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Sport             22
Adventure Racing

‘Heb je het al gehoord, aan 
het eind van de dag was in-

specteur De Cock uit Baantjer 
wel zijn portemonnee kwijt’

De Mannetjes

  UITVERKOOP!               
ALLE MONTUREN
  50% KORTING 

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

Het weer laat de afgelopen dagen in een toenemende mate een nazomers karakter zien. Dat dit voor de jeugd van 
Zandvoort aanleiding is om er zomerse activiteiten op na te houden blijkt uit deze foto. Kleine kinderen pakten 
woensdag het mooie weer met beide handen aan om met en in de fonteinen op het vernieuwde Gasthuisplein te 
gaan spelen. Of hun ouders daar wel zo blij mee waren hebben wij echter niet meegekregen.

Het nieuwste
gedicht van 
Marco TermesDe integrale vergadering van de 

commissie Planning & Control 
van afgelopen dinsdag heeft een 
spervuur van vragen aan het col-
lege opgeleverd. Behandeld werd 
de programbegroting 2006 en 
de meerjarenraming 2006-2009. 
Aangezien dit een zeer uitgebrei-
de materie is, werd rond 23.00 
uur de vergadering geschorst om 
donderdag om 19.00 uur weer te 
worden hervat.

Open dag in politiebureau

De Dichter bij Zee, Marco Ter-
mes, heeft zich laten inspireren 
door de mooie wolkenpartijen 
die boven de zee ontstaan. 
Hier is zijn laatste creatie.

In de wolken

Dag zee. Dag zon.
Hallo wolkenfabriek.
Wat hebt u mij
vandaag weer gegeven?

Een mooie Humulus cumulus
een dunne Cirrus
of slechts blauw
met lange strepen condens 
als tekens van vooruitgang.
Of hadden jullie
vandaag geen zin
en blijven jullie voor een ieder 
verborgen door zo lui laag te 
hangen dat iedereen in uw 
anders hoge wangen loopt?

Dan trek ik mij toch gewoon 
terug op mijn ‘Zeeburgh’ in 
de roze wolken bij het lange
zuivere Zandvoortse strand

en denk vandaag daar aan ons
prachtige heldere leven hier.

Slechts onze liefde voor elkaar
vaak in nevelen gehuld.

Spervuur
van vragen 

Politiek succes
Sluitende begroting ingediend
Het college is er weer in geslaagd een sluitende begroting op te 
stellen. Als één van de weinige gemeenten in de hele regio want 
het merendeel sluit met een, al dan niet groot, negatief verschil. 

Dit in weerwil van tegenvallende 
baten van onder andere de alge-
mene uitkering uit het gemeen-
tefonds, en noodzakelijke ver-
hogingen voor voornamelijk de 
budgetten voor de Wet Werk en 
Bijstand (WWB) en de brandweer-
zorg. Het begrotingstekort dat in 
de Voorjaarsnota nog werd ge-
raamd op ruim €400.000 is terug-
gebracht tot nihil met zelfs voorde-
lige saldi in de jaren 2007 en 2009!

Bestemmingsreserve parkeren
Op grond van de cijfers voor 2004 
heeft het gemeentebestuur de 
parkeeropbrengsten verhoogd. 
Bij het opstellen van de begroting 
2006 is daarvoor uitgegaan van 
een jaarlijks gelijkblijvend batig 
saldo van €1.130.000 uit het ‘pro-
duct’ parkeren. Door middel van 
een bestemmingsreserve kunnen 
grote schommelingen in de exploi-
tatie ten gevolge van weersinvloe-

den en andere omstandigheden, 
de financiering en exploitatie van 
eventuele parkeergarages maar 
ook overige kosten van het par-
keerbeleid worden opgevangen.

Algemene uitkering uit het
gemeentefonds
In deze begroting is de laatste 
informatie van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken uit de 
meicirculaire 2005 verwerkt. 
De grootste aanpassingen zijn 
het gevolg van het vervallen 
van het gebruikersgedeelte 
van de onroerende zaakbe-
lastingen (OZB) op woningen 
(wat overigens nog niet defi-
nitief besloten is). Per saldo is 
de gemeente Zandvoort een 
‘voordeelgemeente’ maar dit 
voordeel wordt in de eerste 
twee jaren gematigd door mid-
del van een korting op de al-
gemene uitkering. Vanaf 2008 

komt dit voordeel daadwerkelijk 
tot uitdrukking in de cijfers. 

Nieuw beleid
Het gegeven, dat de begroting 2006 
op het moment van aanbieding, 
financieel net sluitend is én dat Be-
stuurlijke Rapportages (Beraps) en 
de jaarrekening 2005 nog tot bijstel-
lingen kunnen leiden, heeft ertoe 
geleid dat het college alle nieuwe 
beleidswensen, die nog niet opge-
nomen waren in de Voorjaarsnota, 
niet in deze begroting heeft ver-
werkt. Voor enkele budgetten is een 
uitzondering gemaakt op grond 
van een afweging tot noodzakelijk-
heid van deze uitgaven. Dit betreft 
voor Maatschappij &  Zorg: extra 
middelen voor chronisch zieken en 
meer subsidie voor het verstrekken 
van warme maaltijden. In het pro-
gramma Bestuur & Gemeentelijke 
Dienstverlening een extra budget 
voor het opzetten en onderhouden 
van een geïntegreerde toeristische 
website voor Zandvoort. En in het 
programma Recht, & Veiligheid het 
benodigde budget voor 2006 voor 
het opleiden van nieuwe vrijwilli-
gers voor de brandweer.

In de programbegroting wor-
den voorstellen door het col-
lege gedaan tot, bijvoorbeeld, 
het verhogen van gemeentelijke 
belastingen. Over het algemeen 
zullen die verhoogd worden 
met het inflatie percentage, dit 
jaar 1,25%, maar boventrend-
matige verhogingen zijn niet 
ondenkbaar. Het college had de 
commissie vooraf voorgesteld 
om akkoord te gaan met enkele 
voorstellen op dat gebied.

Verhogingen
Zo stelde zij voor om de riool-
rechten jaarlijks te verhogen 
met 4% om de grootschalige 
vernieuwingen, die momenteel 
overal in Zandvoort worden ge-
daan, te kunnen bekostigen.
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Zomers plezier op het Gasthuisplein
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Familieberichten

Zandvoort, 10 oktober 2005
Onze jonge, spontane, actieve en talentvolle collega

Mark Schilstra

Is 9 oktober 2005 plotseling overleden.
Wij zijn ontsteld.

In de praktijk is gelegenheid tot het tekenen van een 
condoleanceregister.

Marga, Floor, Wilma, Jef, Elco en Arjan

Fysiotherapie de Boer en Zwart
Hogeweg 17,
2042 GD Zandvoort

Langs deze weg willen wij iedereen van harte bedanken 
voor de warme belangstelling en medeleven na het 
overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma

Edith Mary Looijer-Clode
Uw aanwezigheid en bloemen
zijn een grote steun geweest

Namens ons allen
Petra Slieker-Looijer

Toch nog onverwacht is rustig ingeslapen mijn vader,
onze schoonvader, opa en vriend

Jan Cornelis Luijt
* Assendelft, 12 december 1914            † Haarlem, 7 oktober 2005

 
Weduwnaar van Johanna Maria Josephine Luijt – Lodewijk

 Janna (in herinnering) en Herbert
  Jacobeijn
  Lodewijk

 Jan en Sibylle
  Michiel
  Matthijs en Corien
  Lisette

 Bep Pellerin

Correspondentieadres:
J.L. Luijt
Boeier 31
1713 VR Obdam

De plechtigheid heeft in het
crematorium Westerveld plaatsgevonden.

Gehuwd:
Waagen, Epco en: Brouwer, Nancy.
Gase, Robin Duncan en: Machielsen, Maria Christina 
Wilhelmina.
Brokx, Stefan Petrus Adrianus en: Stokman, Miriam Sophia.

Geboren : 
Megan Hansje Coralí, dochter van: Wijdoogen, Duco Gerard 
en: Higler, Evelyn Gabriëlla.
Gisèlle Julie, dochter van: Mansvelder, Guido Jeroen en: 
Chung, Jacqueline Njoek May.
Jill Jada, dochter van: Wijnands, Bert Jan en: Hofland, Jessica 
Wilhelmina Christina.
Lester Pieter Cornelis, zoon van: Ellenkamp, Egbert Johan en: 
Emans, Chantal Theodora Maria.

Overleden:
de Boer, Jan Willem, oud 89 jaar.
Blankert geb. Nederlof, Grietje, oud 69 jaar.
Sprenkeling, René, oud 52 jaar.
Stocker geb. Stöcker, Lieselotte Martha, oud 96 jaar.
de Hoop, Hijlke, oud 81 jaar.
Verschoor, Pieter, oud 73 jaar.
de Haas, Hans Louis, oud 72 jaar.
Prins geb. Schaap, Geertruida, oud 79 jaar.
Moet geb. Huisman, Marie, oud 84 jaar.
Bol, Pieter, oud 84 jaar.
Lieberom, Andreas Cornelis, oud 65 jaar.

Burgerlijke stand
1 oktober 2005 - 7 oktober 2005

Oktober Hoog Laag Hoog Laag Hoog
  water water water water water
Do 13       0012      0812      1248      2028
Vr 14       0127      0947 1358 2142
Za 15 0228 1112 1452 2237 
Zo 16 0311 1254 1538 2328
Ma 17 0353 1348 1614 
Di 18  0002 0438 1428 1625
Wo 19  0036 0514       1312        1738
Do 20  0136 0558       1402        1318

Boudewijn’s Visservice
www.boudewijnsvisservice.nl

06 - 12204845

Waterstanden

Ik heb u bij uw naam geroepen,
gij zijt Mijn.

Jesaja 43:1

Bedroefd geven wij u kennis, dat toch nog onverwacht
is heengegaan, mijn zorgzame echtgenote,
onze moeder, schoonmoeder, oma en tante

Elisabeth Hendrika Kerkman - Kerkman
Els

*12 januari 1935                          †7 oktober 2005

 J. Kerkman Azn.
 E.A. Kerkman
 G.E. Kerkman – Terpstra
  Saskia
  Jurgen
  Mark – Douwe

 J.G. Kerkman

Burgemeester Beeckmanstraat 24
2041 PN Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Uitvaartcentra:
Hoofddorp, 

Bornholm 54, 
Tel (023) 562 70 10 

(tevens kantoor)

Nieuw-Vennep, 
Bosstraat 7, 

Tel: (023) 562 70 10

Bennebroek, 
Rijksstraatweg 113, 
Tel: (023) 584 16 82

Meer informatie? 
Bel ons gerust.

Uw uitvaartwensen 
zijn persoonlijk;

onze vervullingen 
dus ook.

In liefdevolle herinnering

14 oktober 2004                   14 oktober 2005

Thea van Hemert – van der Wolde
Jan, Daniëlle en Laura

Strooi uit mijn as voor alle winden,
naar duin of zee 

 daar, wat ik zo beminde.

Na een welbesteed leven ging van ons heen 
mijn lieve man, vader, grootvader en overgrootvader

Willem Schilpzand
- Wim -

* 11 juni 1915      Zandvoort      † 9 oktober 2005

Weduwnaar van Johanna Maria Josephine Luijt – Lodewijk

 Gré Schilpzand – Ottenbros
 Kinderen
 Kleinkinderen
 Achterkleinkinderen

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in
crematorium Westerveld te Driehuis (Velsen)

op vrijdag 14 oktober om 14.45 uur.

Mark

nederlandse golf
krachtig

snel
veel te kort

surf de sterren van de hemel
jouw levenslust blijft ons inspireren

Marieke, Sola, we zijn er voor jullie

je huisgenoten 
Debbie en Gerhard, 

Fine en Bart, Zee, Bries

Zijn levensmotto:
Doe alles met Agressie & Overtuiging

Mijn allergrootste liefde, onze allerallerliefste stoere kanjer
en mijn fijnste baasje is plotseling van ons heengegaan.

11 - 03 - 1979    Mark Schilstra    09 - 10 - 2005
Hattem                                                       Zandvoort

Marieke
Erwin & Joan

Barbara & Gustavo
Sola 

Op zaterdag 15 oktober willen wij graag samen met u af-
scheid nemen van Mark. De herdenkingsbijeenkomst zal 
om 13.00 worden gehouden op de Algemene Begraafplaats, 
Tollensstraat 67 in Zandvoort. 

Wij nodigen u uit samen met ons Mark op te halen van zijn 
laatste tocht op zee. Dit zal zijn op het strand voor het Palace 
Hotel in Zandvoort om 11.30 uur.

Na afloop van de begrafenis vinden wij het fijn als u samen 
met ons een drankje komt drinken in Club Maritiem, op het 
geliefde strand van Mark voor het Casino.

Mark hield van blauwe en witte bloemen, graag zonder linten.

Correspondentieadres: Kostverlorenstraat 2,
2042 PG Zandvoort, mpijlman@hotmail.com



3

Column

Volgens mij......

kan ik mijn opoe, dat is 
het Zandvoortse woord 
voor oma, nog goed her-
inneren. In mijn beleve-
nis was ze al erg oud en 
haar haar had ze altijd in 
een knotje. Op haar neus 
stond parmantig een zo-
genaamd ‘ziekenfondsbril-
letje’. Over haar donkere 
kleding droeg ze meestal 
een schort. Omdat ze geen 
huis meer had verhuisde 
ze, eens in de twee maan-
den, naar één van haar zes 
kinderen. Haar kinderen 
woonden in Zandvoort en 
Haarlem en zo pendelde 
mijn opoe tussen deze 
twee plaatsen.

Waarom ik u mijn herin-
nering vertel? De oorzaak 
is een nieuwsbrief die ik 
via e-mail ontving van het 
communicatiebureau die 
de Gemeente Zandvoort 
ingeschakeld heeft om de 
badplaats te promoten. De 
tekst van de brief begint 
met: “Beste Nel, haal opa 
en oma op, zet de kinde-
ren op de achterbank en 
kom in oktober lekker naar 
Zandvoort want dan is het 
familiemaand!” Geweldi-
ge tekst, vooral de “popie 
jopie” benadering valt bij 
mij in het verkeerde keel-
gat. De aanhef vind ik erg 
amicaal of is het tegen-
woordig ‘in’ of ‘vet cool’ 
om zo te schrijven? Mijn 
kinderen zijn op een leef-
tijd gekomen dat zij zich 
niet meer op de achter-
bank laten zetten en zelf 
ben ik oma van vier klein-
kinderen. En mijn opoe 
op halen? Wat zou ik dat 
nog dolgraag willen doen 
alleen al om haar nog één 
keer Zandvoort te laten 
zien. Haar brilletje zou van 
verbazing van haar neus 
vallen bij het bekijken van 
de vele veranderingen in 
haar dorp.

“Beste Basiscommunicatie, 
bedankt voor het aanbod. 
Maar het wordt tijd dat jul-
lie de leeftijd van de klan-
ten onder de loep nemen 
om daarna het taalgebruik 
aan te passen aan die van 
jullie gebruiker.” XXX!

Nel Kerkman

Cartoon Hans van Pelt

Spervuur van vragen 
Een onderhoudspost die mil-
joenen euro’s kost. Verder 
stelt het college voor om de 
begraafplaatsrechten boven-
trendmatig te verhogen met 
2,5 % en de kapvergunningen 
met 5%.

Forensen belasting
Een ander tarief, dat volgens 
het gemeentebestuur omhoog 
moet, is de forensenbelasting. 
Mensen met in Zandvoort een 

tweede huis zullen in het ko-
mende jaar een verhoging, in 
het maximale tarief, tot €850 
moeten gaan betalen, een ver-
hoging met €25. Ook eigenaren 
van de mobile onderkomens 
op vaste standplaatsen (sta-
caravans op de campings) die 
voldoen aan de norm ‘gemeu-
bileerde woning’, krijgen een 
tariefsverhoging die meer dan 
het inflatiepercentage is. Voor-
gesteld wordt om dat tarief met 

20% te verhogen tot maxi-
maal €259,80, een verhoging 
van €43,30.

Programma’s
Al deze voorstellen en andere 
zaken zorgden ervoor dat de 
commissieleden een spervuur 
van vragen voor het college in 
petto had. De programbegro-
ting is onderverdeeld in 7 pro-
gramma’s: Maatschappij & Zorg, 
Wonen & Leefomgeving, Onder-
wijs, Cultuur & Sport, Toerisme 
& Economie, Ruimtelijke Inrich-
ting & Vernieuwing, Bestuur & 
Gemeentelijke Dienstverlening 

en Recht en tenslotte Veiligheid & 
Handhaving. In ieder programma 
geeft het college aan wat zij wil, 
wat zij ervoor wil gaan doen en 
wat het mag gaan kosten. Tech-
nisch voorzitter Ype Brune be-
handelde de diverse programon-
derdelen stuk voor stuk. De leden 
werd gevraagd om per onderdeel 
vragen te stellen aan het voltallig 
aanwezige college.

Omdat deze avond niet de volle-
dige begroting kon worden be-
handeld, zal de gehele commissie 
donderdag weer bijeenkomen 
om de rest te behandelen.

