierde eeuw voor Christus 
werd door de Romeinen be-
gonnen met het aanleg van 
een Europees wegennet. In 
de tweede eeuw na Christus 
was het, tot in alle uithoe-
ken van het hele Romeinse 
Rijk, met zo’n 100,000 km 
lengte, op zijn grootst. Zo 
konden de Romeinse le-
gers makkelijker verplaatst 
worden. Omdat duizenden 
soldaten zich te voet ver-
plaatsten, moest hun be-
nen- en voetenwerk goed 
getraind te zijn. 

Een belangrijk onderdeel 
van hun opleiding was ge-
richt op het versterken van 
hun benen en voeten. Daar-
toe werden in de Romeinse 
legerkampen hinkelbanen 
van soms wel vijftig meter 
lang aangelegd. Kinderen 
imiteerden de soldaten 
door op hun eigen manier 
hinkelbanen op straat te 
tekenen.

Minister De Geus.
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De hinkelbaan

Ruim 500 stands in 4 
beurshallen met work-
shops, lezingen, presen-
taties en alles wat de he-
dendaagse vijftigplusser 
bezig houdt. Of, zoals de 
organisatie belooft: “Nie-
mand verlaat de 50 Plus-
Beurs met lege handen!”

Onderwerpen waar deze 
krant al eerder aandacht 
aan heeft besteed wor-
den op de beurs nader 
toegelicht. Zo kunnen 
bezoekers kennismaken 
met de kersverse publie-
ke ouderenomroep MAX 
met ondermeer coryfee 
Catherina Keyl. De SIMpc 
voor senioren wordt ge-
demonstreerd. Onder een 
‘paraplu’ van ballonnen 
wordt door SeniorWeb de 
vele mogelijkheden van 
het elektronische ‘trap-
veld’ voor senioren duide-
lijk gemaakt. 

Verspreid over 4 hallen is 
er veel te ontdekken én 

Ontdekkingstochten
op 50 plus beurs
De grootste manifestatie voor senioren staat weer 
voor de deur. Voor de dertiende maal wordt in 
Utrecht de 50 Plus Beurs & Festival georganiseerd. 
Van woensdag 21 t/m zondag 25 september, dage-
lijks van 10.00 uur tot 17.00 uur.

te beleven met muziek, 
show, dans en exposities. 
En net als evenbeeld 
‘Huishoudbeurs’ zijn er 
tijdens de 50 PlusBeurs 
veel proeverijen, cadeaus 
en acties. Ook praktische 
dingen komen aan de 
orde, zoals de Rijdende 
Rechter Frank Visser en 
modeshows.

Een voorproefje biedt 
internet. Op de site 
www.50PlusBeurs.nl 
 wordt nu alvast een boei-
ende rondleiding over de 
beursvloer gegeven. Zo 
zult u op ondermeer het 
‘Creatief plein voor han-
dige handen’ een scala 
aan hobby’s aantreffen. 
Ook reisorganisaties ver-
tellen er alles over hun 
reisarrangementen. Mo-
deshows, kunst, tuinie-
ren, wonen en fietsen 
zijn maar enkele van de 
zaken die aan bod ko-
men. 
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Max Planckstraat 44
Tel. 023-573 05 19
www.trade-ard.nl
info@trade-ard.nl tegen meerprijs afl.beurt+6 mnd BOVAG garantie mogelijk

Mitsubishi Colt 1.3i GLX Automaat 3drs. € 6950
violet met / 2000 / 37400km / stb,airb,el.ram+sp
 
Peugeot 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros € 5950 
groen met / 1996 / 109500km / stb,airb,el.ram+sp
 
Toyota Starlet 1.3-16V XLi 3drs. € 4950
turqoise met / 1998 / 62500km / airbag,get.glas
 
Renault Megane Cabrio.1.6e LPG G3 onderb. € 7950
zilver met / 1999 / 166000km / stb,el.ram+sp,lmv
 
Opel Vectra 1.6i GL 5drs. € 2900
do-rood / 1996 / 199000km / stb,airb,abs,trekh.
 
Renault Twingo 1.2 Comfort € 4950
oranje / 1999 / 65100km / airb,el.ram+sp,cv,stereo

In de maanden september
en oktober van 2005
op alle autobanden 15% korting.

Hogeweg 2 
2042 GH Zandvoort 
023-5712240

Autobedrijf Zandvoort 
Hét APK keurstation

In- en verkoop van nieuwe     
en gebruikte auto’s 

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023 571 45 80

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

www.autobedrijfzandvoort.nl 

Zit uw onderneming nog wel in de goede jas?
Gratis Quickscan

Het college van B&W 
neemt tijdelijke ver-
keersmaatregelen tij-
dens het KLM Ladies 
Open golftoernooi. Tot 
en met 18 september 
is éénrichtingsverkeer 
ingesteld op de Kenne-
merweg en gelden er 
enkele stopverboden.

Verkeer zal richting de 
Kennemer Golf en Coun-

tryclub kunnen rijden via 
die Kennemerweg en 
vervolgens het evene-
ment moeten verlaten 
via het fietspad op de 
oude Trambaan en de 
Herman Heijermansweg. 
Op de finaledag, 18 sep-
tember, zullen verkeers-
regelaars aanwezig zijn 
voor het begeleiden van 
het verkeer.

Verkeersmaatregelen
tijdens KLM Ladies Open

B loemendaa l  -  Haar l em -  I Jmu iden -  Zandvoo r t

Uw reisplannen zijn in goede handen bij Reisbureau KVSA. Bij het 

voorbereiden van een vakantie is het maken van keuzes soms moeilijk. 

De ervaren specialisten van Reisbureau KVSA bieden u de helpende 

hand bij zoeken en boeken van uw reis, zowel zakelijk als privé. 

Zo makkelijk heeft u nog nooit geboekt. En de moeilijke keuzes? 