Bijzondere open dag Politie Kennemerland
Dat het politiewerk anders in elkaar zit dan menig politieserie op 
televisie laat zien, werd duidelijk tijdens de jaarlijkse open dag 
van de politie Kennemerland. Zo kregen de bezoekers een de-
monstratie te zien hoe een aanhouding in zijn werk gaat en wan-
neer er honden worden ingezet in bepaalde omstandigheden. 
Verder was er een briefing, waarbij de bezoeker kon zien hoe de 
start van een dienst in zijn werk gaat. Voor kinderen was er een 
speurtocht uitgezet in het politiebureau aan de Hogeweg.

Briefing
De briefing die afgelopen zater-
dag werd voorgeschoteld, ver-
loopt in werkelijkheid anders. De 

de briefing die de koffie en thee 
nuttigende bezoekers te zien en 
te horen kregen. “We willen dat 
de collega’s met de volle aan-
dacht bij de briefing zijn. Het is 
een informatie-uitwisseling van 
de dienstdoende politieman en 
-vrouw. De portofoons worden 
uitgezet, behalve van degene 
die de briefing houdt. Er wordt 
dan dus geen koffie gedronken 
of een boterhammetje gege-
ten”, aldus de teamchef.

Hoogtepunt
Hoogtepunt was het bezoek 
van de acteur Piet Römer. Römer 
speelt in de serie Baantjer de rol 
van rechercheur de Cock en was 
er om handtekeningen uit te 
delen. Voor de reclamespotjes 
over aangifte doen is de acteur 
slechts ingehuurd.

DIK
Bijzonder was ook de uitleg van 
het District Informatie Knoop-
punt. Kortweg wordt deze af-
deling DIK genoemd. Juist deze 

teamchef van het politiebureau 
Zandvoort Stijn van Grunsven 
legt uit dat de dagelijkse briefings 
in een andere sfeer verlopen, dan 

afdeling zorgt ervoor dat elke 
aangifte op een juiste wijze wordt 
verwerkt. De dienst kan aan de 
hand van aangiftes en meldingen 
trends bekijken en op deze manier 
de collega’s op straat informeren 
over een bepaalde golf van dief-
stallen, inbraken en vernielingen. 
De dienst zorgt voor het stroomlij-
nen van de informatie van aangif-
tes die worden gedaan. Op deze 
manier probeert de politie de 
daders te achterhalen. Het belang 
van DIK valt en staat met de aan-
gifte bereidheid van de burger. 
Al met al een open dag die voor 
het publiek enorm leerzaam was, 
waarbij de politie het belang van 
aangifte doen op een goede wijze 
probeerde over te brengen.

De politie gaf verschillende demonstraties van arrestaties o.a. door de 
fietsbrigade. (Foto: H.J. van Keulen)
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Nieuwe inbrekerstrend in Kennemerland
Sinds enige weken vinden er 
in de regio Kennemerland wo-
ninginbraken plaats waarbij de 
toegang wordt verschaft door 
het boren van gaten rond het 
slot van de voor- of achterdeur. 
Uit onderzoek van de Technische 
Recherche Kennemerland is ge-
bleken dat in veel gevallen de 
huissleutels aan de binnenkant 

van de sloten staken. De politie 
Kennemerland waarschuwt men-
sen om hun sleutels uit de sloten te 
verwijderen nadat de deur op slot 
is gedaan. Hiermee kan deze ma-
nier van inbreken worden voorko-
men. Het is echter wel belangrijk 
om sleutels op een vaste plaats op 
te bergen, zodat deze in geval van 
nood snel te vinden zijn. 

Aanhouding na uitschelden
Een 41-jarige man uit Oostzaan 
is woensdag op de Van Lennep-
weg omstreeks 16.45 uur aange-
houden wegens belediging. De 
man zat achterop de brommer 
die zijn zoon bestuurde. Beiden 
reden zonder helm en zonder ver-
zekeringsplaatje. De zoon bleek 
tevens niet in het bezit van een 

bromfietscertificaat. Toen zij voor 
deze zaken een bekeuring kregen, 
begon de man te schreeuwen en 
schold hij uiteindelijk de dienst-
doende agent uit. Hiervoor werd hij 
aangehouden. Op het bureau bleek 
de man een valse naam te hebben 
opgegeven. Hij is later met diverse 
bekeuringen heengezonden.

(Foto: H.J. van Keulen)



15/16-10  Finaleraces, Circuit Park Zandvoort
15-10        Informatie over dyslexie tijdens het  
                  inloopuur  in de bibliotheek  vanaf              
                  11.00 uur.        
16-10 Beach biking wedstrijd, strand
22/23-10  Fast Lane Clubraces, 
 Circuit Park Zandvoort
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,-

15 T/M 30 OKTOBER 2005
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Op zoek 
naar 
zwerfvuil
Op vrijdag 14 oktober 
onderzoeken de leerlin-
gen van het Kennemer 
Lyceum een deel van het 
strand op zwerfvuil. Het 
strand tussen het NH-Ho-
tels in Zandvoort en Par-
nassia in Bloemendaal 
wordt voor de twaalfde 
keer onder handen geno-
men. Dit is in het kader 
van het jaarlijks terug-
kerende internationale 
Coastwatchproject. 
 
141 Leerlingen van de 
3e klas zullen naar het 
hun toegewezen stukje 
strand van 500 meter 
gaan. Daar doen zij dan 
onderzoek naar zwerf-
vuil. Zij kijken o.a. naar 
hoeveelheid, samenstel-
ling en herkomst van het 
gevonden afval.

Stichting De Noordzee
Het Kennemer Lyceum 
stuurt de verzamelde ge-
gevens naar milieuorgani-
satie Stichting De Noord-
zee. Deze verzamelt en 
verwerkt de resultaten 
van alle deelnemende 
scholen. Het resultaat 
wordt gepresenteert aan 
beleidsmakers, zoals het 
ministerie van Verkeer 
en Waterstaat. Met het 
jaarlijkse Coastwatchrap-
port vraagt Stichting De 
Noordzee aandacht voor 
de vervuiling van zee en 
stranden bij overheid, 
politiek en bedrijfsleven. 
Centraal daarbij staat de 
problematiek van het 
scheepsafval. 

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

Max Planckstraat 44
Tel. 023-573 05 19
www.trade-ard.nl
info@trade-ard.nl tegen meerprijs afl.beurt+6 mnd BOVAG garantie mogelijk

Toyota Carina E 1.8i-16V GLi 4drs. € 4450
 zilver met / 1997 / 171800km / airco,cruise ctrl,etc.
 
Alfa Romeo 156 2.0 Selespeed € 5950
 rood met / 1999 / 151000km / airco,abs,airb,etc.
 
Lancia Ypsilon 1.2 Elefantino Blue 3drs. € 4450
 geelgoud met / 1999 / 60400km / st.bekr,airbag,etc.
 
Seat Ibiza CUPRA 1.8i-16V (150PK) 3drs. € 8950
 zwart met / 2001 / 165000km / a/ecc,abs,tc,esp,etc.
 
Citroën Berlingo 2.0 HDi 600 (nw. model) marge € 6500 
 wit / 2003 / 42900km / airco,airbag,st.bekr,el.ram.
 
Peugeot 206 Roland Garros 1.6i Automaat 5drs. € 11950
groen met / 2001 / 30900 / panoramadak,vol optie’s
 van Stolbergweg 1                                     Tel. 57 170 93

Najaarsbeplanting
Bloembollen

Chrysanten en bemesting

Van saté tot zeetong, lekker eten
bij de Albatros
Lekker eten bij restaurant De Albatros is weer mo-
gelijk. Na enige strubbelingen is dit klassieke res-
taurant weer heropend. Nieuwe uitbaters zijn Ri-
chard van Goor en Fred van Beusekom. “We gaan 
ons vooral richten op visgerechten”, zegt van Goor. 
“hoewel we natuurlijk voor de niet visliefhebbers 
ook aparte vleesgerechten van de houtskool grill 
zullen serveren.”

Jarenlang heeft van Beu-
sekom in het bekende 
visrestaurant van Van 
Es te IJmuiden gewerkt. 
Op dit moment is hij ook 
nog werkzaam bij café-
restaurant Fortuyn in 
Haarlem, terwijl Richard 
van Goor zijn sterren ver-
diende bij Amasing Asia 
in Overveen, wat sinds 1 
oktober gesloten is. “nu 
kan ik mij dus helemaal 
er op gaan toeleggen om 
van de Albatros weer de 
gezellige tent te maken 
zoals voorheen.” 

Nostalgie
Het illustere tweetal 
wordt bijgestaan door 
chef-kok Richard Boere-
veen, bekend o.a van res-
taurant Spijkstra te Laren 
en ’t Schippertje te Loos-

drecht, en de souschefs 
Jasper en Christa. “Het 
interieur laten we zoals 
het is”, beantwoordt Ri-
chard mijn vraag daar-
over. “We hebben al-
leen de vloer een flinke 
opknapbeurt gegeven. 
De Albatros moet blijven 
zoals het heel vroeger 
was, een gezellige locatie 
waar het prettig is om te 
vertoeven.” 

Menu
Met de nieuwe menu-
kaart willen Richard en 
Fred hoge ogen gooien. 
Vooral met de speciale 
visgerechten die ook op 
bestelling geleverd kun-
nen worden. “Als iemand 
kreeft wil eten en dat 
van tevoren aangeeft 
regelen we dat.” Op de 

maandag, dinsdag en 
woensdag kan men on-
beperkt spare ribs, mos-
selen en gamba’s eten. 
In de weekenden is er 
live pianomuziek zo-
dat de huiselijke sfeer 
van vroeger weer terug 
komt. Op de nieuwe 
menukaart staat o.a su-
per zeetong, paling in ’t 
groen en sardines maar 
het is ook mogelijk om 
bijvoorbeeld kaasfon-
due te bestellen. Ook 
kan men van de houts-
koolgrill  een ruime 
keuze aan vleesgerech-
ten bestellen. “Met een 
goede prijs kwaliteits-
verhouding denk ik, dat 
we het wel weer druk 
zullen krijgen. Wel even 
van tevoren reserveren”, 
waarschuwt van Goor.

Partijen
Voor grotere partijen 
kan men een lunch re-
serveren, voor een ver-
jaardag of receptie (er 
is plaats voor plm. 100 
personen) is de gezel-
lige bar een aanrader. 
Met zijn allen, koks en 
overige vrienden, gaan 
ze nog even het water 
op “om hun eigen vis te 
vangen”, grapt Richard. 
“Nee hoor, een geintje. 
We hebben een vissers-
boot gehuurd en gaan 
bij IJmuiden de zee op.” 
Ik hoop op goed weer 
en wens het team van 
De Albatros een goede 
start.
De Albatros, dagelijks 
geopend vanaf 16.00 
uur. Haltestraat 57. Tel. 
571 25 24.

Lekker eten bij de Albatros

Kerkdiensten
ZATERDAG 15 OKTOBER
Nieuw Unicum
Stilte Centrum Meeuwenhof, Zandvoortselaan 165
10.45 uur ds. mr. J.W. Verwijs

ZONDAG 16 OKTOBER 
Hervormde Kerk, Kerkplein
10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs

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

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

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
10.30 uur dhr. P van der Smaal

RK Parochie Antonius & Paulus
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor D. Duijves 
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achter mijn oren moest krab-
ben. Er is een kapvergunning 
aangevraagd in de Westerduin-
weg 12 voor 32 eikenbomen 
en 32 naaldbomen! Voor Zand-
voortse begrippen wordt er een 
half bos gekapt. Zo wordt onze 
omgeving steeds minder groen. 
Of worden de 64 (!) bomen op 
kosten van de aanvrager ergens 
anders herplant?

Badplaats moet schoner
Ook de Ouderen Partij Zand-
voort (OPZ) deelt deze mening 
en heeft daarom in de commis-
sie collegezaken dit onderwerp 
op de agenda gezet. Men stelt 
dat het centrum, het strand 
en de strook erlangs het visite-
kaartje van Zandvoort zijn. Zelfs 
diverse particuliere woonhuizen 
vertonen achterstallig onder-
houd. Daarom roept de oude-
renpartij het College op om de 
problemen in kaart te brengen 
en maatregelen te treffen voor 
een ‘schoon’ Zandvoort.
Sneller kon de Gemeente ove-
rigens niet reageren op de op-
roep van OPZ. Zoals u elders in 
deze courant kunt lezen wordt 
medio november een grote 
‘schoonmaakactie’ gestart.

Van een leien dakje
Het dak van het Raadhuis is 
voor een klein gedeelte al voor-
zien van nieuwe leistenen. Zelfs 
op zaterdag waren werklieden 
bezig om deze zware klus on-
der zomerse temperaturen te 
klaren. De 110 jaar oude leiste-
nen worden verwijderd en de 
beste stenen worden gerecy-
cled en komen op het dak van 
een monumentaal pandje op 
de Algemene begraafplaats. 
Tevens worden bij de goten en 
richels van het raadhuis duiven-
werende voorzieningen aange-
bracht. Misschien zou het een 
optie zijn om aan het duiven-
voer een anticonceptie pil toe 
te voegen? 

Brug te ver
In de Gemeentelijke publicatie 
(week 39) is een bouwvergun-
ning aangevraagd voor het 
plaatsen van een brugontslui-
ting bij Boulevard Barnaart 59 
t.b.v. een restaurant. Een logi-
sche vraag is natuurlijk, waar 
is dat? Na lang zoeken is het 
uiteindelijk duidelijk waar deze 
brug zou moeten komen. Jaren 
geleden namelijk was er langs 
de Noordboulevard een super-
marktje waar de bewoners van 
de strandhuisjes hun inkopen 
deden. De twee gebouwtjes 
staan al jaren leeg en hebben zo 
te zien momenteel een woon-
functie. Ooit was het de bedoe-
ling dat daar appartementen/
hotel geplaatst zouden worden. 
Dat is toen niet doorgegaan. 
Volgens zeggen blijkt dat er nu 
een probleem is met de bevoor-
rading voor het restaurant. Met 
de aanleg van de gerenoveerde 
Boulevard Barnaart zijn het 
fietspad en het trottoir hoger 
verplaatst en het zou beteke-
nen dat het gebouwtje moeilijk 
vanaf de boulevard te bereiken 
zou zijn. Hoewel? Wanneer 
men de huidige situatie bekijkt 
is het niet duidelijk waarom er 
een brugontsluiting zou moeten 
komen. Er gaat een geplaveide 
weg naar het gebouwtje toe en 
er is een wandelpad. Zelfs auto’s 
kunnen er komen want er staat 
keurig een auto geparkeerd. Of 
is er iets anders aan de hand? 
Zijn er bouwplannen voor een 
restaurant met 3 bouwlagen 
én een brugontsluiting? En zou 
de projectontwikkelaar op de 
hoogte zijn dat er in de zeereep 
niet gebouwd mag worden? 
Voor een goede speurder is het 
ontwerp voor Boulevard Bar-
naart 59 al breeduit op Internet 
te bewonderen!

Bos? Over en uit.
In dezelfde Gemeentelijke publi-
catie staat nog iets waar ik even 

Nieuwe bibliotheekkaart
De openbare bibliotheken van Bennebroek, Bloemendaal, Hillegom en Zandvoort zullen per 1 
januari 2006 fuseren. Per die datum vormen zij dan een basisbibliotheek met een werkgebied van 
bijna 60.000 inwoners.

De klanten van die bibliothe-
ken kunnen vanaf die datum 
bij alle vestigingen materialen 
lenen en terugbrengen. Alle 
leners krijgen ook een nieuwe 
lenerspas. De eerste pas zal op 
14 oktober worden uitgereikt 
aan de burgemeester van Bloe-
mendaal en voorzitter van de 
Stuurgroep, Wim de Gelder in 
de bibliotheek van Vogelen-
zang. Dan wordt ook de naam 

van de nieuwe basisbibliotheek 
bekend gemaakt. De Nationale 
Bibliotheekkaart is het nieuwe 
visitekaartje van de bibliotheek-
branche. Een eigentijdse leners-
kaart op creditcard formaat, ge-
baseerd op de laatste techniek. 
Met de Nationale Bibliotheek-
kaart hebben de klanten een bi-
bliotheekkaart met tal van mo-
gelijkheden in handen. Deze is 
in elke bibliotheek uitleesbaar 

en zal uitwisselbaarheid met 
andere culturele instellingen, 
zoals CJP of de Museumkaart, 
mogelijk worden. 
Vanaf 15 oktober worden de 
huidige bibliotheekpassen 
(gratis) omgeruild voor de 
nieuwe passen. Leners die zich 
vanaf dat moment inschrijven 
ontvangen uiteraard ook de 
nieuwe bibliotheekpas.

Ondernemersbijeenkomst op
Circuit Park Zandvoort
Op dinsdag 18 oktober a.s. is een bijeenkomst voor de Zandvoort-
se ondernemers georganiseerd met als thema: Hoe profiteren 
Zandvoortse ondernemers meer van grote circuitevenementen? 
Ook de promotiecampagne ‘Zondag=Zandvoort’ en de gemeen-
telijke promotieplannen voor 2006 staan op de agenda. Onder-
nemers Platform Zandvoort (OPZ), Stichting Zandvoort Promotie 
en Circuit Park Zandvoort, verwachten vanaf 15.30 uur een vol 
restaurant ‘La Course’ op het Circuit Park Zandvoort. Aan leden 
van de Zandvoortse Ondernemersverenigingen wordt tenslotte 
de gelegenheid geboden een aantal ronden met eigen auto over 
de lange baan te rijden. (met uitleg en onder begeleiding).