Reisbureau KVSA helpt u bij het nemen van de juiste beslissingen, 

zelfs die over de verwennerijen....

UW REIS MET KVSA 
DAT IS GEREGELD...
MAAR DAN NET IETS BETER

DICHTBIJ VOOR ‘VER WEG’ 
WWW.REISBUREAUKVSA.NL 
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Afscheid Bert van Velden (foto: Gemeente Zandvoort)

Door Joop van Nes jr.

De eerste was gemeentese-
cretaris Bert van de Velden. 
Hij vertrekt naar de gemeente 
Heemskerk alwaar hij dezelf-
de functie als in onze bad-
plaats gaat vervullen. Veel 
Zandvoorters waren naar het 
raadhuis gekomen om hem 
te bedanken voor zijn inzet, 
vooral voor het gemeente-
lijke apparaat. Onder hen veel 
oud-raadsleden en oud-wet-
houders die met hem hebben 
samengewerkt. In zijn speech 
haalde burgemeester Rob 
van der Heijden het aantrek-
ken van Van de Velden aan 
als ambtenaar. Dit zou slechts 
voor een korte periode zijn. 
Het is een lange geworden 
want hij wist zich op te wer-
ken tot gemeentesecretaris. 
De burgemeester memoreerde 
de prettige samenwerking in 
de diverse colleges die Van de 
Velden heeft meegemaakt. Hij 
kreeg een fraai cadeau voor 
zijn inzet als manager van het 
gemeentelijke apparaat.

Van Leeuwen
Een week later stond het af-
scheid van wethouder Han 
van Leeuwen op de rol. Van 
Leeuwen moest opstappen 
toen hij het standpunt van de 
OPZ inzake de Middenboule-
vard niet in het college kon 
verdedigen. Alhoewel hij deze 
materie niet in portefeuille 
had, koste het hem uiteinde-
lijk wel ‘de kop’. Veel Zand-

Binnen één week heeft het gemeentebestuur afscheid genomen 
van twee gemeentelijke ‘toppers’: Bert van de Velden en Han van 
Leeuwen. Vrienden, bekenden en zakenrelaties hebben de twee 
tijdens recepties uitbundig bedankt.

voorters hadden de moeite ge-
nomen en de hitte getrotseerd 
om Van Leeuwen voor de laat-
ste keer als politiek figuur de 
hand te drukken. Vooral uit de 
hoek van de sociale verenigin-
gen en clubs waren vertegen-
woordigers gekomen om hem 
te bedanken. De burgemeester 
memoreerde Van Leeuwen als 
een figuur die, nog maar kort 
in Zandvoort, al duidelijk een 
stempel drukte op de raad 
waar hij voor D’66 in gekozen 
was. Hij was van mening dat 
daar een persoon zat die ter-
dege in de gaten gehouden 
moest worden. Toen D’66 in 
Zandvoort ter ziele ging, vond 
Van Leeuwen het tijd om op te 
stappen. Dat hij later door OPZ 

werd voorgedragen als hun 
wethouder was voor de voor-
zitter van de raad en het col-
lege een prettige zaak. “Van 
Leeuwen is een sociaal bewo-
gen mens en dat steekt hij 
niet onder stoelen of banken. 
We hebben veel aan hem te 
danken.”

Andere sprekers
Deze mening was ook Gert 
Toonen (PvdA) toegedaan. 
Als spreker namens de raad, 
Toonen heeft de meeste 
‘raadsjaren’, haalde bij en-
kele anekdotes aan. Hij was 
van mening dat zonder Van 
Leeuwen er tijdens de hui-
dige raadsperiode een aan-
tal zaken van belang voor de 
minima en sociaal mindere 
medemensen niet van de 
grond waren gekomen. Wel 
gaf Toonen nog even ‘een 
kleine steek onder water’. 
Hij was van mening dat Van 
Leeuwen de zetel, die Too-
nen naar zijn mening in het 
college toekwam, in had ge-
pikt. Hij was daar echter niet 
echt boos over want hij vond 
hem ‘een goede invaller’ die 
samen met de PvdA zaken 
had bewerkstelligd, alhoewel 
de sociaal-democraten geen 
deel uitmaken van het hui-
dige college!
Een bijzonder gast en spre-
ker was gedeputeerde Cor-
nelis Mooij. Hij werkte nauw 
samen met Van Leeuwen in 
onder andere het project ‘Be-
reikbaarheid Kust’ en heeft 
de mening van de scheidende 
wethouder, naar zijn zeggen, 
‘misbruikt’ in de regio om 
de verkeerswethouders ‘een 
goede visie’ voor te houden. 
Hij sloot af met de wens om 
Van Leeuwen binnen korte 

Huursubsidie heet voortaan
huurtoeslag
What is in a name? Huursubsidie wordt huurtoeslag. Tot nu 
toe wordt de huursubsidie verzorgd door het Ministerie van 
VROM. Met ingang van het nieuwe jaar zal de Belastingdienst 
de huursubsidie verstrekken, dus wordt de naam gewijzigd in 
‘huurtoeslag’.

Door Ton Timmermans

“De nieuwe naam sluit beter 
aan bij het rijtje van zorgtoe-
slag, kindertoeslag en diens-
tentoeslag”, licht Martijn van 
Baarsen de naamswijziging 
toe. De persvoorlichter van 
het ministerie is van mening 
dat de nieuwe naam duidelij-
ker overkomt bij de mensen. 
Het ministerie heeft er inmid-
dels voor gezorgd dat 700.000 
voorlichtingskranten worden 
verspreid.

Kranten
In Zandvoort is woningbouw-
vereniging EMM bezig met het 
verspreiden van Huurtoeslag-
kranten. Hierin informeert de 
woningcorporatie haar huur-
ders over de verandering van 
huursubsidie naar huurtoeslag. 
Net als de belasting valt de 
periode voor de nieuwe vorm 
van huurtoeslag samen met 
het kalenderjaar: van 1 januari 

tot 1 januari. Tot nu toe werd 
gekeken naar het inkomen 
van het voorgaande jaar. De 
huurtoeslag wordt gebaseerd 
op het verwachte inkomen 
van het betreffende jaar. De 
vangnetregeling komt hier-
mee te vervallen. Deze was 
bedoeld voor huishoudens 
die tijdens het subsidiejaar in 
inkomen zijn gedaald.

Ophalen
Alle huishoudens met huur-
subsidie ontvangen automa-
tisch een aanvraagformulier 
van de Belastingdienst. Meer 
informatie over wijzigingen 
staan in de Huurtoeslagkrant 
die alle huurders van EMM 
ontvangen. “U kunt de krant 
ook ophalen op het kantoor 
van EMM aan de Thomson-
straat, bij de bibliotheek, bij 
de SWOZ en bij AKZA”, laat 
EMM weten. Ook staat in-
formatie op de website van 
EMM: www.wbv-emm.nl.

Twee gemeentelijke ‘toppers’ namen afscheid
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Afscheid Han van Leeuwen

tijd weer ergens als bestuur-
der tegen te komen. Als laat-
ste spreker had Carl Simons, 
fractievoorzitter OPZ, zich 
aangemeld. Hij memoreerde 
vooral de zeer prettige samen-
werking tussen Van Leeuwen 
en zijn fractie. Hij dankte Van 
Leeuwen daarvoor en overhan-
digde hem een kunstwerk van 
een plaatselijke kunstenaar.

Veel voor elkaar gekregen
In zijn dankwoord hield Van 
Leeuwen diverse zaken voor 
het daglicht. Hij was met name 
trots dat onder zijn wethou-
derschap een slepende zaak als 
het woonwagenprobleem naar 
tevredenheid was afgerond, 
een zaak die al een kleine 
twintig jaar voortsleepte. Ook 

hield hij zijn toehoorders voor 
ogen dat hij nu ‘met zijn ziel 
onder zijn arm loopt’. Hij was 
de laatste weken veel in zijn 
tuin bezig geweest, was in di-
verse landen rond getrokken 
en had zijn mobiele telefoon 
nog maar nauwelijks horen 
afgaan. Hij had zelfs afgelo-
pen dinsdag naar ZFM geluis-
terd, naar de live uitzending 
van de gemeenteraadsverga-
dering. “Als je niet geïnfor-
meerd bent, snap je er niets 
van,” was zijn commentaar. 
Daarmee aangevend dat hij 
het politieke ‘spelletje’ mist. 
Het is te hopen dat Van Leeu-
wen, die uit een geslacht van 
wethouders komt, binnenkort 
weer ‘aan de bak’ kan!

www.zandvoortsecourant.nl

Kijk ook eens op de website



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

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind na 
schooltijd en in de vakanties. U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

• Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier 
• Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

Informatie: 
AKZA • Flemingstraat 180 • 2041 VP Zandvoort

Tel.: 023 5717113 

Voetbal

Sv Zandvoort zaterdag naar volle winst
Na het debacle in Zuidoost Beemster van vorige week, 0-4 verlies, 
moest het paradepaardje van de zaterdagafdeling van sv Zand-
voort afgelopen weekend thuis aantreden tegen medepromo-
vendus Monnickendam. Ook nu weer was de selectie van trainer 
Guus Marcelle niet geheel compleet alhoewel René Paap terug 
was van vakantie.

Door Joop van Nes jr.

Zandvoort begon nu niet zo 
nerveus als vorige week. Wel-
iswaar waren de gasten met 
name in de eerste helft iets 
sterker maar daar kon men mee 
leven. Vooral het middenveld 
was in eerste instantie voor de 
Monnickendammers. Zandvoort 
kwam echter regelmatig, voor-
al via de flanken, op de helft 
van hun gasten zonder echter 
gevaarlijk te worden. Het zou 
dan ook Monnickendam zijn 
dat in de 26e minuut de score 
opende. Een voorzet van hun 
vleugelspeler werd niet goed 
verwerkt door de verdediging. 
Mark v.d. Berg duwde zijn te-

genstander in de rug, zodoende 
een zeker doelpunt verhinde-
rend. Het was aanleiding voor 
de scheidsrechter om de bal ‘op 
de stip’ te leggen. Aanvoerder 
Richard de Graaf wist daar wel 
weg mee, 0-1. Tot de rust zou 
dat het enige vermeldenswaar-
dige feit blijken.

Ander vaatje
Na rust tapte Zandvoort uit een 
ander vaatje. Het middenveld 
werd voor onze plaatsgenoten 
en meerdere keren werd het 
doel van Monnickendam ge-
zocht. Vooralsnog leidde dat 
niet tot doelpunten maar de 
intentie was terdege aanwezig. 
Een doelpunt kon dan ook niet 

uitblijven. Vanaf de zestigste 
minuut kon Barry Paap tot 
twee keer toe, op aangeven 
van respectievelijk Ivo Hoppe 
en Bas Kaales, het doel van 
de gasten vinden en de stand 
voor Zandvoort een uitermate 
fraaie aanblik geven, 2-1. Met 
een zestal minuten te gaan tot 
het einde van de wedstrijd kon 
Monnickendam toch nog op 
gelijke hoogte komen. Uit een 
corner wist Verdediger Kees 
Veerkamp koppend keeper 
Ferry Nanaï het nakijken te ge-
ven, 2-2.