Sprekers
Tijdens deze bijeenkomst 
zal een aantal sprekers in-
leidingen verzorgen, zoals 
Hans Ernst (directeur van het 
circuit), Hans Hogendoorn 
(wethouder Toerisme) en een 
afgevaardigde van Basis Com-
municatie (het reclamebureau 
van de gemeente Zandvoort). 
De discussie wordt geleid door 
Wim Fisscher, voorzitter van 

het OPZ. De middag wordt 
afgesloten met een discussie 
waarvoor de aanwezige onder-
nemers worden uitgenodigd 
hun mening te geven en eerste 
ideeën uit te wisselen.

Ideeën welkom
De initiatiefnemers beschou-
wen deze bijeenkomst als de 
gelegenheid bij uitstek om de 
creativiteit te stimuleren en ge-

zamenlijk ideeën te ontwik-
kelen. Als doel wordt gesteld 
dat de Zandvoortse onderne-
mers samen meer profiteren 
van de grootschalige circuit-
evenementen en bijbehoren-
de aanwezigheid van grote 
aantallen bezoekers, sponsors 
en raceteams.

Deelname door inschrijving
De leden van de Zandvoortse 
ondernemersverenigingen 
krijgen een uitnodiging voor 
deze bijeenkomst toege-
stuurd, maar ook onderne-
mers die geen lid zijn, zijn van 
harte welkom. Inschrijving 
vooraf is echter wel noodza-
kelijk. Geïnteresseerden kun-
nen zich opgeven per fax: 
023-5718133, of per e-mail: 
OPZ@meer-secretariaat.nl.

Maak natuurgebieden
meer toegankelijk
De afdeling Zandvoort / Bentveld van de VVD heeft vorige week 
een uitnodiging doen uitgaan om naar een bijeenkomst in Bent-
veld te komen om te praten over zaken die Zandvoortse ingeze-
tenen belangrijk vinden of waar zij zich aan ergeren.

Circa 40 belangstellenden 
gaven acte de présence en 
bespraken meerdere zaken. 
Algemeen was men van oor-
deel dat de toegang tot de 
(waterleiding)duinen verbe-

terd moet worden. Ook zou 
men meer afstemming in zake 
de Onroerend Zaakbelasting 
tussen de regiogemeenten wil-
len zien. Een ander punt was 
het rijden met bromscooters 

over het fietspad achter Nieuw 
Unicum. De bewoners van de 
Zandvoortselaan hebben nu 
het gevoel dat ze opgesloten 
zitten tussen twee wegen 
met lawaai. Handhaven was 
de wens van de aanwezigen. 
Een laatste ergernis was het 
toenemende lawaai van vlieg-
tuigen.

De raadsfractie van de VVD 
zegde toe een aantal zaken 
een plaats in het ontwerpver-
kiezingsprogramma te geven.

Iets te (ver)kopen?
Plaats een ZANDKORREL  P

zie pagina 8



ALLE
MONTUREN

50% KORTING 

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

ALLE
ZONNEBRILLEN
25% KORTING 

EMOTION BY ESPRIT
Haltestraat 10 A/B  - Zandvoort

Onze SUPER ESPRIT prijsvraag is afgesloten en de uitslag van de 
trekking van de prijzen is bekend. Hieronder vindt u de winnaars van 

onze SUPER ESPRIT wedstrijd. 

Outfit ESPRIT-casual voor dames t.w.v.  150,- euro gewonnen door:
Barbara de Wit Keesomstraat 353  Zandvoort
Inge Pape P. Paapstraat 5  Zandvoort
Sonja Koper Mart. Nijhoffstraat 27  Zandvoort
Mw. Nederlof Kostverlorenstraat 60/A  Zandvoort
Petra v.d. Wal  Voltastraat 3  Badhoevedorp

Outfit ESPRIT-collection voor dames t.w.v. 150,- euro gewonnen door:
Mylene Ingwersen Hertenlustlaan 11  Bloemendaal
Diantha Dalhuyzen Frans Zwaanstraat 28  Zandvoort

Outfit EDC voor dames t.w.v. 150,- euro gewonnen door:
Denise Bijvoet Lie Oever 68  Haarlem
Eefje van Esveld Zr.D. Bronderstraat 35  Zandvoort
Burney van Rosmalen Dr.J.G. Mezgerstraat 94  Zandvoort

ESPRIT Bodywear t.w.v. 50,- euro gewonnen door:
Charlotte Besselink Fahrenheitstraat 19  Zandvoort
Debby v.d. Veld Fahrenheitstraat 4  Zandvoort

ESPRIT-tas t.w.v. 50,- euro gewonnen door: 
Cocky Arnoldt Witteveld 59  Zandvoort
Joyce van Gog ’t Grachtje over 119  Hoorn

ESPRIT-damesschoenen t.w.v. 100,- euro gewonnen door:
Wendy Tollenaar-v.d.B.  Staalstraat 19/I  Haarlem
Monique Brink Hertenlustlaan 11  Bloemendaal
                              
(alle winnaars ontvingen bericht over hun gewonnen prijs)

Alle winnaars van harte gefeliciteerd ! !

Uitnodiging:
Vrijdagavond 14 oktober (tussen 19.30 en 20.00 uur) zullen wij de 

prijswinnaars – onder het genot van een feestelijk drankje – gaarne 
adviseren bij het uitzoeken van hun ‘winning outfit’.

Tevens zijn op deze bijzondere avond al onze klanten vanaf 18.00 tot 
22.00 uur van harte welkom in onze winkels.

Wij geven deze avond op al uw Najaar/winter outfits 10% korting.
(uitgezonderd afprijzingen en aanbiedingen)

Een kleine attentie ligt voor u klaar!

bodywear
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“Mijn opa begon in 1939 in 
Haarlem als vakman/monteur 
met de verkoop van radio-en 
geluidsapparatuur. Hij zette 
heel handig radio’s in elkaar 
van bouwpakketten die toen 
nog te krijgen waren. Hij re-
gelde ook in het voetbalstadion 
van RHC een microfoon en de 
luidsprekers zodat alles goed 
verstaanbaar overkwam, een 
must in die tijd. Van lieverlee 
ging mijn vader Dick meewer-
ken in het bedrijfje, kwam de 
TV in zicht en nam de videore-
corder een grote vlucht. Ook 
zijn broer Aad kwam in het be-
drijf terecht. Via de Hoogstraat 
en Spaarnwoudestraat is sinds 
januari 2004 de zaak gevestigd 
in de Amsterdamsestraat 70-72 
in Haarlem,” legt Jörgen uit.

Eigen reparatiedienst
Omdat de zaak steeds bleef 
groeien en men veel klandizie 
uit de regio had, besloot Dick 
Stiphout in 1987 een zaak in 
Zandvoort te beginnen. “Oom 
Aad werkt nog steeds in Haar-
lem, zus Claudia regelt de admi-
nistratie zodat je wel kunt spre-
ken van een familiebedrijf”, 
lacht Jörgen, “de twee zaken 
Stiphout zijn eigenlijk één ge-
heel; regelmatig ‘lenen’ we 
spullen bij elkaar. Want grote 
voorraden hebben we niet in 

Eén van de best georganiseerde winkels die hun bestaansrecht 
nog vinden in Zandvoort is ongetwijfeld Radio Stiphout op 
de Thorbeckestraat in het centrum van het dorp. Weer zo een 
familiebedrijf, geleid door de broers Jörgen en Owen. Met als 
goede derde zwager Fraser en in de buitendienst Martijn, geen 
familie van de Stiphouts maar zeker net zo nauw bij de zaak 
betrokken!

deze winkel, daarvoor ontbreekt 
de ruimte. Maar we kunnen in 
principe dezelfde dag of een dag 
later het gevraagde leveren.” 
Flexibiliteit, service en snelle le-
vering is de kracht van Stiphout. 
“Bij grote zaken moet je erg 
lang wachten op het bestelde ar-
tikel en voor reparaties word je 
al snel afgescheept met het tele-
foonnummer van de importeur, 
wat lange wachttijden en hoge 
voorrijdkosten tot gevolg kan 
hebben. Wij zijn één van de wei-
nige winkels waar nog zélf ge-
repareerd wordt d.w.z. vandaag 
de wasmachine stuk, vandaag of 
morgen weer hersteld.”

Nieuwe inkooporganisatie
Hectisch zijn de nieuwe ontwik-
kelingen die zich afspelen rond 
geluid- en TV apparatuur. Pro-
duct innovaties volgen elkaar op, 
ook de levensvatbaarheid van 
tegenwoordige apparatuur is 
korter door fijnere en gevoelige 
software. “DVD’s krijgen steeds 
grotere opname mogelijkheden, 
dat is een nieuwe ontwikkeling 
waar je niet aan voorbij kunt”, 
legt Jörgen vakkundig uit, “wij 
moeten door trainingen en cur-
sussen bijblijven, dat kost veel tijd 
en geld maar het houdt je helder 
en scherp.” Op het moment dat 
ik er was werden er in de winkel 
aanpassingen gemaakt voor flat 

Radio
Stiphout
Door Lienke Brugman

Radio Stiphout.

Radio Stiphout, service en 
kwaliteit staan voorop

TV’s (LCD en plasma). “De oude 
TV’s, met die grote beeldbuizen, 
verdwijnen gaandeweg, we ver-
kopen deze oude TV’s nog maar 
weinig. De prijzen van de nieu-
we serie LCD TV’s zijn dusdanig 
aantrekkelijk dat de oude beeld-
buizen snel terrein verliezen,” 
legt hij uit. We lopen even naar 
boven waar Owen en Martijn 
druk bezig zijn met al deze aan-
passingen. “Vrijdag 21 oktober 
schakelen we om naar Euronics 
Profiel, een inkooporganisatie 
die een internationaal opere-
rende formule hebben zodat we 
nog sneller kunnen reageren op 
product en prijsstellingen met 
nog scherpere prijzen omdat we 
internationaal kunnen inkopen 
want wij verkopen niet wat wij 
willen maar wat de klant wil!”, 
legt Jörgen uit.

Inbouwapparatuur
Wat veel Zandvoorters ech-
ter misschien nog niet weten, 
daar wil ik de nadruk op leg-
gen, is dat we ook bij de aan-
schaf van een nieuwe keuken 
de inbouwapparatuur kunnen 
leveren. Je koopt een keuken 
bij een keukenbedrijf en wij 
leveren de apparaten: gasfor-
nuis, oven, vaatwasser, afzuig-
kap etc., tegen scherpe prij-
zen. Als er dán iets kapot gaat 
na verloop van tijd staan wij 
een dag later op de stoep voor 
reparatie, dus de service staat 
om de hoek. Dat geldt uiter-
aard ook voor het vervangen 
van inbouw apparatuur in een 
bestaande keuken.” Casema 
producten voor digitale tele-
fonie kun je ook via Stiphout 
regelen. “Wij verzorgen de 

aanmelding, Casema zorgt 
voor zijn deel (Internet en 
telefoon aansluitingen) en al 
het regelwerk voor de klant.” 
Uiteraard kan men voor alle 
computeraccessoires, kleine 
huishoudelijke apparatuur 
bij Stiphout terecht. Ook 
voor grotere apparaten zoals 
droog- en wasmachines, koel-
kasten, vriezers, airco’s van 
Miele, Bosch, Siemens of an-
dere merken is men bij Radio 
Stiphout op het juiste adres. 
Vandaag bestelt, vandaag ge-
plaatst. “We hebben een heel 
goede relatie met onze klan-
ten omdat advies, persoonlij-
ke aandacht en service bij ons 
hoog in het vaandel staan.” 
Radio Stiphout, Thorbeckes-
traat 15, tel: 023-5732649

“In beginsel hadden we gezegd 
door te gaan. Toen zijn we alle 
dingen op een rij gaan zetten. 
Het heeft te maken gehad met 
het niet hebben van een bestuur, 
het niet hebben van genoeg 
mensen op de achtergrond die 
meedenken, schrijven, meedoen 
dus. Met name het neerzetten 
van een partij met mensen die 
er net zo mee bezig zijn als ikzelf 
ermee bezig ben, heeft me min 
of meer opgebroken. Niet alleen 
meedenken maar ook meedoen 
dus. Ik heb het namelijk in de tus-
sentijd met mijn bedrijf behoorlijk 
druk gekregen, waardoor ik me 
dus niet voor de volle 100% kan 
inzetten.” Aldus de liberaal.

Samengaan
“Ik ben ervan overtuigd dat Li-
beraal Zandvoort een rol had 
kunnen spelen. Er is ook gezegd 
dat het misschien wel verstandig 
zou zijn om samen te gaan met 
bijvoorbeeld GBZ. Dat is in theo-
rie misschien wel aardig maar ik 
ben niet zo een switcher. Als ik 
iets doe, kan ik het zelf wel en als 
ik het niet kan, moet ik het niet 
doen. Als ik kijk naar het verleden 
dat meerdere raadsleden van lan-
delijke politieke partijen overgin-
gen naar lokale partijen, moet ik 
constateren dat dit geen winst is 
geweest en dan met name voor 
de personen zelf. Je moet in de 

politiek bezig zijn met het alge-
meen belang van Zandvoort, daar 
moet je winst in liggen, niet op het 
persoonlijke vlak. In feite zijn er 
nu drie liberale partijen in de raad 
vertegenwoordigd: VVD, GBZ en Li-
beraal Zandvoort. Echter de kracht 
van een lokale partij, als je het goed 
doet, is dat zij zich inderdaad veel 
met de lokale zaken bezighouden. 
Bij een landelijke partij is het lo-
kale voordeel veel minder dan men 
denkt en dan spreek ik uit ervaring, 
uit mijn VVD tijd. Wel kunnen zij 
meer overleg plegen met bovenlo-
kale overheden, zoals nu gebeurd 
met bijvoorbeeld het provinciale 
project Bereikbaarheid Kust. De 
VVD was daar mee bezig maar ge-
deputeerde Cornelis Mooij was al in 
gesprek met Han van Leeuwen.” 

Vorige week woensdag heeft René van Liemt bekend gemaakt dat zijn Liberaal Zandvoort niet aan 
de komende gemeenteraadsverkiezingen deel zal nemen. Een mededeling die min of meer binnen 
politiek Zandvoort, en bij de personen die de politiek volgen, als een donderslag bij heldere hemel 
aankwam. Temeer omdat Van Liemt afgelopen zomer nog had aangegeven om, samen met Marijke 
Herben, door te gaan met Liberaal Zandvoort.

Toekomst
Liberaal Zandvoort gaat de ko-
mende vier jaar waar zinvol de 
politiek kritisch langs de zijlijn 
volgen, ongeveer zoals de SP 
het de laatste vier jaar gedaan 
heeft. “Je hebt gezien hoe de in-
spraak tegenwoordig gaat met 
de meeste insprekers. Vooral de 
bewoners van de Middenboule-
vard hebben zich sterk gemaakt 
voor hun doelen. Het moet dus 
over belangrijke zaken gaan als 
je vanaf de zijlijn wilt meeden-
ken. Dat is één. Twee is dat je je 
mening, die je kwijt wilt, kort en 
bondig moet kunnen formule-
ren. Ik ga ervan uit dat Liberaal 
Zandvoort zich zal laten horen 
bij bepaalde gelegenheden en 
onderwerpen, maar zeker niet 
bij alles. Het maakt mij dan niet 
uit welke partij het overneemt, 
als het maar overgenomen 
wordt. Als dat goed bevalt en 
we zien dat er mogelijkheden 
liggen voor ons, dan zullen we 
zeker weer aan de verkiezingen 
meedoen,” aldus de man achter 
Liberaal Zandvoort die ook nog 
aangaf niet te weten wat zijn 
politieke partner, Marijke Her-
ben (Lijst Herben), gaat doen: 
“Die beslissing is voor haar.” We 
zullen dus de komende vier jaar 
nog van Van Liemt en de zijnen 
horen!

Politiek

René van Liemt blijft de politiek kritisch volgen

René van Liemt
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TEVENS DOOR U IN TE VULLEN:

Uw naam:

(bedrijfsnaam)

Telefoon:

PARTICULIERE ZANDKORREL €5,00

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ZAKELIJKE ZANDKORREL €10,00

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

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week.

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

ZANDKORRELS INVULBON

Iets te (ver)kopen? Plaats een Zandkorrel

8

Behang- en schilders- 
bedrijf Arnold Nijkamp

Tel/fax 571 31 72 /  
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden

Garage te huur: €105,00 
p.mnd. Van Galenstraat. 

Tel. 0294-412942

Levensloop (ont)regeling!

Kind gebaard! Geef als 
cadeau een LUIERTAART. 

Roze, blauw of ecru. Als je 
wilt komen kijken bel dan 

even: tel. 5739056.
Prijs: € 45,00

Te huur: 2-kamer ap-
partement tot mei 2006. 
Geschikt voor 1 persoon. 
€ 450,00 p.mnd. incl. Tel. 