Spannende eindfase
Op zich nog steeds één punt 
maar Zandvoort wenste daar 
geen genoegen mee te ne-
men. Met vereende krachten 
werd het doel van Monnicken-
dam bestookt. Gelukkig wilde 
de scheidsrechter veel tijd aan 
de wedstrijd toevoegen want 
dik in blessuretijd kon Hoppe 
op rechts naar de achterlijn 
snellen. In zijn ooghoek zag 
hij invaller Abrahim El Bakkali 
vrijstaan en bediende hem op 
maat. De kleine middenvel-
der wist al glijdend zijn voet 
tegen het leer te krijgen en 
zodoende zijn ploeg aan de 
eerste drie punten te helpen 
in de tweede klasse, 3-2. In 
de resterende tijd (nog eens 
drie minuten extra!) was Mon-
nickendam nog dicht bij een 
gelijkmaker maar Nanaï hield 
zijn doel verder leeg!

Hockey

Sv Zandvoort zondag moet op herhaling tegen De Brug
Het elftal van zondagtrainer Berry Buytenhek moet binnenkort 
‘op herhaling’ tegen De Brug. Dan zullen de laatste 20 minuten 
uitgespeeld moeten worden bij een stand van 2-1 in het voordeel 
van onze plaatsgenoten. De scheidsrechter voelde zich na een 
beslissing dermate geïntimideerd door de spelers van De Brug, 
dat hij, met het eind in zicht, de wedstrijd staakte.

Door Joop van Nes jr.

Zandvoort begon uitstekend aan 
de ‘klus’ De Brug. Vorig seizoen 
waren er rondom deze wedstrijd 
enkele onverkwikkelijke omstan-
digheden die men niet op een 
voetbalveld verwacht. Nu echter 
ging alles, vooral voor onze plaats-
genoten, van een leien dakje. Na 
een kwartier voetbal stond er een 
2-0 stand op het scorebord. Al in 
de zesde minuut was Faisel Rik-
kers doeltreffend. Na een schit-
terende aanval, met aan de basis 
Bas Blaauboer en Michael Kuijl, 

wist de kleine aanvaller doelman 
Ebenezer van De Brug de gang 
naar het net te late maken, 1-0. 
Een tiental minuten later mocht 
Rikkers weer zijn kunsten laten 
zien. Na een schitterende pass ‘in 
de loop’ van aanvoerder Hans Engl 
kon de aalgladde aanvaller de 
stand verdubbelen, 2-0.

Gemakkelijk
Of dit ervoor zorgde dat Zand-
voort achterover ging leunen, 
weet ik niet. Wel kwam De Brug 
uit de verdediging en maakte het 
keeper Edward de Jonghe Urbach 

knap lastig. Ook moesten de 
Zandvoorters nu voor hun en-
kels en benen gaan oppassen, De 
Brug werd (te) fel! Rikkers mocht 
in deze fase van geluk spreken 
dat hij nog kon lopen na een re-
gelrechte aanslag op zijn benen. 
Een overtreding die overigens 
slechts met ‘geel’ werd bestraft. 
Nog voor rust konden de Haar-
lemmers de aansluiting vinden. 
Een prachtige voorzet van Dicky 
Meerman werd koppend tot 
doelpunt verheven door spits 
Badr Basa, 2-1.

Grimmig
Allengs werd de ‘strijd’ grim-
miger en moesten de kustbe-
woners achteruit voetballen. 
Slecht een enkele keer konden 
zijn uit de ‘klauwen’ van hun te-
genstanders komen. Bij één van 

die keren plaatste Blaauboer de 
bal achter de verdedigers van De 
Brug. Deze dachten aan buiten-
spel maar de scheidsrechter was 
een andere mening toegedaan. 
Hij liet doorspelen waardoor de 
Haarlemse keeper gedwongen 
was om, buiten zijn doelgebied, 
een opzettelijke handsbal te ma-
ken. Hier is slechts één straf voor 
mogelijk, directe uitsluiting van de 
wedstrijd. Toen waren uiteraard 
de rapen gaar. Alles en iedereen 
viel over de leidsman heen. Deze 
echter hield voet bij stuk en in het 
tumult dat hierop volgde werd hij 
diverse keren door spelers van De 
Brug verbaal bedreigd. Dit was 

voor hem aanleiding om de wed-
strijd te staken.

Straf
Waarschijnlijk zal nu deze wed-
strijd op een later te bepalen tijd-
stip moeten worden uitgespeeld 
maar dan wel zonder de keeper en 
één van de middenvelders die ook 
nog een rode kaart kreeg voor-
getoverd naar aanleiding van zijn 
gedrag tijdens ‘de opstand’. Zand-
voort zal dan tegen negen spelers 
moeten spelen en beginnen met 
een vrije trap op de rand van het 
zestien meter gebied. Vooralsnog 
telt deze 2-1 stand dus niet mee in 
de rangschikking.

De heren van de Zandvoortse Hockey Club (ZHC) hebben afge-
lopen zondag in Uitgeest behoorlijk ‘huisgehouden’. Tegen de 
plaatselijke hockeyclub stopte de teller pas bij 0-14!

ZHC heren declasseren Uitgeest

Van de sportredactie

Zandvoort was op oorlogs-
sterkte naar Uitgeest vertrok-
ken maar had zelfs spelers van 
de veteranen kunnen sturen. 
De betere spelers van Uitgeest 
worden namelijk ieder jaar 
weer weggehaald door clubs 
in hun regio die hoger spe-
len. Hierdoor komen zij steeds 
weer met een team dat de 
naam ‘eerste team’ absoluut 
niet verdient. Bij rust stond 
het al 0-10 voor onze plaats-
genoten.