5715772

Wij zijn op zoek naar een 
nette schoonmaakster 

voor een bedrijf
gevestigd in het NH 

Zandvoort Hotel. Voor 2 
avonden per week en evt. 
als vervanger bij ziekte of 
vakantie. Werkzaamhe-

den zijn in de avonduren 
(18.00-21.00 uur). Voor 

info, bel: 5715662

De strandpaviljoens breken op,
maar Pilates gaat in de winter gewoon door.

Vanaf oktober in het Gemeenschapshuis,
Louis Davidstraat 17.

Trainingsschema:
Maandag: 9.00 uur BBB attack
 10.00 uur Pilates

Zaterdag: 8.30 uur Total body work-out/Pilates 

Wordt lid van de ‘best body club’ voor slechts €39,00 per 
maand. Als lid kunt u onbeperkt cursussen volgen en u 
krijgt één massagebehandeling naar keuze gratis. (mini-
maal 6 maanden)

by Pepper Stewart

Gratis proefles!
Pepper, 06-45 158 693

• Massage behandeling met Japanse
• wellnes technologie
• Authentieke Pilates training

TE KOOP AANGEBODEN:

VAN LENNEPWEG 2/01, ZANDVOORT
Ruime hoekwoning met 5 slaapkamers en een zonnige 

tuin! Deze eengezinswoning verkeert in een uitstekende 
staat van onderhoud en heeft prima parkeergelegen-

heid.  Op loopafstand gelegen van basisschoolcomplex 
“De Golf”. Tevens bevindt zich achter de woning een grote 

kinderspeelplaats met diverse speeltoestellen én een 
extra grote parkeerplaats. Bouwjaar 1985. Perceelgrootte 

175 m2. Woonopp. ca. 150m2!!
Kortom; deze woning moet u van binnen gezien hebben!

Vraagprijs: € 299.000,= k.k.
www.greevenmakelaardij.nl

register makelaar / taxateur o.g.
gedipl.taxateur WOZ

R. GREEVEN



School
De basisschool van Cherida was 
de Nicolaasschool vervolgens 
is ze naar de Havo van het ECL 
in Haarlem gegaan. Ze zit nu 
in de één na laatste klas en als 
extra examenvak heeft ze voor 
muziek gekozen en later be-
grijp ik waarom deze keuze is 
gemaakt. Cherida is net terug 
van een leuk maar vermoeiend 
schoolweekje naar Tsjechië. Er 
waren verschillende onderdelen 
die afgewerkt moesten worden 
zoals een survivaltocht (die best 
zwaar was) en onder andere 

een bezoek aan Theresiënstadt. 
Na het ECL wil Cherida door-
gaan met de PABO en eventu-
eel daarna nog verder richting 
orthopedagogie. Al met al is ze 
nog lang niet klaar met haar 
studie.

Hobby’s
Vanaf haar vierde jaar wist Che-
rida al dat ze een viool wilde en 
haar wens kwam in vervulling 
toen ze zes jaar werd. Het be-
tekent dat ze nu al negen jaar 
vioolles heeft, in het begin bij 
de muziekschool en nu krijgt 
ze één keer per week privé-les 
in Haarlem. Elke dag oefent ze 
thuis een half uur op haar vio-
lino. Haar favoriete componist 
is F. Kücher en met haar viool 

Cherida ter Bruggen. (Foto: OVM Fotografie)

Verdere interesses
We zijn nog lang niet klaar 
met het vertellen wat Che-
rida nog meer doet. Sinds 
het zomerseizoen heeft ze 
tennislessen bij Tennis Club 
Zandvoort. Ze vindt tennissen 
hartstikke leuk en gaat van de 
winter door met de training. 
Tussen de buien door heeft 
Cherida verleden jaar een ge-
dicht voorgedragen tijdens de 
Jazz at the Church. Ook heeft 
ze meegedaan in de musical 
‘Draken van mensen’ die werd 
uitgevoerd in de Hervormde 
Kerk. Dat was een leuke erva-
ring en Cherida heeft zich al 
opgegeven voor de volgende 
keer wanneer er weer een 
musical komt. Cherida heeft 
nog geen behoefte om uit te 
gaan trouwens dat mag pas 
vanaf zestien jaar. Ze gaat lie-
ver met haar vriendinnen naar 
de bioscoop of naar de stad 
om te shoppen. Veel tijd voor 
een boek is er niet en dat kan 
ik me heel goed voorstellen. 
Er blijft weinig vrije tijd over 
voor het ‘bezig bijtje’ Cherida. 
Een ding weten we na haar 
verhaal: zij verveelt zich abso-
luut niet. 

speelt ze graag Joodse muziek 
(Klezmer). We zijn er nog niet 
want al drie jaar speelt Cherida 
viool bij het Haarlems Meteoren 
jeugdorkest. Momenteel is ze 
aan het trainen voor een auditie 
bij het Kennemer Jeugdorkest. 
Je moet bij de auditie voldoen 
aan bepaalde eisen. Heel be-
langrijk is: een goed gehoor en 
een ruime ervaring met posi-
tiespel. Dat is best zwaar maar 
Cherida is een doorzetster dus 
dat lukt haar wel. Graag wil ik 
weten waarom ze van orkest wil 
veranderen? Cherida legt uit dat 

het Kennemer Jeugdorkest een 
hoger niveau heeft en in het 
voorjaar zijn er veel concertrei-
zen veelal naar het buitenland 
en dat laatste trekt haar erg aan. 
Haar aanleg voor muziek heeft 
Cherida van geen vreemde want 
de familie ter Bruggen is mu-
zikaal. Haar vader zingt in het 
Cecilia kerkkoor in Zandvoort 
en haar moeder heeft dertien 
jaar gospel gezongen ook in een 
kerkkoor maar dan in Suriname. 
Verder hebben haar broer en zus 
een instrument bespeeld maar 
momenteel zijn zij even gestopt. 
Misschien hebt u Cherida wel 
eens op de rommelmarkt tijdens 
Koninginnedag op haar viool 
horen spelen? Elk jaar is ze daar 
te beluisteren.

Ik heb nog nooit plankenkoorts 
gehad tijdens mijn optredens

Een spontane actie om je op te geven wordt door de redactie van de 
Zandvoortse Courant altijd op prijs gesteld. Via de e-mail meldde de vol-
gende jongere zich aan, haar naam is Cherida ter Bruggen. Van de zomer 
had ik haar al benaderd maar toen had ze het veel te druk met school en 
andere zaken. Nu heeft ze iets meer tijd voor haar verhaal. Cherida is op 
27 augustus 1990 geboren en woont met haar ouders, haar zestienjarige 
broer en negenjarige zusje in Zandvoort-Noord. O ja, bijna vergeten te 
vertellen. Er zijn ook drie hamsters: voor elk kind één. 

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

Lekker schoon.

Tanden poetsen, ene twee.
Mamma, pappa
poetsen mee.
Links en rechts,
boven en onder.
Nou zeg, 
vind je dat bijzonder?
Nou, ik vind het heel gewoon.

Tanden poetsen.
Lekker schoon!!!

Lienke.

Je kunt het versje ook veranderen. Laat inplaats van mamma en pappa, 
oma en opa eens mee poetsen. Of verander dit regeltje met: al mijn 
vriendjes poetsen mee. Of: oom en tante poetsen mee. Zo kun je zelf je 
eigen versje maken.

9
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Door Nel Kerkman

Jongerenpanel
Ondertussen is er al een jonge-
renpanel of zoals het eigenlijk 
genoemd wordt “Lijst NH Jong” 
van start gegaan met veel jonge-
ren uit de regio. Echter de jonge-
ren uit Zandvoort schitteren door 
afwezigheid. Dus heb je goede 
ideeën en een eigen mening? 
Doe dan mee met Lijst NH Jong 
van de provincie Noord-Holland. 
Lijst NH Jong is géén politieke 
partij maar een groep jongeren 
die de provincie adviseert. 

Wat wordt er van je verwacht?
Wie zich aanmeldt voor het jon-
gerenpanel ontvangt regelmatig 
via de e-mail een uitnodiging om 
mee te doen aan een voorlich-
tingscampagne, een onderzoek, 
brainstorm, debat of je helpt 
mee met het organiseren van 
een evenement. De onderwer-
pen zijn zeer divers van goede 
fietspaden, kustveiligheid tot en 
met kunst en cultuur voor jonge-

Zoals iedereen natuurlijk weet is Noord-Holland één van de 
twaalf provincies van Nederland. Voor veel taken is het Rijk (Den 
Haag) te groot en de gemeente te klein. Die taken en beslissingen 
voert dan een provincie uit. Nu wil men bij de provincie Noord-
Holland beslissingen die voor en over jongeren gaan, graag 
advies hebben van jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Want als 
jongeren weet jij natuurlijk zelf het beste wat je leuk vindt en 
wat er onder jongeren leeft. 

ren. Je kunt per activiteit aan-
geven of je wel of niet mee wilt 
doen. De activiteiten worden 
veelal in de namiddag gepland 
zodat ook jongeren die nog op 
school zitten mee kunnen doen. 
Zo kan je alles goed combineren 
met al je andere activiteiten.

Voor niets gaat de zon op 
Meedoen aan Lijst NH Jong is 
eigenlijk al een hele eer en te-
vens een leerzame ervaring die 
later je misschien te pas kan ko-
men (staat goed op je cv!). Ook 
ontmoet je jonge Noord-Hol-
landers uit heel de provincie. 
Niet alleen gezellig maar dus 
ook goed voor je netwerk! De 
kosten die je maakt zoals reis-
kosten, eten en drinken tijdens 
de bijeenkomsten worden door 
de provincie vergoed. 
Wil je meer weten of wil je je 
meteen aanmelden? Check dan   
www.noord-holland.nl (onder 
kopje ‘Jongeren’). Of bel naar 
Suzanne van Scheers,
tel. 023 – 514 3906.

Zandvoortse jongeren gezocht

Krant niet ontvangen?
Ivm vakantie kunt u de komende weken u 

voor nabezorging het volgende nummer bellen

0251-67 44 33
 (voor vrijdag 14.00 uur)

U kunt de krant ook gratis afhalen bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht

- Gemeente, centrale balie
- Bloemenmagazijn W. Bluys, Winkelcentrum Nieuw Noord

- Redactiekantoor Zandvoortse Courant, Hogeweg 32



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

Inschrijven voor:

Lezing Egypte: Oostelijke woestijn
Lezing Egypte: Oudheid voordat het oudheid is
09-11 Cursus: Word1 en Windows
 (6 lessen ochtend)
09-11 Cursus: Word 1 en Windows
 (6 lessen avond)
09-11 Cursus: ABC voor de computer (6 lessen)
14-11 Lezing: Impressionisme, tussen realisme en
 expressionisme

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

Zondagmiddag podium Zandvoort
Cabaret zanggroep “De Schakel” heeft haar spo-
ren al verdiend in de loop der tijd en is een graag 
geziene gast bij de diverse Zondagmiddagpodia in 
Noord-Holland. 
Met hun Zeemansliederen, fragmenten uit De Jan-
tjes, stukjes Jordaan Cabaret en natuurlijk de liedjes 
van weleer zorgen zij voor een onvergetelijke mid-
dag. Zondag 23 oktober om 14.00 in het Huis in de 
Duinen.

De 1000 & 1 dingenclub   
Van creatief tot cultuur. Wat wil jij? Knutselen,
verven, koken, techniek etc  Prijs per middag € 1,25
Iedere woensdag van 15.15-17.00 uur

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, is ‘Het Inlooppunt’ elke 
woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Senioren kunnen onder het genot van een 
(gratis) kopje koffie leeftijdgenoten ontmoeten. 
Wie vragen heeft kan terecht bij de ouderenad-
viseur.

Woensdag 26 oktober om 10.30 uur

Meer-Historie is een stichting die zich inzet voor 
het behoud van het culturele erfgoed in de 
Haarlemmermeer. Dhr. Destree van Meer-Histo-
rie vertelt over de geschiedenis van de Haarlem-
mermeer.

31-10 Lezing over Egypte door Jolanda Bos, 
AKZA, aanvang 19.30 uur

Woensdag 9 november september 10.30 uur  

Mevr. T. ten Velden vertelt over de geschiedenis 
van het Haarlems Dagblad.

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

She met the perfect man
Then she met his mother

Het liefdesleven van Char-
lotte (Jennifer Lopez) is 
een ramp. Tot ze op een 
feestje de knappe dokter 
Kevin Fields ontmoet. Hij 
lijkt de man van haar dro-
men en het jonge koppel 
besluit zo snel mogelijk 
te trouwen. Maar dat is 
buiten Kevin’s moeder 
Viola (Jane Fonda) gere-
kend. Zij verloor net haar 
job als televisiepresenta-
trice en heeft dus alle tijd 
om de trouwpartij op alle 
mogelijke manieren te 
dwarsbomen. Samen met 
haar assistente Ruby ont-

Monster in Law

popt ze zich tot een ware 
nachtmerrie voor de jonge 
bruid. Maar Charlotte is 
niet van plan om zich zo-
maar te laten doen...
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Aankomende zondag moet Comedy Explosion voor een ware ex-
plosie in het theater van Circus Zandvoort gaan zorgen. Comedy 
Explosion is in ons land één van de comedygroepen van het eerste 
uur. Opgericht in 1992, toen vier Amerikaanse comedians, waar-
onder Rick Aviles en Lewis Black de harten stalen van het kritische 
Amsterdamse publiek. Ondertussen is de Comedy Explosion uit-
gegroeid tot een laboratorium voor nieuw talent. Omdat er zo 
vaak gespeeld kan worden, leren de comedians in hoog tempo 
wat nodig is om te overleven voor een kritisch publiek. Wie faalt, 
valt af. Een mooiere leerschool is er niet. Hard, maar helder. 

Explosie in theaterzaal van Circus Zandvoort
Javier Guzman, Claudia de
Breij en Wilko Terwijn
De grote namen van de Co-
medy Explosion, van wie er 
veel inmiddels een eigen the-
aterprogramma hebben, spe-
len geregeld in de Stand-up 
Theater Show. Dit zijn namen 
als Javier Guzman, Claudia de 
Breij en Wilko Terwijn. Allen 
hebben al in Zandvoort opge-
treden en waren hier zeer en-
thousiast over. Naast deze ge-
vestigde namen is er de kans 
om kennis te maken met aan-
stormend talent. Welke vier 
‘Stand-Uppers’ er uiteindelijk 
te zien zijn, is altijd weer een 
verrassing.

Kaartverkoop
Er is nog een beperkt aantal 
kaarten beschikbaar voor Co-
medy Explosion. Voor infor-
matie over de kaartverkoop 
kunt u terecht bij Circus Zand-
voort, 023–5718686. Wie op de 
hoogte gehouden wil worden 
van komende Stand-Up Co-
medy en Cabaretprogramma’s 
van Kunst Circus Zandvoort 
kan naam en e-mailadres op-
geven bij de balie van Circus 
Zandvoort, Gasthuisplein 5, 
Zandvoort. Tel: 023-5718686 
of zich opgeven via website 
www.circuszandvoort.nl.

Cultuur

Misia: Fado’s, tango’s
en veel meer

Tijdens een live concert van Mísia, 
kun je niet anders dan geboeid 
blijven luisteren en kijken met 
haar intense manier van zingen, 
haar hele haast avant-gardisti-
sche houding en delicate verschij-
ning. Mísia verzorgde voor het 
eerst de gehele de productie en 
het artistieke concept. Een hele 
verantwoordelijkheid vond ze 
zelf, maar een goede ervaring. 
Haar muzikanten gaven advies 
als ze dat nodig had en op deze 
manier hield ze de controle over 
het hele artistieke werk en kon 
ze de kwaliteit behouden.

Uit artistieke familie
Bijzondere aandacht bijvoor-
beeld voor drie schitterende tan-
go’s, zoals die van Astor Piazzola 
en Horácio Ferrer Yo Soy Maria 
(uit “Maria de Buenos Aires”) 
of Naranjo en Flor van Virgilio 
en Homero Expósito. Daarnaast 
bevat dit album twee bolero’s, 
beide van Armando Manzanero, 
Ese Momento en Te Extraño. 
Ook kun je uiteraard genieten 
van een aantal fado’s, negen 
in totaal, zoals Fado Adivinha II 
van José Saramago en Mário Pa-
checo, of Fado do Lugar Comun 
(fado bailado). Miraculeus en 
mysterieus, prikkelend en poë-
tisch, aantrekkelijk en stralend 
... dat is Mísia, een bijzondere 
zangeres, die sinds de release van 
haar eerste album een belangrijk 
figuur is gebleken in de interna-

tionale muzikale ‘scene’. Gebo-
ren in Porto, jaren woonachtig 
in Barcelona en nu in Lissabon. 
Portugees van haar vaders kant 
en Catalaans van haar moeder, 
koos Mísia haar artiestennaam 
om de beroemde Mísia Sert te 
eren, muze van Mallarmé en 
vriend van Proust en Picasso. 
Afstammend van een artistieke 
familie, was het heel natuurlijk 
voor haar om deze carrière te 
ambiëren met in haar hoofd 
de onweerstaanbare wens om 
Fado te zingen, dit nostalgi-
sche, krachtige en intense lied. 
Ze wist deze rijke traditie, die 
zo diep is geworteld in de Por-
tugese cultuur, te verrijken met 
literaire en poëtische teksten 
die uit het verleden stammen of 
vaak speciaal voor haar werden 
geschreven.

Het langverwachte achtste album van de befaamde Portugese 
zangeres Mísia is uitgebracht. Drama Box is een CD vol bolero’s, 
tango’s en fado’s met Portugese en Spaanse teksten en melo-
dieën uit het zuiden van Europa en de rest van de wereld. Met 
Drama Box komen beelden uit lang vervlogen tijden naar boven, 
nostalgische herinneringen en gevoelige en poëtische teksten.

Misia
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Open Atelierroute Zandvoort 2005
Komend weekend organiseert de Beeldende Kunstenaarsgroep 
Zandvoort voor de negende keer de Open Atelierroute. 14 Kunste-
naars, 5 galerien en het Zandvoorts Museum openen hun deuren 
om u kennis te laten maken met de Zandvoortse kunst.

Combineer verfrissende zeelucht 
eens met Kunst. Volg uw per-
soonlijke kunstroute in Zand-
voort! Uw nieuwsgierigheid 
gewekt? Breng een bezoekje 
aan de deelnemende ateliers en 
galeries. Deze zijn te herkennen 
aan een gele wimpel en deel-
nemeraffiche. Alle kunstenaars 
ontvangen u graag om iets over 
hun werk te vertellen. De route-

planner (een collectors item!) 
is af te halen aan de Centrale 
Balie van het gemeentehuis, de 
VVV, de openbare bibliotheek, 
het Zandvoorts Museum, het 
Gemeenschapshuis, Foto Men-
no Gorter en diverse hotels. Een 
centrale presentatie ziet u in de 
BKZ galerie ‘Kunst aan de Kust’ 
aan de Boulevard Paulus Loot 1, 
vlak naast het casino.

Hans van Pelt exposeert in ‘Kunst en Koffie’
Onze cartoonist, Hans van Pelt, gaat zijn cartoons in galerie Kunst en Koffie aan de Zeestraat expose-
ren. Van Pelt tekent en schildert al vanaf zijn prille jeugd. Hij gaf lange tijd les aan de Grafische School 
te Haarlem en doet dat nu nog steeds in zijn atelier in de voormalige Mariaschool aan de Koningin-
neweg. Na vele schilderavonturen wijdt hij zich sinds enkele jaren weer helemaal aan de cartoons, die 
in de zestiger jaren o.a. in Vrij Nederland werden gepubliceerd. Van Pelt is een trouwe aanwezige bij 
de “Haarlemse Stripdagen”.

Sinds de oprichting van de nieu-
we Zandvoortse Courant geeft 
hij de lokale gebeurtenissen 
wekelijks een tekenachtig ac-
cent. Zijn cartoons kregen ook 
vorm in handbeschilderde ver-
sies op vele cafétafels, zoals die 
bij het Wapen van Zandvoort.    
Van Pelt begroef ooit zijn rijbe-
wijs en doet alles met de fiets 
af. Zijn lijfspreuk: “Minder is 
meer”. Galerie “Kunst en Kof-
fie”, 15 en 16 oktober 2005.

Casablanca on tour in Zandvoort
Ook dit seizoen zal Casablanca 
on tour een aantal dansfeesten, 
in de stijl van oude jazz, jive en 
rock & roll, in gebouw De Krocht 
organiseren. De komende zes 

maanden zal dat iedere maand 
één keer het geval zijn. Het eer-
ste dansfestijn zal op zondag 16 
oktober plaatsvinden. Vanf 15.00 
uur zal De Krocht open zijn en om 

16.00 uur zullen Thomas Hipp 
and the Bobcats hun uiterste 
best doen om de beentjes van 
de vloer te krijgen.



Zondag 16 oktober
Griekse Live Muziek!

Reserveren: 023-5734920

Grand Café Danzee

Vanaf 14 oktober
nieuwe avondkaart
Wel uitgebreider

Niet duurder!

Kerkplein 8,
Tel.: 023-571 22 52

Bereiding:
Kipfilets in lengte opensnijden. Basilicum blaadjes in 
kipfilet leggen. Tomaatjes en mozzarella fijnsnijden en 
mengen. Kip met mengsel vullen en met een cocktail-
prikker dichtsteken. Kip met zout en peper bestrooien. 
In koekenpan rest van boter verhitten en kipfilets in ca. 
12 min. gaar en bruin bakken. Serveren met gebakken 
aardappelschijfjes en broccoli.

Kipfilet gevuld met zongedroogde tomaten
Hoofdgerecht voor 4 personen

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Benodigdheden:
4 kleine kipfilets (a ca. 125 g),
8 zongedroogde tomaten in olie (potje a 280 g),
1 bolletje mozzarella kaas,
Enkele blaadjes basilicum,
25 g boter.

Vergeet uw uitnodigingen niet te sturen. 
Zandvoortse Courant T.a.v. de heer C. van Gelder, 

Hogeweg 32 • 2042 GH Zandvoort, 
info@zandvoortsecourant.nl

”Het B.Z. Journaal”
Uw voetlicht

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

Oktober Voordeelmenu
(voor 2 personen)

 * Dim-Sum:  2x Mini Loempia’s
  2x Pangsit
  2x Kerry Kok
 * Babi Pangang Speciaal
 *  Kung Po Kai  (kipblokjes met Szechuan pepersaus)
 * Gado Gado (groenten met pindasaus)  
 * 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 – 22.00 uur

W
ok - Tipanyaki - BuffetW
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 -
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 -
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€ 14,00

*ALLEEN AFHALEN*

Vis en Grill Specialiteiten Restaurant 
“De Albatros”

Haltestraat 26  • 2042 LM Zandvoort
tel: 023-5712524

Al ruim 50 jaar een begrip in Zandvoort

Wij hebben een compleet nieuwe 
menukaart met als extra’s :

Maandag: onbeperkt sparerib’s  (€ 17.50 p.p)
Dinsdag: onbeperkt mosselen  (€ 17.00 p.p)
Woensdag: onbeperkt gamba’s  (€ 20.50 p.p)

In de weekeinden (vrijdag/ zaterdag/zondag)  
hebben wij live muziek 

Reserveren is altijd aan te raden!

Wij kunnen groepen plaatsen
tot max. 100 personen

Haltestraat 46 • 2042 LN Zandvoort • Tel. 023-5737046

organiseert
 

BOCKBIER FESTIVAL
 Vrijdag 21 oktober v.a. 18.00 uur

 

met 3 soorten bockbier van de tap
BRAND DUBBELBOCK

GULPENER HERFSTBOCK
TEXELS BOCK

Met heerlijke MOSSELEN en STOOFVLEES



Blanje bleu
Om toch een beetje aan dit idee 
te wennen, besloot ik, met de 
gedachte aan het mooie weer 
in Indonesië, eens te gaan eten 
bij Pondok Yanie. Een locatie 
waar ik vroeger veel heb gege-
ten met mijn ouders; toenter-
tijd heette het nog Blanje bleu 
met de eigenaars Aletta en Jan. 
Een mooie zaak met kwalitatief 

zeer goed eten tegen betaal-
bare prijzen, waar je altijd reser-
veren moest. Nu dus Pondok 
Yanie, waar ik niet gereserveerd 
had, wat naderhand ook niet 
nodig bleek omdat we de enige 

gasten waren. Ik had voor deze 
avond Martha uitgenodigd en 
wel om twee redenen. Ten eerste 
is zij geboren Indonesische en ten 
tweede is zij de begeleidster van 
oom Kees in het tehuis. Ik heb al 
een hele tijd niets van oom Kees 
vernomen, dus leek Martha mij 
de aangewezen dame om weer 
eens bij te praten. Maar daarover 
vertel ik u later. 

Authentieke gerechten
Het terras van Pondok was 
helaas niet open, dus met 
Martha binnen aan een tafeltje 
voor het raam plaatsgenomen. 
Grote zaak met ons als enige 

Pondok Yanie. (foto: OVM Fotografie)

Door de Mystery Guest

Ondernemers: Let op uw Saek!

De laatste nazomerse dagen, dit mooie weer hebben wij de hele 
zomer nog niet zo lang achter elkaar gehad. Het zal toch niet zo 
zijn dat de strandpaviljoens volgend jaar in augustus open zul-
len gaan en tot en met december open mogen blijven vanwege 
de klimaatveranderingen? En dat we op tweede Kerstdag bij het 
tussengerecht van het kerstdiner op het strand de salsa dansen 
bij een ondergaande zon? En dat Kees van Dijk, die op de Maria-
school vaak in december voor kerstman speelt, dit pak aan moet 
trekken bij 30º Celsius? Ik geloof er niet in, maar ben ook geen 
weerkundige.

“Zandvoort biedt u meer dan strand alleen”
Laat de plaatselijke horeca hierin maar eens voorop lopen.
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gasten, zonder achtergrond-
muziek waardoor het nog 
stiller leek. Een charmante 
dame nam ons aperitief op 
en we bestelden twee bier-
tjes van de tap (€2,10). We 
kregen die geserveerd met 
een mandje Indonesische 
kroepoekjes, die lekker pit-
tig waren, en de kaart. 
Authentieke gerechten sieren 
de kaart zoals bij de voorge-
rechten o.a.: Pangsit Goreng, 
Loempia Pondok, Soto (soep) 
madoera, Soto Bandung 
(rundvlees), Ayam Goreng 
Teung (kippenvleugels) en 
bij de hoofdgerechten buiten 
de vele rundvlees-, varkens-, 
kip- en vegetarische gerech-
ten, de Indonesische rijstta-
fels: Jogjakarta, Soerabaja, 
Madoera en Bandung. Wij 
kozen voor de rijsttafel 
Soerabaja voor €24,25 per 
persoon in de minder hete 
bereiding. We bestelden daar 
een fles Muscat uit de Elzas bij 
voor €25,30. Intussen waren 
er nog geen gasten bijgeko-
men, maar wel veel mensen 
die gerechten kwamen afha-
len. Ik had even tijd om met 
Martha de laatste nieuwtjes 
van oom Kees uit te wisse-
len. Ze vertelde dat oom Kees 
geestelijk wel erg achteruit 
ging en dat het toch achteraf 
wel goed was dat tante Els bij 
hem was ingetrokken, omdat 
zij hem in vele gevallen goed 
bijstond. Eten deed hij niet 
zo regelmatig meer en het 
drinken werd zeker niet min-
der. Martha vertelde dat oom 
Kees mee had gedaan aan de 
playbackcompetitie van het 
huis en dat oom Kees “My 
Way” van Frank Sinatra had 
gezongen op de wijs van “De 
vlieger” van André Hazes. 
Tante Ans had met een fles 
Tip van Bootz in de hand van-
uit de zaal gescandeerd: “We 
want more”. Ik beloofde haar 
om ze beiden maar weer eens 
snel op te zoeken.

Goede harmonie
De rijsttafel werd geserveerd 
en ik moet eerlijk zeggen 
dat dit mijn verwachtingen 
overtrof. Dampende schotels 
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Wijn onder de loep

deze verwacht: lichtgeel met 
tonen van grapefruit, passie-
vrucht, gras en kruisbessen. 
Heerlijk! Lekkere frisse zuren, 
wat citrusfruit in de mond en 
een redelijke afdronk. Menig-
een zal de wijn wellicht wat 
aan de prijs vinden, maar ik zou 
het er beslist voor over hebben. 
Een fantastische aperitiefwijn, 
of om te drinken bij een lichte 
lunch of visgerecht met niet al 
te zware saus.

Gekocht bij: Gall & Gall,
prijs: € 8,99 
Kwaliteit/prijsverhouding: 8

Mount Vernon – Unoaked 
Chardonnay – Marlborough 
– Nieuw-Zeeland – 2004
Minder explosief qua geur dan 
de vorige wijn maar dan is niet 
verbazingwekkend. Een licht-
gele wijn met een geur van 
citrusfruit. Iets ronder en voller 
van smaak en met mooie zu-
ren! De wijn heeft een goede 
afdronk. Ook deze wijn kan 
gedronken worden tijdens het 
aperitief maar gaat ook zeker 
samen met een heerlijk stuk 
kabeljauw met Hollandaise 
saus of zelfs een stuk jong be-
legen kaas.

Gekocht bij: Gall & Gall, 
prijs: € 8,99
Kwaliteit/prijsverhouding: 7

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

J. van Gelder 
(vinoloog)

In Nieuw-Zeeland, dat omge-
ven is door oceanen, heerst een 
zeeklimaat dat overal duidelijk 
merkbaar is. Het North Island is 
wel beduidend warmer en nat-
ter dan het South Island. 
De hoge vochtigheid kan voor 
de nodige complicaties zorgen 
bij de druiventeelt, zoals over-
dadige bladgroei met hierdoor 
té plantaardige wijnen en 
schimmelziekten. Het kiezen 
van een bodem met goede 
drainage en daarnaast een juis-
te geleding en snoeiwijze zijn 
dus essentieel. Het positieve 
van het koele klimaat is dat het 
zorgt voor druiven met goede 
aroma’s.
 
Het land telt zo’n tien grote 
wijngebieden en meer dan de 
helft van het totale wijngaard-
oppervlak is beplant met witte 
druivenvariëteiten. Bij de witte 
rassen voeren de Sauvignon 
Blanc (Nieuw Zeelands visi-
tekaartje) en Chardonnay de 
boventoon, bij de blauwe de 
Pinot Noir. Het grootste wijn-
gebied van Nieuw Zeeland is 
Marlborough dat in het uiterste 
noordoosten van South Island 
ligt. De omstandigheden zijn 
hier ideaal voor de wijnbouw.
Deze week dan ook twee wij-
nen uit dit wijngebied, met 
schroefdop (!), gemaakt van de 
twee meest voorkomende drui-
ven uit Nieuw/Zeeland.

Mount Vernon – Sauvignon 
Blanc – Marlborough – Nieuw-
Zeeland – 2004
Een Sauvignon Blanc zoals je 

In deze rubriek heb ik nog niet eerder stil gestaan bij Nieuw Zee-
land, een land dat wereldwijd toch één van de snelst groeiende 
wijnlanden is. Het ligt op circa 40º zuiderbreedte. Vertaald naar 
de noorderbreedte strekt Nieuw-Zeeland zich ongeveer uit van 
Parijs tot Noord-Afrika en is slechts zo’n 200 km breed. 

en schaaltjes met de meest lek-
kere gerechten stonden voor 
ons en Martha was verrukt 
over de, naar haar zeggen, 
authentieke smaak van het 
eten. Gecombineerd met de 
wijn (die erg lekker was, maar 
dat mag ook wel voor die prijs) 
was dit in goede harmonie. 
Nog steeds zaten we alleen 
in het restaurant, maar geluk-
kig praatte Martha honderd 
uit over de vele belevenissen 
die ze in het huis meemaakte. 
We bestelden nog een espres-

so (€1,80) en ik betaalde de 
rekening die €85,20 bedroeg. 
Dit bedrag was, ondanks het 
lekkere eten, naar mijn idee 
voor deze zaak toch iets aan 
de hoge kant. 
Pondok Yanie, een zaak waar 
je beslist lekker kunt eten, 
maar als je van gezelligheid 
houdt, het beter af kunt halen 
(wat de meeste mensen naar 
mijn idee ook doen). Dat 
scheelt alleen op de rijsttafel 
die wij gegeten hadden al € 
5,75 per persoon!



Sandevoerde

Manegelessen voor jeugd en volwassenen
Buitenritten onder begeleiding

Pensionstal
Stapmolen en Paddocks, aparte longeercirkel

Binnen en Buiten –rijbaan

Manege Sandevoerde
Keesomstraat 15
2041 XA Zandvoort
Tel.: 023-5715894
www.sandevoerde.nl

Bel of kom langs voor meer informatie:
Sportcentrum Kenamju 

A.J. van der Moolenstraat 47, 2041 NC Zandvoort,
 023-5715829, kenamjuz@xs4all.nl

Een nieuwe uitdaging!
Durf jij ook?

FRESH JAZZ IN ESPLANADA “Zandvoort”
Elke zaterdag!!! Start 15 Oktober...
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Of ze alleen kan zijn weten 
we niet zeker, maar ze is 
hier in de kennel heel erg 
rustig, dus een aantal uur-
tjes moet wel lukken. We 
plaatsen haar liever niet 
met heel kleine kinderen in 
huis en ook niet bij andere 
honden. Ze is nogal jaloers 
op andere honden in huis 
en dat laat ze ook duide-
lijk weten. Of dat dus goed 
gaat met kinderen weten 
we niet. Oudere kinderen, 
zo vanaf een jaar of 12 

moet geen probleem zijn. 
Bas is vreselijk aanhalig en 
knuffelt het liefst de hele 
dag met je. Als ze eenmaal 
een beetje gewend is in 
huis, gaat ze je wel echt uit-
proberen. We zoeken voor 
deze dame een goed huis, 
bij mensen die consequent 
zijn en die het ras kennen. 
Bas luistert wel heel erg 
goed en kan ook gewoon 
loslopen buiten in het bos, 
duinen of park.

Dit is Bas. Bas is een ontzettend lieve Shar Pei van 6 jaar. En 
Bas is geen reu, maar een teefje. Ze heeft een wat vreemde 
naam, maar dat is toch wel verrassend natuurlijk.