Hulp van scheidsrechters
In de tweede helft hielpen de 
clubscheidsrechters hun team 
door veel overtredingen niet 
te zien. Ook waren de gast-
heren uit om zo lang mogelijk 

tijd te rekken na dode spel-
momenten, iets dat binnen 
het hockey zeker ‘not done’ is. 
Desondanks sleepten de Zand-
voortse mannen het maximale 
uit de wedstrijd. Hun spel was 
overtuigend, met snelle, kor-
te combinaties. Vooral op de 
helft van Uitgeest werd veel 
pressie uitgeoefend bij balver-
lies waardoor de Uitgeesters 
niet in hun, abominabele, spel 
konden komen. Ondanks alle 
tegenwerking van de arbitra-
ge, lukte het de ZHC’ers toch 
nog om in de laatste helft vier 
keer het doel te treffen waar-
door er aan het einde een 
stand van 0-14 op het score-
bord stond. Komende zondag 
spelen de Zandvoortse hoc-
keyheren thuis tegen Magnus 
uit Schagen, 14.30 uur.
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Winnende goal. (Foto: OVM Fotografie)
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De adverteerders van deze week

Autobedrijf Zandvoort
Akza
Asian Delights
Bloemen aan Zee
Boudewijn’s Visservice
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee, Grand Café
De Heeren, Eetcafé
Filoxenia, Greek Cuisine
Foto Menno Gorter
Geerling
Gemeenschapshuis 
H. Willemse Elektrotechniek
IJzerhandel Zantvoort
Kaptein Luxe Schoenen
KennemerValley

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):

Het dames handbalteam van ZSC is de veldkompetitie uitstekend 
begonnen. Werd vorige week de uitwedstrijd tegen Zeeburg 3 
met 14-12 gewonnen, afgelopen zondag werd US zeer ruim met 
16-7 aan de kant gezet.

Goede start ZSC dames

Kippetrap
Koene Cleaning Service
Koffieclub/Lunchroom Zand-
voort
KVSA, reisbureau
Monuta Uitvaart
Nova College
Oase Snacks
Pippeloentje - Pluk
P. van Kleeff
PvdA
Strijder, autobedrijf
Toko Bintang
Trade Ard Automobielen
Van Schaik, makelaar 
Videoland
Zandvoort Optiek

Van de sportredactie

Het begin van de wedstrijd ging 
gelijk op. Wel werd gaandeweg 
duidelijk dat de Zandvoortse 
dames goed voorbereid aan 
de competitie begonnen. Na 
een 6-6 ruststand werd in de 
de tweede helft de voorsprong 
met regelmaat vergroot, dit 
ondanks het gemis van Lucia 
v.d. Drift die aan het eind van 
de eerste helft geblesseerd de 
strijd moest staken. Halverwe-
ge de de tweede helft had ZSC 
een 9-13 voorsprong, wat ech-
ter naar mate de strijd vorder-
de niet voldoende bleek om-
dat de thuisclub terug kwam 
tot 12-13. In de allerlaatste 
minuut wist Naomi Kapers de 
bal te onderscheppen en de 

eindstand op 12-14 te bepalen. 
Debbie Tibboel had met vier 
doelpunten een belangrijk aan-
deel in de overwinning. Laura 
Koning, Naomi Kaspers, Lucia 
van de Drift en Romena Dani-
els scoorden ieder tweemaal. 
Suzanne Zwemmer en Martina 
Balk schoten één keer raak.

Thuiswedstrijd
De thuiswedstrijd van afgelo-
pen zondag tegen US begon 
in een hoog tempo, wat na 10 
minuten resulteerde in een ri-
ante 4-1 voorsprong. Het goede 
begin kon echter niet worden 
voortgezet, want bij de rust 
hadden de Zandvoortse dames 
nog maar een bescheiden 6-5 
voorsprong. In de rust maakte 
de coaches Arjen Molenaar 

en Hans Zwemmer de dames 
duidelijk, dat er uit een ander 
vaatje getapt moest worden. 
De woorden van de coaches 
hadden niet direct na de her-
vatting hun uitwerking, want 
US kwam terug tot 7-7. Daar-
na verhoogde ZSC het tempo 
en werd US van het veld ge-
speeld, zonder dat ze ook nog 
meer één keer konden scoren. 
ZSC daarentegen ging door 
en produceerde nog negen 
doelpunten, waardoor een 
zeer ruime 16-7 overwinning  
werd behaald. Romena Da-
niëls schoot het speeltuig vijf 
keer achter de keepster van 
US, terwijl Naomi Kaspers, 
Debbie Tibboel en Laura Ko-
ning ieder drie keer het net 
vonden. Suzanne Zwemmer 
en Martina Balk zorgden voor 
één doelpunt. Keepster Diana 
Agten had met het stoppen 
van drie starfworpen een be-
langrijk aandeel in de ruime 
overwinning. 

Afgelopen maandag was de slotwedstrijd in het Zandvoorts Ho-
reca Golftoernooi. Op de baan van Open Golf Zandvoort werd 
deze matchplay wedstrijd afgewerkt.

Van de sportredactie

Na de eerste en tweede ronde van 
het toernooi, eerder deze ‘zomer’, 
kwam de Zandvoortse horeca af-
gelopen maandag bijeen voor de 
finale. De golfers leverden pres-
taties waar menig professional 
jaloers op zou zijn. Zo scoorde 
Remco Sikkens een ‘hole in one’. 
Een unieke prestatie die zijn te-
genstander Frank de Visscher met 
verbazing op de green achterliet. 
Ondanks deze geweldige presta-
tie eindigde het team van Sikkens 
(Laurel & Hardy) op de laatste 
plaats. Dat temperde geenszins 
het humeur van eigenaar Ron 
Brouwer, die terecht opmerkte dat 
gezelligheid voorop moet staan in 
deze wedstrijd.