Wie heeft er tijd en heel veel knuffels voor onze lieve Bas. Kom 
gerust even kijken op de Keesomstraat 5, tel: 023-5713888. 
Open van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 uur en 
16.00 uur. Of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl.
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Nieuw in de Kerkstraat:

38 Avenue Living & Giving
Dimfie Toonen-Bluys vertelt een tikkeltje opgewonden of  
misschien wel zenuwachtig over haar winkel die binnenkort in 
de Kerkstraat zal worden geopend. “Ik heb zoveel ideeën, die 
moet ik gewoon echt kwijt!” vertelt ze enthousiast. Vanaf haar 
zestiende heeft ze in de horeca gewerkt. Het was dan ook niet 
gek dat ze op negentienjarig leeftijd bij strandpaviljoen Take Five 
is gaan werken, de zaak van haar ouders. 

Zoals bekend hebben haar  
ouders ervoor gekozen om 
met een permanent paviljoen 
verder te gaan. Dimfie en haar 
man Dimitri Bluys hadden 
genoeg van het strandleven 
en zijn toen gestopt. Daarna 
heeft Dimfie nog drie jaar in 
een interieurzaak gewerkt 
om nu dan haar eigen zaak 
te beginnen. “Bij een werk-
gever krijg je niet de kans om 
je ideeën vorm te geven. Al 
vanaf mijn zestiende wilde ik 
binnenhuisarchitectuur gaan 
studeren. Dat werd me helaas 
toen afgeraden, omdat daar 
te weinig werk in zou zijn.” Zo 
zie je maar dat dromen waar-
heid kunnen worden. Twaalf 
jaar later is Dimfie toch de 
woonbranche in gegaan.

Living & Giving
Het thema van de nieuwe win-
kel in Zandvoort is Living & Gi-
ving. “Wij zijn een op landelijk 
wonen gerichte winkel met 
mooie kasten, tafels, loveseats 
en woonaccesoires. Waar ik erg 
blij mee ben is dat ik een dealer 
ben geworden van Riviera Mai-
son. Ik ben al jaren weg van 
hun collectie. Ook voor kinde-
ren krijgen we leuke dingen. 
Van handbeschilderde bedjes, 
wiegjes en kasten tot gekke 
en lieve lampjes, mooie plaids 
en natuurlijk heel veel cadeau-
spullen. Daarnaast zullen we 
ook badproducten en cullinaire 
verwennerijen uit de Provence 

gaan verkopen.” Op de vraag 
hoe zij klanten wil proberen aan 
te trekken is Dimfie zeker van 
haar zaak: “Ons assortiment zal 
zowiezo veel liefhebbers aan-
trekken! Mensen kunnen altijd 
even binnenlopen voor advies 
of gewoon om inspiratie op te 
doen voor thuis! We zorgen er-
voor dat er veel kadootjes zijn 
van rond de €10,-. Het leven is 
al duur genoeg!

Cadeaushop
Voor de kinderen staat er een 
TV’tje en speelgoed zodat de 
ouders even ongestoord kun-
nen rondkijken. Ook kunnen 
mensen, net als voor een brui-
loft, bij ons een verjaardagslijst 
neerleggen: De jarige vertelt 
ons zijn of haar wensen. Die 
schrijven wij op en vervolgens 
kunnen vrienden en familie een 
keuze maken! Zo krijgt de jarige 
precies wat hij of zij leuk vindt, 
en vrienden en familie hoeven 
niet meer te zoeken of bang te 
zijn voor een miskoop!”

Gemakkelijke keuze
Haar keuze voor de plaats Zand-
voort om een winkel te begin-
nen was niet al te moeilijk. Haar 
hele leven woont Dimfie al in 
Zandvoort. Ze zou niet zomaar 
weg kunnen gaan: “Ik vind het 
een heerlijk dorp! Hoe meer 
winkels in Zandvoort, hoe meer 
mensen hier komen winkelen, 
toch?” Ze hoopt dat de Zand-
voorters zelf meer gaan shop-

pen in hun eigen dorp. “Je 
kunt hier echt goed winkelen. 
Veel winkels zijn wel klein, 
maar er zijn veel verschillende 
merken en smaken vertegen-
woordigd”, aldus de zelfstan-
dige onderneemster. 

Maar dit zijn niet de enige 
redenen om in Zandvoort te 
blijven. Haar zoon Mick van 
31⁄2 jaar zit in Zandvoort nog 
op school. Hij kan dan bij zijn 
moeder in de winkel zijn, als 
hij niet bij opa en oma is. Bo-
vendien was Dimfie niet ac-
tief op zoek naar een winkel: 
“Natuurlijk droom je ervan om 
een eigen winkel te openen, 
maar dit was wel eerder dan 
verwacht! Maar zeg nou zelf, 
wie had deze locatie laten lo-
pen?”

Oud plafond
De verbouwing zorgde voor 
veel werk, maar dat hadden 
Dimfie en haar man ook niet 
anders verwacht. Ze doen 
bijna alles zelf en hier en daar 
krijgen ze hulp van familie en 
vrienden. 

Tijdens de verbouwing ont-
dekten ze heel mooie dingen 
van het oude pand. “Onder 
een schrootjes plafond kwam 
een heel oud ornamentenpla-
fond tevoorschijn! Het was 
compleet vervallen, maar we 
proberen het te restaureren. 
Mensen die de zaak van vroe-
ger kennen zullen niet weten 
wat ze zien!” 

Dimfie hoopt de winkel op 14 
oktober te kunnen openen. 
We zijn benieuwd!

38 Avenue Living & Giving
Kerkstraat 38
Zandvoort
tel: 023-5732700

IN MEMORIAM ANDRÉ LIEBEROM (18 juni 1940 -3 oktober 2005)
André Cornelis Lieberom kwam uit Amsterdam. Hij was aan-
vankelijk cameraman bij de NTS en fotograaf. In de jaren 
60 verhuisde hij naar Zandvoort waar hij zich vestigde als  
fotograaf en een bijbaan vond in de plaatselijke horeca.  
Hij werkte onder meer in Hotel Bouwes, het Boeckeniersnest 
en de Oasebar. Hij werd gekenschetst als een vriendelijke,  
innemende, geestige en geliefde barkeeper met een luisterend 
oor. Gewoon een fijne, lieve vent. 

Dat kwam ook tot uiting in 
zijn grote liefde; het foto-
graferen. 

Hij leverde vakwerk maar 
was beslist niet commerci-
eel, daar was hij te aardig 
voor. Hij maakte zijn foto’s 

dikwijls voor een habbekrats.  
In het middelpunt van de  
belangstelling stond hij niet 
graag, hij legde het liever vast 
en bekeek de wereld door de 
lens van zijn camera. Typerend 
is het dan ook dat er vele fo-
to’s van zijn hand zijn, maar er 

weinig foto’s van hem zelf in 
omloop zijn. 

Vele huwelijksrapportages 
heeft hij verzorgd en ook 
heeft hij rapportages gemaakt 
waarmee de carrière van een 
aantal fotomodellen is begon-
nen. Hij was de hoffotograaf 
van carnavalsvereniging ‘De 
Scharrenkoppen’ en voor het 
Zandvoorts Nieuwsblad was 
hij, tot de opheffing in 2000, 
de persfotograaf. Zo ook voor 
het maar kort verschenen blad 
Dorpsnieuws, samen met Bram 
Stijnen. 

Voor het maken van een 
goede foto was hem niets te 
gek. Hij kroop het dak op om 
hangend in een dakgoot op 
zijn kop dié ene mooie plaat 
te maken. 

Zijn dood kwam zeer onver-
wacht. Na een kort ziekbed is 
hij maandag 3 oktober op 65-
jarige leeftijd overleden. 

André Fotomans zal gemist 
worden en zoals hij zelf met 
zijn taalgebruik zou zeggen: 
arf,arf!

Wij vergaren graag
al het nieuws uit
onze woonplaats. 

Heeft u een tip, een 
aankondiging of een 

wetenswaardigheidje, meld 
het dan aan de redactie via 
het formulier op de website 

zandvoortsecourant.nl, 
mail naar redactie@ 

zandvoortsecourant.nl 
of bel of fax naar 

023 - 5732 752.

TIPS! TIPS!



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

 

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 

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 

direzione:
Alfredo Caramante 

passage 2-4 Zandvoort 
Tel. 5716785 

 

Verspreiding 
Bruinvissen komen voor in de 
kustwateren van de subpo-
laire tot aan de gematigder 
wateren van de noordelijke 
Atlantische en Grote Oceaan. 
Ze komen ook voor in zoet 
of brak water van baaien en 
riviermondingen. Men vindt 
ze voor de kusten van IJsland 
en de Faroer eilanden en aan 
de Europese kust van de Ba-
rentszzee tot aan Portugal. 
De meest zuidelijke popu-
latie aan onze kant van de 
Oceaan (voor zover bekend 

is) leeft tussen Marokko en 
Senegal. Bruinvissen komen 
ook in de Middellandse zee 
en in onze eigen Noordzee 
voor. Daar zijn ze de kleinste 
walvisachtige. In de Europe-
se wateren zijn ze de enige 
vertegenwoordiger van de 
bruinvisfamilie. 

Migratie 
De ene populatie migreert 
niet, de andere wel. Er zijn 
twee soorten migratie vast-
gesteld: de ene is vlak voor 
de kust in de zomer en bui-

De bruinvis (Phocoena phocoena)
De bruinvis is niet zo groot (nog geen 2 meter), heeft een bol voorhoofd en nauwelijks 
een snuit. Kenmerkend voor de bruinvis is de kleine, driehoekige rugvin met stompe tip, 
net achter de helft van de rug. In boven- en onderkaak staan 16 tot 28 paar spatelvormige 
tanden. Hij behoort tot de klasse van de walvissen, onderorde der tandwalvissen. De kleur 
varieert nogal. Meestal een donkergrijze tot blauwe rug en een witte of lichtgrijze buik. De 
borstvinnen, rugvin en staart zijn donker gekleurd. Van de mondhoek naar de borstvinnen 
loopt een donkere streep. De mannetjes worden tussen de 1,50 m en 1,90 meter lang en de 
vrouwtjes tussen 1,60 m en 1,90 m. de pasgeboren bruinvisjes (kalveren) variëren in lengte 
van 65 tot 100 cm. Het gewicht schommelt tussen de 45 tot 50 kg voor een mannetje en een 
vrouwtje wordt circa 60 kg zwaar. De pasgeborenen wegen om en nabij de 5 kg.

ten de kustwateren in de 
winter. En de andere is dat ze 
in de zomer naar het noor-
den en in de winter naar het 
zuiden trekken. Dit laatste 
lijkt te maken te hebben 
met het opschuiven van de 
ijsrand. Bruinvissen zijn het 
liefst in ondiep water, d.w.z. 
tot 300 m. diep. Het water 
moet subpolair of gematigd 
zijn (in elk geval beneden 
de 17oC ). Zout, zoet of brak 
mag wat de bruinvis betreft 
allemaal, het komt wel eens 
voor dat een bruinvis een 

rivier opzwemt. Bruinvissen 
eten voornamelijk kleine vis-
sen zoals haring, makreel en 
ansjovis, soms pijlinktvisjes, 
garnalen, krill e.d.

Sociaal gedrag
Meestal zijn ze met zijn 
tweeën of in kleine groep-
jes tot 10 individuen. Als het 
water heel voedselrijk is, of 
als ze migreren, ontstaan er 
grotere groepen, tot hon-
derden bruinvissen. Som-
mige individuele bruinvissen 
gedragen zich territoriaal 
en meestal mengt de soort 
niet goed met andere wal-
visachtigen. Boten zullen de 
bruinvissen zoveel mogelijk 
mijden. Bruinvissen planten 
zich voort tussen juni en 
september; draagtijd: 10 - 11 
maanden en krijgen één kalf 
per 1 á 2 jaar. De draagtijd is 
7 – 8 maanden en ze kunnen 
maximaal 20 jaar worden. 
De levensverwachting is 
echter korter en is de kort-

ste voor de walvisachtigen. 
Het gebied van de gewone 
bruinvis overlapt met dat 
van de tuimelaar. Men ver-
moedt dat bruinvissen soms 
door tuimelaars aangeval-
len worden. 

Bedreigingen
De ernstigste bedreigingen 
echter worden veroorzaakt 
door de mens. De grootste 
daarvan is wel het risico dat 
ze lopen verstrikt te raken 
in de netten van vissers. In 
sommige gebieden wordt 

ook nog steeds actief op ze 
gejaagd. In Groenland en in 
de Zwarte Zee bijvoorbeeld, 
maar ook Japan, Canada en 
de Faroereilanden jaagt op 
bruinvissen, zij het op klei-
nere schaal. Verder worden 
ze bedreigd door chemi-
sche verontreiniging, lawaai 
en verstoring door o.a. de 
scheepvaart, overbevissing 
en het verlies van hun leef-
omgeving of achteruitgang 
van die leefomgeving. 
Bron:
www.natuurinformatie.nl
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Spaanse trappen
De Spaanse Trappen beho-
ren ongetwijfeld tot de beste 
expressies van het Italiaanse 
rococo, de opvolger van de 
vroegere bouwstijl, die van de 
barok. De trappen waren in 
1721 ontworpen door Alles-
sandro Specchi en Francesco 
de Sanctis. De bouw echter 
is begonnen in 1723 en is in 
1726 voltooid.
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Weekendje weg?
Door Lana Lemmens

Gedurende de winter zullen 
er op deze pagina wat tips en 
ideeën verschijnen voor een leuk 
weekendje weg. (langer kan na-
tuurlijk ook!)
Deze keer de ins en outs van 
Rome. Voordat we vertellen wat 
er in Rome allemaal te beleven is, 
eerst maar wat gegevens over de 
stad Rome en haar bevolking.

Het klimaat
Italië als geheel heeft een Mid-
dellandse-Zeeklimaat. ‘s Zomers 
bedraagt de gemiddelde tempe-
ratuur in de laagvlakten 28oC in 
het zuiden en 22oC in het noor-
den. ‘s Winters blijft de tempera-
tuur in het zuiden en het midden 

Pantheon
Van 27 tot 25 v. Chr. had Marcus 
Vipsanius Agrippa, die in 21 v. 
Chr. de schoonzoon werd van kei-
zer Augustus, een rechthoekige 
tempel laten bouwen voor de 
keizer. De tempel was ook gewijd 
aan de god Mars en de godin Ve-
nus die speciaal met hem verbon-
den waren. Mars en Venus waren 
beschermgoden van het Julisch-
Claudische huis. Daarop duidt de 
symbolische vorm van de koepel 

Topattracties in Rome

van het land een behoorlijk eind 
boven nul; in Rome is de gemid-
delde temperatuur dan 9oC.

De geschiedenis van Rome
Volgens de legende kwamen Ro-
mulus en Remus (zonen van Mars 
en Rhea Silvia) op 7 heuvels uit 
van het huidige Rome. Zij ver-
zochten de goden wie de stad 
mocht stichten, maar door een 
meningsverschil bepaalde de eer-
ste broederstrijd dat Romulus de 
stichter van de stad zou worden, 
vandaar de naam Rome.

Feestdagen
Italië kent een aantal katholieke 
feestdagen. Naast de bekende 

feestdagen, zoals Pasen en Kerst, 
kennen diverse steden ook een 
eigen heiligendag waarop de 
patroonheilige geëerd wordt. In 
Rome is dit San Pietro en Paolo 
op 29 juni
Kinderen worden in Italië ook 
verwend. Zij kennen geen Sinter-
klaas en ook de kerstman is niet 
erg populair. Daarentegen heeft 
Italië La Befana, een kleine, 
oude dame die al eeuwenlang 
in de nacht van 5 op 6 januari op 
haar bezemsteel cadeautjes en 
snoepjes brengt aan kinderen 
die zoet zijn geweest.

Nog veel meer....
Het is onmogelijk alles over 
Rome in één pagina te stoppen. 
Dit was in ieder geval een po-
ging een impressie te geven van 
de diversheid die er in Rome te 
vinden is. Dit geldt uiteraard ook 
voor de hotels die er hier te vin-
den zijn. Heel chique of gewoon 
lekker simpel? Zeg het maar, alle 
is mogelijk. Wil je graag meer 
weten? Loop dan even langs bij 
Toerkoop Reisburo Zonvaart op 
de Grote Krocht. Zij helpen bij 
het plannen van jouw perfecte 
weekendje Rome! 

als hemelgewelf met de ronde 
opening in het midden voor de 
zon.

Sint Pieter
De Sint Pieter is één van de be-
roemdste kerken in de wereld. 
De kerk is zeer belangrijk voor 
de Rooms-katholieke kerk, on-
der meer als vooraanstaand be-
devaartsoord. Hij staat in Vati-
caanstad, in Rome, en er wordt 
beweerd dat de kerk boven het 
graf van de apostel Petrus is ge-
bouwd. Deze plek was, voordat 
de basiliek gebouwd was, ge-
markeerd door een kleine kerk 
of kapel.

De Fontana di Trevi
De Fontana di Trevi bevindt zich 
op een klein pleintje, het Piazza 
di Trevi. Zij is gebouwd door de 
architect Nicola Salvi. De fontein 
staat aan de voorkant van een 
groot paleis, het Palazzo Poli. 
Het thema van het bouwwerk is 
de oceaan met Neptunus op een 

Het maakt niet uit waar je in geïnteresseerd bent, in Rome vind 
je zeker iets van je gading. Breng een bezoek aan de wereldbe-
roemde Sint Pieter, geniet van de schitterende kunstcollecties in de 
Vaticaanse Musea, beproef je geluk bij de Trevi Fontein of rust uit 
en geniet van het uitzicht op de Spaanse Trappen. Van kerken tot 
oeroude arena’s, echt van alles wat wils in deze mooie stad.
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Het seizoen is weer over. De strandtenten zijn weer bijna alle-
maal weg en het gros van Nederland is weer aan het werk. Waar-
schijnlijk al weer een tijdje. En dus wordt het weer tijd om iets 
leuks te gaan doen.

Bars en cafés in Rome

Il Simposio 
Heerlijk, de geur van terpen-
tine. De muren in deze zaak 
zijn vol geschilderd met werken 
van lokale kunstenaars. De kans 
is groot dat als je hier, op wat 
voor avond dan ook, binnen-
komt, een spetterende schilder 
bezig is om een afgedankte 
koelkast te verfraaien. De zaak 
is vrij goedkoop, zelfs arme, be-
ginnende kunstenaars kunnen 
zich hier wat te drinken veroor-
loven.

La Scala 
Verzorgt live muziek (keyboard-
speler en zanger) op dinsdag-
avond vanaf 21.30 uur.
Bourgondische stoelen en bar-
krukken vallen in het niet bij 
de beste stoelen van de zaak, 
een halve auto. Massa’s mensen 

‘vechten’ om in deze auto te 
mogen zitten, zelfs op doorde-
weekse avonden. Tevens een 
restaurant met kleine gerech-
ten vanaf €4,50 (serveert diners 
tot 01.00)

Taverna Del Campo 
Is het een café? Is het een wijn-
bar? Eigenlijk bevat het beide 
elementen. Hier wordt heerlijk 
eten geserveerd en zijn er lek-
kere pinda’s om te doppen ver-
krijgbaar. Voor een broodje be-
taal je rond de €3,62, een glas 
wijn kost €3,20 en een biertje 
is verkrijgbaar voor €3,62. Deze 
zaak is iets minder toeristisch 
dan de rest van de Campo dei 
Fiori maar alles is natuurlijk re-
latief.

Iedere wijk in Rome heeft zijn eigen charme. In iedere wijk zijn 
natuurlijke leuke barretjes en cafés te vinden. De ene bar is heel 
toeristisch, terwijl je in de andere bar weer heel veel plaatselijke 
bevolking tegenkomt. Welk café je ook binnenstapt, het is er al-
tijd gezellig. Je komt in Rome in ieder geval niets te kort als je een 
fervent cafébezoeker bent. Een paar tips:

schelp die voortgetrokken wordt 
door twee gevleugelde paarden.

Colosseum
Vespasianus (hij regeerde van 69 
tot 79 n. Chr.) bouwde een reus-
achtige arena op de plek van Ne-
ro’s meer, waarin ondere andere 
de feestdagen konden worden 
gevierd. Hij begon met de bouw 
rond het jaar 72 n. Chr. en het 
werd later opnieuw ingewijd. 
Dit werd gedaan omdat het toen 
door Titus in gebruik werd ge-
nomen (hij gebruikte het voor 
grote feesten die soms dagen 
duurden). 
Dit amfitheater werd later het 
Colosseum genoemd. Het ge-
bouw werd zo genoemd omdat 
er direct naast het gebouw een 
enorm verguld beeld stond van 
Nero (hij was hier afgebeeld als 
zonnegod). Dit werd, ter herin-
nering aan een dergelijk beeld 

op Rhodos dat één van de we-
reldwonderen was, de ‘kolos-
sos’ genoemd.

Vaticaanse musea
Het Vaticaan is een apart land 
binnen de stadsgrenzen van 
Rome. Het is qua oppervlakte 
het kleinste land ter wereld, 
qua aanzien en bezienswaar-
digheden allerminst.
De grootste verzameling van 
oudheidkundige kunstwerken 
bevindt zich in de Vaticaanse 
Musea (Musei Vaticani). In de 
afgelopen eeuwen zijn ver-
schillende afdelingen ingericht 
om de reusachtige collecties te 
herbergen. In deze sectie vind 
je alle afzonderlijke musea wel-
ke allemaal de moeite waard 
zijn. Vooral op het gebied van 
fresco`s en beeldhouwkunst 
kan je hier je hart ophalen.



Uitstekend onderhouden halfvrijstaand woon-
huis met achtertuin en groot zonneterras gelegen 
aan rustig plein midden in het centrum. Parkeer-
gelegenheid op eigen terrein.
Ind. L-vormige woonkamer (ca. 40 m2); moderne 
keuken v.v.  diverse apparatuur. 1e et.: 2 slaap-
kamers (vh 3), (beiden ca. 5,5 x 3 m); moderne 
badkamer met ligbad, wastafelmeubel en 2e toilet; 
souterrain: hal; berging; werkruimte; grote kamer. 

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

UNIEK AANBOD! Royaal wonen in de mooiste 
buurt van Zandvoort. Dat kan in deze goed onder-
houden 30-er jaren woning met 5 slaapkamers, 
180 m2 woonoppervlakte en een grote voor- en 
achtertuin (12 m diep). Ind. gang; toilet; zonnige 
ruime woonkamer met open haard en openslaande 
deuren naar terras en tuin; keuken met inb.app. 
1e et.: 3 ruime slaapkamers; balkon; ruime bad-
kamer met ligbad. 2e et.: grote slaapkamer 
(7x3,5m); vliering.

Vraagprijs € 398.000,- k.k.

Recent verbouwde eengezinswoning met zonnige 
voor- en achtertuin gelegen in gewilde en kind-
vriendelijke  buurt. In 2002 is de woning aan de 
achterzijde over de gehele breedte 2,5 meter 
uitgebouwd waardoor op de begane grond een 
royale woonkeuken en living zijn ontstaan. Living 
met laminaatvloer en schuifpui naar achtertuin; 
moderne keuken met inbouwapp.; 1e ruime over-
loop; 2 slaapkamers; badkamer met douche en 
toilet; grote vliering.

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Zandvoort  - Vondellaan 10 Zantvoort - Jan Snijerplein 6 Zandvoort  - Wilhelminaweg 15

Zaterdag 15 okt. van 11.00 - 13.00 uur

OPEN HUIS

Van Schaik Makelaar O.G.

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

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

Eet, drink - wees gelukkig!
Open van 17.00 - 01.00 uur 

keuken tot 23.00 uur
Zeestraat 36 • Tel.: 023 - 5734001

eE fact éeE fact é eE fact éeE fact é

HET FRANSE LOOPWONDER
Geschikt voor losse steunzolen

KAPTEIN LUXE SCHOENEN
RAADHUISSTRAAT 99 • 2101 HE HEEMSTEDE

023-5286745

MEPHISTO

Aanmeten en vervaardigen van
steunzolen door podoloog in

eigen bedrijf

Iets te (ver)kopen?
Plaats een ZANDKORREL

zie pagina 8
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door Ton Timmermans

Maar liefst 3316 ouderen
beantwoorden de enquête:
Goed idee, want met de 
gangbare mobieltjes kan 
ik niet uit de voeten: 
24,97%
Goed idee, hoewel ik met 
andere mobieltjes ook 
prima kan bellen: 53,8%
Géén goed idee, want het 
mobieltje dat ik nu ge-

Opmerkelijk initiatief
Ouderenbond
Internet leent zich prima voor het houden van enquê-
tes. Via haar internetsite heeft SeniorWeb ouderen de 
vraag gesteld: “Speciale mobiele telefoons voor seni-
oren: een goed idee?”

bruik bevalt prima: 17,07%
Ik weet het niet want ik 
hoef geen mobiele telefoon: 
4,16%

Verwonderlijk is de uitslag 
niet, gezien het feit dat de 
antwoorden gegeven wer-
den door senioren die goed 
met Internet, en dus met de 
computer, kunnen omgaan. 

Vragen over eenzaamheid, juridische hulp, wonen en ar-
moede. Een luisterend oor vinden senioren bij de Ouderen-
hulplijn. Het eerste landelijke telefoonnummer voor vra-
gen van ouderen. Of voor een vertrouwelijk gesprek of als 
iemand zich eenzaam voelt.

Onlangs ‘Ouderenhulplijn’ 
geopend

De Ouderenhulplijn is opgezet 
door het Nationaal Fonds Ou-
derenhulp. Het is een landelijk 
telefoonnummer waar ouderen 
naar kunnen bellen voor een 
vertrouwelijk gesprek, voor in-
formatie of als ze zich eenzaam 
voelen. Uniek is dat ouderen bij 
specifieke vragen indien nodig 
ook teruggebeld worden en 
uitgebreide, op maat gesneden 
informatie krijgen. 

Het nummer: 0900 – 60 80 
100 is 7 dagen per week, 24 
uur per dag bereikbaar voor 
5 cent per minuut. De nood-
zaak van de Ouderenhulplijn 
bleek uit de dagelijkse te-
lefoontjes die Ouderenhulp 
dagelijks steeds krijgt met 
vragen over eenzaamheid, 
juridische hulp, wonen en ar-
moede 

De SOS Telefonische Hulp-
dienst krijgen jaarlijks bijna 
32.000 telefoontjes van 60 
plussers. Het merendeel van 
de gesprekken gaat over 
eenzaamheid. Het Nationaal 
Fonds Ouderenhulp is het eni-
ge goede doel in Nederland 
dat geld inzamelt uitsluitend 
bedoelt voor kwetsbare ou-
deren. Hierbij richt Ouderen-
hulp zich op bestrijding van 
eenzaamheid en armoede, 
verbetering van de zorg en 
de veiligheid en gezond oud 
worden.

Voor de Ouderenhulplijn 
werkt Ouderenhulp samen 
met de SOS Telefonische 
Hulpdienst. Door de samen-
werking is een landelijke dek-
king en een bredere expertise 
mogelijk. Voor het opzetten 
van de Ouderenhulplijn heeft 
Ouderenhulp een bijdrage 
gekregen van KPN Telecom 
en enkele fondsen.

De ‘O’ is weer in de maand. Voor ouderen betekent dat 
de jaarlijkse, gratis, griepprik halen. Wie twijfelt of hij 
tot de risicogroepen behoort, dient advies te vragen aan 
zijn huisarts. 

Noodzaak griepprik ouderen

Griep is voor de meeste niet 
meer dan een vervelende ziek-
te. Vooral voor ouderen brengt 
de voorbijgaande kwaal een 
verhoogd risico met zich mee. 
Voor de risicogroepen kan de 
griep zeer ernstige gevolgen 
hebben. Omdat de soort griep 
ieder jaar verandert, is een 
griepprik steeds noodzakelijk 
om bescherming te bieden.

Het Nationaal Programma 
Grieppreventie (NPG) is door 
de regering opgezet met als 

doel ziekte en overlijden bij 
griep te voorkomen. Tot de ri-
sicogroep behoren kinderen en 
ouderen, evenals volwassenen 
met een bepaalde aandoening. 
De huisarts beoordeelt welke 
kinderen en volwassenen in 
aanmerking komen. Hij stuurt 
risicopatiënten uit zijn praktijk 
een uitnodiging voor zo een 
gratis vaccinatie.

Sinds de start in 1997 is het 
griepvaccinatieprogramma een 
succes. Op dit moment is er 

discussie over uitbreiding van 
de risicogroepen en verlaging 
van de leeftijdsgrens voor ge-
zonde personen van 65 jaar 
naar 50 jaar. De overheid zal 
hierover in 2006 een beslissing 
nemen.

Het vaccinatieprogramma is 
groots van opzet, waarbij de 
huisarts zich gesteund weet 
door tal van organisaties. Zo 
is het College voor Zorgverze-
keringen (CVZ) verantwoor-
delijk voor de uitvoering van 
het NPG en coördineert zij 
dit. Het programma wordt 
gefinancierd uit de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ).
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De techniek om een mo-
biele telefoon te bedie-
nen zal voor de meeste 
van hen dan ook geen 
problemen opleveren. 

In de winkels voor mo-
biele telefoons zijn tot 
op heden geen handig 
te bedienen mobieltjes 
verkrijgbaar, via Internet 
echter wel. Op initiatief 
van de Ouderenbond 
Unie KBO worden senio-
renvriendelijke mobiele 
telefoons aangeboden 
via de internetsite: www.
mijntoestel.nl.

“Een wandelende contactkring” noemen ze ‘hun’ groep-
je. Sjoukje van den Bos en Hans Sandbergen bieden een 
luisterend oor. Onder begeleiding van de Haarlemse en 
van de Zandvoorter maken dementerenden en hun man-
telzorgers ieder week een ontspannen wandelingtocht. 

Alzheimer en de wandelaars 
van Zandvoort

Beiden zijn geen therapeu-
ten en willen dat ook niet 
zijn. Sjoukje en Hans luiste-
ren naar wat iemand op de 
lever ligt. De zuurstofrijke 
omgeving tijdens de bos-
wandeling draagt bij aan 
een prettige, gezonde sfeer. 
Het onderling contact van de 
deelnemende mantelzorgers 
en het luchten van hun hart 
is de voornaamste doelstel-
ling. “Natuurlijk genieten 
ook de Alzheimerpatiënten” 
vult Hans aan.

Wandelingen
Lichaamsbeweging heeft een 
positief effect op hersenen. 
“Lichaamsbeweging kan de 
kans op dementie en Alzhei-
mer aanzienlijk verkleinen.” 
De conclusie van een door 
het Zweedse Karolinska Insti-
tuut uitgevoerd onderzoek 
bevestigd de waarde van de 
wandelingen. Ook op de lan-
ge termijn heeft lichaamsbe-
weging een positief effect 
op de hersenen.

Ontspannen
Samen met anderen op ont-
spannen wijze actief zijn 
geeft niet alleen energie, 
maar is ook een prima moge-
lijkheid om contacten te leg-
gen. Iedere dementerende 
moet door iemand worden 
vergezeld. Deelname is gra-
tis. Voor nadere informatie: 
023-5315464, Alzheimer Ne-
derland, afdeling Zuid-Ken-
nemerland.

Denkprocessen
Een syndroom noemen som-
mige artsen het. De ziekte 
van Alzheimer is één van de 
meest voorkomende vormen 
van dementie. Artsen zien 
de ziekte wel als een verza-

meling verschijnselen die in 
één persoon tegelijk voor-
komen. Bij dementie wijzen 
deze verschijnselen er alle-
maal op dat denkprocessen 
niet meer juist verlopen.

Ouderdom
Er ontstaan problemen rond 
geheugenverlies, moeite 
met aangeleerde vaardighe-
den en veranderingen in het 
gedrag. Het bekendste ver-
schijnsel van dementie is ver-
geetachtigheid. Dat hoeft 
lang niet altijd dementie te 
betekenen. Het kan wijzen 
op een fenomeen dat ou-
derdom heet. Daarbij, som-
mige mensen hebben hun 
hele leven al een slecht ge-
heugen. Iemand die plotse-
ling verward is, hoeft nog 
geen dementie te hebben.

Ontdekker
De ziekte is genoemd naar 
haar ontdekker, de Duitse 
geleerde Alois Alzheimer . 
De neuropatholoog en psy-
chiater leefde van 1864 tot 
1915. De wetenschapper 
geldt als de ontdekker van 
de naar hem vernoemde 
ziekte, die in de volksmond 
veelal dementie wordt ge-
noemd.

Stoppen
De symptomen van de 
ziekte van Alzheimer kun-
nen tegenwoordig worden 
behandeld met medicijnen. 
Hiermee wordt de achter-
uitgang afgeremd. Specialis-
ten in de hele wereld doen 
wetenschappelijk onder-
zoek naar de oorzaak van 
de ziekte van Alzheimer en 
naar goede manieren om de 
ziekte te stoppen of te voor-
komen.

Krant niet ontvangen?
Ivm vakantie kunt u de komende weken u 

voor nabezorging het volgende nummer bellen

0251-67 44 33
 (voor vrijdag 14.00 uur)

U kunt de krant ook gratis afhalen bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht

- Gemeente, centrale balie
- Bloemenmagazijn W. Bluys, Winkelcentrum Nieuw Noord

- Redactiekantoor Zandvoortse Courant, Hogeweg 32
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Marco van Muiswinkel, nieuwe ‘manager’
op de Oranje Nassauschool

Door Lienke Brugman

“Net zoals  de vroegere direc-
teur Ton Bavinck stond mijn 
wieg in Weesp maar op twee-
jarige leeftijd verhuisde ons ge-
zin naar Haarlem waar ik ben 
opgegroeid.” Na het ECL was 
het de Pedagogische Academie 
in Santpoort waar hij zijn lera-
ren opleiding volgde. Na een 
jaar militaire dienst (toen be-
stond er nog dienstplicht) was 
Marco werkzaam op een school 
in Purmerend. “Ik woonde en 
werkte daar, in die tijd was het 
nog moeilijk om een baan in 
het onderwijs te vinden.” Na zes 
jaar Purmerend, getrouwd en 
vader van twee kinderen, kwam 
hij weer terug naar Haarlem en 
werkte zelfs als tussenpersoon in 
de verzekeringen. “Toch wilde ik 
weer bij het onderwijs en kwam 
bij de Willem van Oranjeschool 
terecht. Nee, een andere school 
dan de Oranje Nassauschool, wel 
een beetje verwarrend ja”, lacht 
hij vrolijk. In de thuissituatie was 
ondertussen ook verandering 
gekomen door de komst van 
een tweeling: “Je wilt nog één 
kind en krijgt er twee. Allebei 
meisjes, heerlijk!.”