Veel birdies
De beste teamprestatie werd gele-
verd door de spelers van Trefpunt 
Annette bestaande uit Rob van 
Zoelen, Hans Botman, Peter Kok, 
Mirjam Roest, Rob & Trudy van 
Toorenburg, Jacques van Egmond 
en Corline v/d Moolen. De enigs-
zins korte holes en snelle greens 
van de Open Golf Zandvoort baan 

stelden hoge eisen aan het zoge-
naamde ‘korte werk’ en dreef me-
nig deelnemer tot wanhoop. Dat 
gold niet voor het eerste team 
van Trefpunt Annette, bestaande 
uit Jacques van Egmond en Peter 
Kok. Zij versloegen het team van 
Open Golf Zandvoort glansrijk op 
eigen grond. De strijd werd uit-
eindelijk beslist op de greens waar 
alle teams van Trefpunt Annette 
fantastische prestaties leverden, 
met ongekend veel ‘parren’ en 
‘birdies’. Nadat de laatste spelers 
hun put hadden gemaakt bleek 
het strandpaviljoen dan ook de 
terechte winnaar van het eerste 
Zandvoortse Horeca Matchplay 
Golftoernooi. Na afloop hadden 
alle spelers zich verplaatst naar 
Café Bluijs voor het eindfeest en 
een zeer gezellige prijsuitreiking. 
Kortom, het door Marc Holtrop 
(Café Bluijs) en Virgil Bawits (Open 
Golf Zandvoort) georganiseerde 
toernooi was in alle opzichten ge-
slaagd en een echte Zandvoortse 
happening geworden. Met een 
terechte winnaar en prachtig 
weer op drie uiterst gezellige 
competitiedagen. Op naar de vol-
gende editie.

Trefpunt Annette verovert hoofdprijs 
Zandvoorts Horeca Golftoernooi
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Klaverjassen in De Krocht

Tijdens de pauze om ongeveer 
17.30 uur wordt gezamenlijk 
van het koude buffet genoten. 
Mensen die op doktersadvies 
een dieet gebruiken gelieve 
dat even van tevoren melden, 

zodat men toch mee kan genie-
ten van de maaltijd. 
Als de dag volgens plan ver-
loopt, is de marathon rond 23.00 
uur afgelopen. De dag wordt 
vervolgens beëindigd met een 

loterij en de prijsuitreiking van 
het klaverjassen. De punten-
telling wordt dit jaar verzorgd 
door Ab en Henny Koper. 

Indien men interesse heeft 
voor deze Koppelkaart mara-
thon, dan kan men zich aan-
melden bij Joke de Jong, tel. 
5716219 of bij Evert vd Linden, 
tel. 023 57 14973.

Wacht niet te lang want de 
belangstelling is groot!

Trophy of the Dunes al jaren een groots spektakel

Jubileum
Kalff, die komend weekend 
zijn 25 jarige jubileum in de 
racerij viert, kan het kam-
pioenschap in de Clio Cup 
binnenhalen. Daarnaast 
komt de Zandvoorter ook 
nog in actie in de formule 
Ford.

Zaterdag
Vanaf 09.00 uur zijn de kwa-
lificatietrainingen en maar 
liefst vier races: de McGregor 
Porsche GT3 Cup Challenge, 
de Shell Helix Seat Cupra Cup, 

De traditionele Trophy of the Dunes op Circuit Park Zandvoort 
worden dit jaar verreden in het weekeinde van 17 en 18 sep-
tember. In het programma zijn diverse races waarin Zandvoort-
se coureurs deelnemen: de Clio races met Allard Kalff en Dillon 
Koster, de Formule Ford met Jean-Paul van Dongen en de BRL 
met Peter Furth.

de Dunlop SportMaxx Clio Cup 
en de Total Excellium Formule 
Ford. 

Zondag 
Het fraaie raceprogramma, 
met acht wedstrijden, begint 
om 09.30 uur en duurt tot ’s 
middags 17.00 uur. In het geva-
rieerde programma op zondag 
komen de volgende klassen aan 
de start: Dunlop SportMaxx Clio 
Cup, McGregor Porsche GT3 
Cup Challenge, Total Excellium 
Formule Ford, Shell Helix Seat 
Cupra Cup. Alfa Romeo Chal-

lenge en Elf Benelux Racing 
League. 

Kaarten
De toegangsprijs tot de 
duinen bedraagt €12,00 
(tot 12 jaar gratis) en een 
Paddockkaart kost €30,00 
(tot 12 jaar €15,00). Deze 
kaarten zijn geldig voor 
het hele weekend. Voor 
de overdekte hoofdtribune 
geldt een toeslag van €5,00. 
Houders van paddockkaar-
ten hebben gratis toegang 
tot de tribune. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij alle vesti-
gingen van TicketBox. Kijk 
voor de adressen op www.
ticketbox.nl, waar ook on-
line kaarten te bestellen 
zijn. Bellen kan eveneens, 
via 0900-9393 (45cpm).

Klaverjasvereniging ‘Ons Genoegen’ nodigt mensen uit voor de 
klaverjasmarathon die gehouden wordt op zaterdag 24 septem-
ber aanstaande in gebouw ‘De Krocht’, Grote Krocht 41 te Zand-
voort. Deelname aan deze marathon, die om 11.00 uur begint, 
bedraagt 18.50 euro p.p. Daarvoor wordt een gezellige kaartdag 
inclusief een koud buffet aangeboden. 

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

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind na 
schooltijd en in de vakanties. U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

• Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier 
• Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

Informatie: 
AKZA • Flemingstraat 180 • 2041 VP Zandvoort

Tel.: 023 5717113 

Voetbal

Sv Zandvoort zaterdag naar volle winst
Na het debacle in Zuidoost Beemster van vorige week, 0-4 verlies, 
moest het paradepaardje van de zaterdagafdeling van sv Zand-
voort afgelopen weekend thuis aantreden tegen medepromo-
vendus Monnickendam. Ook nu weer was de selectie van trainer 
Guus Marcelle niet geheel compleet alhoewel René Paap terug 
was van vakantie.

Door Joop van Nes jr.

Zandvoort begon nu niet zo 
nerveus als vorige week. Wel-
iswaar waren de gasten met 
name in de eerste helft iets 
sterker maar daar kon men mee 
leven. Vooral het middenveld 
was in eerste instantie voor de 
Monnickendammers. Zandvoort 
kwam echter regelmatig, voor-
al via de flanken, op de helft 
van hun gasten zonder echter 
gevaarlijk te worden. Het zou 
dan ook Monnickendam zijn 
dat in de 26e minuut de score 
opende. Een voorzet van hun 
vleugelspeler werd niet goed 
verwerkt door de verdediging. 
Mark v.d. Berg duwde zijn te-

genstander in de rug, zodoende 
een zeker doelpunt verhinde-
rend. Het was aanleiding voor 
de scheidsrechter om de bal ‘op 
de stip’ te leggen. Aanvoerder 
Richard de Graaf wist daar wel 
weg mee, 0-1. Tot de rust zou 
dat het enige vermeldenswaar-
dige feit blijken.

Ander vaatje
Na rust tapte Zandvoort uit een 
ander vaatje. Het middenveld 
werd voor onze plaatsgenoten 
en meerdere keren werd het 
doel van Monnickendam ge-
zocht. Vooralsnog leidde dat 
niet tot doelpunten maar de 
intentie was terdege aanwezig. 
Een doelpunt kon dan ook niet 

uitblijven. Vanaf de zestigste 
minuut kon Barry Paap tot 
twee keer toe, op aangeven 
van respectievelijk Ivo Hoppe 
en Bas Kaales, het doel van 
de gasten vinden en de stand 
voor Zandvoort een uitermate 
fraaie aanblik geven, 2-1. Met 
een zestal minuten te gaan tot 
het einde van de wedstrijd kon 
Monnickendam toch nog op 
gelijke hoogte komen. Uit een 
corner wist Verdediger Kees 
Veerkamp koppend keeper 
Ferry Nanaï het nakijken te ge-
ven, 2-2.

Spannende eindfase
Op zich nog steeds één punt 
maar Zandvoort wenste daar 
geen genoegen mee te ne-
men. Met vereende krachten 
werd het doel van Monnicken-
dam bestookt. Gelukkig wilde 
de scheidsrechter veel tijd aan 
de wedstrijd toevoegen want 
dik in blessuretijd kon Hoppe 
op rechts naar de achterlijn 
snellen. In zijn ooghoek zag 
hij invaller Abrahim El Bakkali 
vrijstaan en bediende hem op 
maat. De kleine middenvel-
der wist al glijdend zijn voet 
tegen het leer te krijgen en 
zodoende zijn ploeg aan de 
eerste drie punten te helpen 
in de tweede klasse, 3-2. In 
de resterende tijd (nog eens 
drie minuten extra!) was Mon-
nickendam nog dicht bij een 
gelijkmaker maar Nanaï hield 
zijn doel verder leeg!

Hockey

Sv Zandvoort zondag moet op herhaling tegen De Brug
Het elftal van zondagtrainer Berry Buytenhek moet binnenkort 
‘op herhaling’ tegen De Brug. Dan zullen de laatste 20 minuten 
uitgespeeld moeten worden bij een stand van 2-1 in het voordeel 
van onze plaatsgenoten. De scheidsrechter voelde zich na een 
beslissing dermate geïntimideerd door de spelers van De Brug, 
dat hij, met het eind in zicht, de wedstrijd staakte.

Door Joop van Nes jr.

Zandvoort begon uitstekend aan 
de ‘klus’ De Brug. Vorig seizoen 
waren er rondom deze wedstrijd 
enkele onverkwikkelijke omstan-
digheden die men niet op een 
voetbalveld verwacht. Nu echter 
ging alles, vooral voor onze plaats-
genoten, van een leien dakje. Na 
een kwartier voetbal stond er een 
2-0 stand op het scorebord. Al in 
de zesde minuut was Faisel Rik-
kers doeltreffend. Na een schit-
terende aanval, met aan de basis 
Bas Blaauboer en Michael Kuijl, 

wist de kleine aanvaller doelman 
Ebenezer van De Brug de gang 
naar het net te late maken, 1-0. 
Een tiental minuten later mocht 
Rikkers weer zijn kunsten laten 
zien. Na een schitterende pass ‘in 
de loop’ van aanvoerder Hans Engl 
kon de aalgladde aanvaller de 
stand verdubbelen, 2-0.

Gemakkelijk
Of dit ervoor zorgde dat Zand-
voort achterover ging leunen, 
weet ik niet. Wel kwam De Brug 
uit de verdediging en maakte het 
keeper Edward de Jonghe Urbach 

knap lastig. Ook moesten de 
Zandvoorters nu voor hun en-
kels en benen gaan oppassen, De 
Brug werd (te) fel! Rikkers mocht 
in deze fase van geluk spreken 
dat hij nog kon lopen na een re-
gelrechte aanslag op zijn benen. 
Een overtreding die overigens 
slechts met ‘geel’ werd bestraft. 
Nog voor rust konden de Haar-
lemmers de aansluiting vinden. 
Een prachtige voorzet van Dicky 
Meerman werd koppend tot 
doelpunt verheven door spits 
Badr Basa, 2-1.

Grimmig
Allengs werd de ‘strijd’ grim-
miger en moesten de kustbe-
woners achteruit voetballen. 
Slecht een enkele keer konden 
zijn uit de ‘klauwen’ van hun te-
genstanders komen. Bij één van 

die keren plaatste Blaauboer de 
bal achter de verdedigers van De 
Brug. Deze dachten aan buiten-
spel maar de scheidsrechter was 
een andere mening toegedaan. 
Hij liet doorspelen waardoor de 
Haarlemse keeper gedwongen 
was om, buiten zijn doelgebied, 
een opzettelijke handsbal te ma-
ken. Hier is slechts één straf voor 
mogelijk, directe uitsluiting van de 
wedstrijd. Toen waren uiteraard 
de rapen gaar. Alles en iedereen 
viel over de leidsman heen. Deze 
echter hield voet bij stuk en in het 
tumult dat hierop volgde werd hij 
diverse keren door spelers van De 
Brug verbaal bedreigd. Dit was 

voor hem aanleiding om de wed-
strijd te staken.

Straf
Waarschijnlijk zal nu deze wed-
strijd op een later te bepalen tijd-
stip moeten worden uitgespeeld 
maar dan wel zonder de keeper en 
één van de middenvelders die ook 
nog een rode kaart kreeg voor-
getoverd naar aanleiding van zijn 
gedrag tijdens ‘de opstand’. Zand-
voort zal dan tegen negen spelers 
moeten spelen en beginnen met 
een vrije trap op de rand van het 
zestien meter gebied. Vooralsnog 
telt deze 2-1 stand dus niet mee in 
de rangschikking.

De heren van de Zandvoortse Hockey Club (ZHC) hebben afge-
lopen zondag in Uitgeest behoorlijk ‘huisgehouden’. Tegen de 
plaatselijke hockeyclub stopte de teller pas bij 0-14!

ZHC heren declasseren Uitgeest

Van de sportredactie

Zandvoort was op oorlogs-
sterkte naar Uitgeest vertrok-
ken maar had zelfs spelers van 
de veteranen kunnen sturen. 
De betere spelers van Uitgeest 
worden namelijk ieder jaar 
weer weggehaald door clubs 
in hun regio die hoger spe-
len. Hierdoor komen zij steeds 
weer met een team dat de 
naam ‘eerste team’ absoluut 
niet verdient. Bij rust stond 
het al 0-10 voor onze plaats-
genoten.

Hulp van scheidsrechters
In de tweede helft hielpen de 
clubscheidsrechters hun team 
door veel overtredingen niet 
te zien. Ook waren de gast-
heren uit om zo lang mogelijk 

tijd te rekken na dode spel-
momenten, iets dat binnen 
het hockey zeker ‘not done’ is. 
Desondanks sleepten de Zand-
voortse mannen het maximale 
uit de wedstrijd. Hun spel was 
overtuigend, met snelle, kor-
te combinaties. Vooral op de 
helft van Uitgeest werd veel 
pressie uitgeoefend bij balver-
lies waardoor de Uitgeesters 
niet in hun, abominabele, spel 
konden komen. Ondanks alle 
tegenwerking van de arbitra-
ge, lukte het de ZHC’ers toch 
nog om in de laatste helft vier 
keer het doel te treffen waar-
door er aan het einde een 
stand van 0-14 op het score-
bord stond. Komende zondag 
spelen de Zandvoortse hoc-
keyheren thuis tegen Magnus 
uit Schagen, 14.30 uur.
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Winnende goal. (Foto: OVM Fotografie)



•  Modern 3 kamer appartement op de 1e etage gelegen
• Met parkeerplaats in de onderbouw
• Living met zonnig balkon, luxe woonkeuken,
• 2 slaapkamers en moderne badkamer
• Dit gebouw is v.v. een lift
• Een appartement om zo te betrekken !
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs: € 339.000,-

 HOGEWEG 28/5 ZANDVOORT

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

• Op de 3e etage gelegen zeer royaal, goed onderhouden, 
• 3-kamerappartement 
• Lichte living met fraaie houten vloerdelen
• Moderne L-vormige keuken v.v. div. apparatuur
• Luxe vergrote badkamer o.a. v.v. whirlpool 
• Dit appartement is zo te betrekken !
• Woonoppervlakte 160 m2 (incl. terras 23 m2)

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/191 ZANDVOORT

Vraagprijs: € 469.000,-Vraagprijs: € 195.000,-

• Sfeervolle en lichte benedenwoning 
• Nabij centrum, strand en openbaar vervoer 
• Woonkamer met erker, openhaard en balkenplafond, 
• nostalgische keuken
• 2 slaapkamers en moderne lichte badkamer
• Betegelde tuin met achterom en dubbele schuur
• Woonoppervlakte ca. 75 m2

 DR. C.A. GERKESTRAAT 25 ZW ZANDVOORT

• Op de 3e verdieping gelegen, goed onderhouden, 
• 3 kamer appartement met ruim balkon (west)
• 2 slaapkamers, moderne keuken, luxe badkamer
• Dit complex ligt nabij het strand, beschikt over een lift, 
• inpandige garage en berging
• Geschilderd en behangen in 2005 
• Woonoppervlakte ca. 115 m2

Vraagprijs: € 339.000,-

 STATIONSPLEIN 15/8 ZANDVOORT

 
DE HYPOTHEEKSHOP 

ÓÓK IN ZANDVOORT

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

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

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort, Haarlem
en Amsterdam

(minimale huurperiode 1 jaar)

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

KAMERS TE HUUR

•  Royaal 3-kamer appartement van 160 m2

• Gelegen in appartementencomplex “Malaga” 
• Ruim terras zuid en inpandige garage 
• Royale living, luxe open keuken v.v. apparatuur
• Eetkamer met schuifpui naar het terras
• 2 slaapkamers, 2 moderne badkamers.
• Gehele appartement houten vloerdelen.

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/187   ZANDVOORT

Vraagprijs: € 399.000,-

Vraagprijs: € 659.000,-

•  Moderne vrijstaande villa (1998) met karakteristieke 
elementen uit de 30-jaren en oprit

• Fraai aangelegde tuin rondom, 400 m2 eigen grond
• Royale Z-vormige living met haard, luxe woonkeuken, 
• Moderne badkamer en 3 slaapkamers
• Deze villa is optimaal geïsoleerd, onlangs aan de
• buitenzijde geschilderd (2003) en is zo te betrekken! 

 ZANDVOORTSELAAN 44-A ZANDVOORT

De Hypotheekshop
Kostverlorenstraat 100
2042 PK  Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87