Manager
De VCPO (Vereniging voor Chris-
telijk Primair Onderwijs) Zuid 
Kennemerland zocht voor de 
van Eeghenschool een directeur 
waar van Muiswinkel weer acht 
jaar werkzaam was. “Hier kreeg 
ik ook contact met andere on-
derwijzers en directeuren van 
de PVCO waaronder Ton Ba-
vinck.” Toen deze zijn blik wilde 

verbreden en verhuisde naar de 
Dreefschool was van Muiswinkel 
degene die de baan als directeur 
van de Oranje Nassauschool am-
bieerde. “Nu ben ik dus, wat men 
tegenwoordig manager noemt 
van deze school. Zelf noem ik me 
liever ouderwets schoolhoofd. 
De grote verandering in Zand-
voort is, dat ik hier geen eigen 
groep (klas) heb. Ik regel de za-
ken in de school en dat zijn er 
veel, moet je weten. Organisatie, 
kwaliteitsbewaking, administra-
tie, vernieuwingen, regelen van 
ADV vervanging, vergaderingen 
bezoeken etc. Toch ben en blijf ik 
onderwijzer en mag en kan ik op 
vrijdag ‘schoolmeester’ zijn voor 
groep 8. Als het kan zou ik graag 
de ADV vervangingen willen 
doen maar het directeurschap is 
ook belangrijk en slokt veel tijd 
op.”

Alert blijven
Over de kwaliteitsbewaking, 
waar men tegenwoordig de 
mond vol van heeft, kan van 
Muiswinkel kort zijn: “Je moet 
alert blijven, de maatschappelijke 
veranderingen in de gaten hou-
den. Daar is de directeur voor, ik 
dus. De leraar is met zijn klas be-
zig, die kan niet overal op letten. 
Ook de vorderingen in de school 
moet je in de gaten houden. Je 
wordt door de inspectie inge-
deeld in bepaalde categorieën, 
dat moet je op de voet blijven 
volgen. Het allerbelangrijkste is 
echter dat een kind met plezier 
naar school gaat”, benadrukt 
Marco met klem, “dan leveren ze 
pas de prestaties die nodig zijn. 
Daarbij moet een leraar voor kin-

deren maar ook voor de ouders 
toegankelijk zijn. Zo vind ik dat 
de leraren voor de aanvang van 
de school buiten moeten staan 
om aanspreekbaar te zijn voor 
ouder en kind.”

Geen ‘boeman’
Van Muiswinkel heeft in de 
korte tijd dat hij bij de ONS is al 
een verandering aangebracht: 
“De enige vernieuwing is, dat 
we de kinderen opgedeeld 
hebben in twee groepen bij 
de speelpauze. Het was buiten 
véél te druk, dat zag ik direct 
toen ik voor het eerst hier op 
school kwam. Dus speelt één 
gedeelte op het schoolplein en 
de anderen op het grasveld  zo-
dat er meer overzicht is.” Met 
22 leerkrachten mag de ONS 
zich tot de grootste school van 
Zandvoort rekenen. “We heb-
ben een goede mix van full-en 
parttimers, een geweldig stel 
mensen die altijd bereid zijn 
om elkaar te helpen of in te 
vallen bij ziekte. Daar draait de 
school op, een goed samenwer-
kend team. Om de school en de 
kinderen beter te leren kennen 
heeft Van Muiswinkel een spe-
ciaal rooster gemaakt om in alle 
12 groepen een ochtend mee 
te draaien. “Zo kan ik bekijken 
hoe de sfeer in de klas is en le-
ren de kinderen mij kennen als 
mens, niet als boeman en direc-
tie.” Speciale aandacht wil Mar-
co ook besteden aan kinderen 
die goed kunnen leren. Ook zij 
hebben extra aandacht nodig, 
al lijkt dat soms niet zo. Want 
wat doe je, als kinderen zich 
gaan vervelen? Daar zijn wei-
nig programma’s voor. Genoeg 
werk aan de winkel voor van 
Muiswinkel die, zoals hij zegt, 
fluitend naar school gaat en dat 
ook wil blijven doen. 

De scholen zijn alweer een paar weken begonnen. Voor Marco van 
Muiswinkel, de nieuwe directeur van de Oranje Nassauschool een 
nieuwe start in een ‘vreemde’ plaats. “Nou, dat gevoel heb ik eigen-
lijk niet”, aldus van Muiswinkel, “het voelt nu al aan of ik hier jaren 
ben.” Officieel is van Muiswinkel per 1 augustus 2005 begonnen, in 
april echter heeft hij al diverse vergaderingen meegedraaid en was 
hij als leraar op de maandag werkzaam bij de ONS.

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan tweehonderd verschillen-
de gewrichtsziekten. Ziekten die gepaard gaan met pijn, veroorzaakt 
door ontstekingen en/of overbelasting van de gewrichten. Volgens 
TNO onderzoek heeft één op de tien Nederlanders langdurige, reuma-
tisch getinte klachten. Daarmee is reuma volksziekte nummer één.

Symptomatisch
Van reuma is bekend dat sommi-
ge vormen spontaan genezen en 
andere vormen tot (ernstige) in-
validiteit leiden. Tot op heden be-
staat er geen behandeling die pa-
tiënten met reuma kan genezen; 
de ziekte is alleen symptomatisch 
te behandelen. Acupunctuur kan 
hierin dan ook een belangrijke 
bijdrage leveren, door bestrijding 

van reumatische klachten als pijn, 
stijfheid, vermoeidheid en ontste-
kingsreacties.

Onderzoek
Het resultaat van de acupunctuur-
behandeling is afhankelijk van de 
persoonlijke situatie. Om een goed 
ziektebeeld te krijgen, voert de 
acupuncturist daarom eerst een 
grondig onderzoek uit naar uw 

Reuma: volksziekte nummer één 

Nationale WetenWeek in
Museum De Cruquius!

 

Museum De Cruquius heeft een 
speciaal Wetenweek kaartje (€4) 
waarmee jongeren aan diverse ac-
tiviteiten kunnen deelnemen. Het 
programma is als volgt:

Woensdag 19 en
woensdag 26 oktober: 
Stoompracticum, van 13.00 uur tot 
16.00 uur: ontdek de kracht van 
stoom in het grootste stoomgemaal 
van de wereld! Met water en vuur 
maak je stoom. Experimenteer met 
een modelstoommachine en zet 
werktuigjes aan het werk. Maar 
let wel goed op dat de ketel niet 
droogkookt en dat het vuur niet uit 
gaat!
Speurtochten, van 13.00 uur tot 
17.00 uur: speurtochten voor ver-
schillende leeftijden: De Snuffel-
tocht, de Stokerstocht en de Ma-
chinistentocht. De speurtochten 
zijn ontdekkingstochten langs alle 
bijzondere spullen van het Museum 
De Cruquius en de geschiedenis van 
het ontstaan van de Haarlemmer-
meer. Aan het eind van deze toch-
ten wacht de speurneus een leuke 
verrassing.

Zaterdag 22 en 
zondag 23 oktober:
Stoompracticum, van 11.00 uur tot 
16.00 uur en speurtochten 11.00 
uur tot 17.00 uur.
Sterke verhalen, van 11.00 uur 
tot 17.00 uur: stoommachines zijn 
echte krachtpatsers. Het is een 
van de drie stoomgemalen die het 
Haarlemmermeer van 1849 tot 
1852 heeft leeggepompt. Nu is De 
Cruquius een prachtig museum. In 
het museum staat verder de oud-
ste stoommachine van Nederland: 
de Arkelse Dam. Luister naar het 
verhaal van deze bijzondere ma-
chine en zie hem in beweging. En 
beleef de enorme kracht van De 
Cruquius bij een demonstratie met 
deze enorme machine!
Voor meer informatie: haal de 
programmakrant bij Museum De 
Cruquius of de bibliotheek, of kijk 
op www.wetenweek.nl. 

Museum De Cruquius doet mee aan de nationale WetenWeek, een 
week vol wetenschap en techniek van 19 t/m 26 oktober. Musea, be-
drijven, instellingen en onderzoeksorganisaties in Nederland ope-
nen dan hun deuren en laten het publiek kennismaken met alfa-, 
bèta- en gammawetenschap en techniek. Het thema van dit jaar 
is: ‘Ken je krachten’, en dit past precies bij een krachtpatser als De 
Cruquius, ’s werelds grootste stoommachine!

persoonlijke klachten. Aan de 
hand van dit onderzoek bepaalt 
de acupuncturist, in overleg met 
u, de behandelstrategie. In het 
gesprek komen de toe te passen 
behandelmethode(s) en het ge-
schatte aantal behandelingen aan 
bod. 

Goede acupuncturist?
Acupuncturisten die lid zijn van 
de N.V.A. ( Nederlandse Vereni-
ging voor Acupunctuur) hebben 
ten minste een hbo-niveau als het 
gaat om kennis van de westerse 
reguliere geneeskunde evenals 
van de Traditionele Chinese Ge-
neeskunst. De beroepsvereniging 
stelt hoge eisen aan haar leden 
betreffende hygiëne en steriliteit. 
U kunt er dus zeker van zijn dat als 
u naar een N.V.A.-lid gaat, u goed 
geholpen wordt. Kijk op www.
acupunctuur.nl voor een acupunc-
turist bij u in de buurt.Marco van Muiswinkel.
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Voetbal

De selectie van zondagtrainer Berry Buytenhek is niet zo breed. 
Als dan ook nog zijn één van zijn ‘meest ervaren’ spelers, na een 
midweekse dondersessie van hem, aangeeft met voetballen te 
zijn gestopt, moet de oefenmeester zijn toch al zo jonge team 
gemiddeld nog jonger (lees: onervaren) maken. Het kwam het 
spel niet echt ten goede.

Sv Zandvoort zondag haalt 
drie punten uit het vuur

Zandvoort begon voortvarend 
aan de wedstrijd tegen hek-
kensluiter DSOV uit Vijfhuizen. 
De heren uit de polder had-
den tot afgelopen zondag nog 
geen punt uit vijf wedstrijden 
kunnen halen en sluiten, sa-
men met De Brug dat drie pun-
ten in mindering heeft gekre-
gen na de gestaakte wedstrijd 
tegen Zandvoort, de ranglijst.

Met redelijk voetbal in de eer-
ste 25 minuten van de wed-
strijd, konden de gastheren 
DSOV nog wel met de rug 
tegen de muur zetten. Een 
mooi ‘hakje’ van Faisel Rikkers 
bracht verdediger Misha Hor-
meño vrij op de achterlijn. Met 
zijn ‘chocolade’ been bracht hij 
de bal voor de voeten van de 
inkomende Jan Zonneveld die 

het leer mooi achter doelman 
Robin Willemse schoof, 1-0.

Het leek wel of Zandvoort 
daarna niet meer als team kon 
opereren. Een onsamenhan-
gend geheel zorgde ervoor dat 
DSOV in de wedstrijd terug kon 
komen. Via een snelle uitval, 
waardoor DSOV aanvoerder 
Remco Meerstra vrij voor kee-
per Edward de Jonge Urbach 
kwam, kwamen de gasten op 
gelijke hoogte, 1-1. Het Vijfhui-
zense elftal kreeg hierdoor een 
kans om van die hatelijke nul 
punten af te komen.

Na de rust sukkelde de wed-
strijd bloedeloos voort. Zand-
voort kon geen stempel op het 
geheel drukken. Foute passes, 
slechte aannames en positio-

neel niet zo denderend ken-
merkte beide ploegen.
Toch zou Zandvoort, eindelijk, 
een beetje geluk  aan haar zij-
de vinden. Toen een ieder al 
genoegen had genomen met 
een gelijkspel en er dus hoop 
in de harten van de DSOV’ers 
was gekomen, sloeg Rikkers 
keihard toe. In minuut 93 (!) 
werd de aalsnelle spits, die 
tot op dat moment niet echt 
zichtbaar was geweest, einde-
lijk eens vrijgespeeld. Met een 
prachtig schot, schoot hij zijn 
team naar de overwinning en 
drukte hij zijn tegenstanders 
nog verder de diepte in, 2-1. 
Een welkome verrassing voor 
Buytenhek en zijn mannen 
na de drie verloren wedstrij-
den tegen Waterloo, DSS en 
Spaarnwoude.

Zandvoort klimt door deze 
onverwachte overwinning 
een aantal plaatsen op de 
ranglijst met negen punten 
uit zes wedstrijden. Daarin is 
dan wel verwerkt de drie pun-
ten die door de KNVB zijn toe-
gekend na de wedstrijd tegen 
De Brug, dat nog een moge-
lijkheid tot beroep heeft.

www.zandvoortsecourant.nl
Kijk ook eens op de website

Ard Keff, eigenaar van Trade Ard automobielen Zandvoort, rijdt zijn 
laatste ronde naar het kampioenschap in de V360 cup. Met dank aan zijn 
goede vriend Marcel Poelman van het bedrijf Tim Tuning. (foto: Chris 
Schotanus)

SV Zandvoort zaterdag krijgt te weinig
De zaterdagvoetballers van sv Zandvoort hebben afgelopen zater-
dag het veldoverwicht dat ze hadden niet in winst kunnen omzet-
ten. Tegen de degradant uit de eerste klasse van vorig seizoen, Zwa-
nenburg, kwamen zij niet verder dan een gelijkspel: 1-1.

Zandvoort, dat nog steeds wacht 
op de terugkeer van Arend Re-
geer en Dennis Keuning was de 
hele wedstrijd de betere. Slechts 
sporadisch kon Zwanenburg 
voor het doel van Jorrit Schmidt 
verschijnen. Toch waren de spo-
radische aanvallen zeer gevaar-
lijk. Schmidt moest derhalve op 
zijn hoede blijven.
Al in de tiende minuut konden de 
gasten, tegen de verhouding in, 
op voorsprong komen. Een kat-
achtige duik had de Zandvoortse 
goalie nodig om de bal in eerste 
instantie uit het doel te houden. 
Het speeltuig viel pardoes voor 
de voeten van verdediger Mark 
v.d. Berg maar deze verwerkte 
het niet naar behoren. Via aan-
valler Maarten Smeenk werd 

Zwanenburg aanvoerder Ronald 
Mijze aangespeeld die een ‘lucky’ 
schot losliet dat met het nodige 
effect en de paal tot doelpunt 
werd verheven, 0-1.

Zandvoort ging door deze tegen-
valler niet bij de pakken neerzit-
ten. Zo mogelijk  nog feller werd 
het doel van keeper Van Schagen 
opgezocht. Deze had echter zijn 
geluksdag want het leer wilde 
maar niet het doel in. Het ontbrak 
Zandvoort deze zaterdag dom-
weg aan het beetje geluk dat je 
nodig hebt om tot scoren te ko-
men. 

Na de thee pakte Zandvoort de 
draad weer op. Het middenveld 
was voor onze plaatsgenoten 

maar verder dan een net naast 
gekopte bal door Sven van Nes 
en Bas Lemmens kwam men niet. 
Totdat in de 77e minuut de op 
snelheid liggende Ronald Kaales 
op de rechter flank de bal via 
Pieter Brune kreeg aangespeeld. 
De Zandvoortse verdediger liet 
de laatste man zijn hielen zien 
en zag, dat goaltjesdief Robin 
Castien mee was gekomen. Via 
een mooie kromme bal bracht 
Kaales hem, totaal onzelfzuch-
tig, in stelling. Castien weet over 
het algemeen wel wat hij met 
zo een bal moet doen, zo ook 
nu. Een ‘simpele’ schuiver bracht 
zijn team, verdiend, op gelijke 
hoogte met de gasten, 1-1. De 
resterende tijd zou te kort blij-
ken om de zege in Zandvoort te 
houden. Trainer Guus Marcelle: 
“We hebben hier niet één punt 
gewonnen maar twee punten 
verloren. Alhoewel Zwanenburg 
hoger op de ranglijst staat, heb-
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ben zij vandaag niet laten zien 
dat zij die plaats waardig zijn.”
Castien, die aan het einde van het 
vorige seizoen zijn kicksen aan 
wilgen had gehangen, was ook 
zaterdag een aanspeelpunt voor 

zijn ploeg. Het is slechts een kwes-
tie van tijd totdat deze rasvoet-
baller zijn draai weer gevonden 
heeft en het de tegenstanders 
duidelijk maakt dat Zandvoort in 
deze klasse wil blijven.

Sponsorloop Beatrixschool 
had grote opbrengst

De sponsorloop die de Beatrixschool op de laatste dag van het vorige 
schooljaar organiseerde heeft een groot bedrag opgeleverd: €3305! Af-
gelopen week werden de Stichting ‘Doe een wens’ en één van de stu-
wende krachten achter de schoolbibliotheek, verblijd met een cheque 
die ze werden aangeboden door leerlingen van groep acht. Beide dames 
mochten ieder een bedrag van €1652,50 in ontvangst nemen. Petra Tes-
selaar van stichting ‘Doe een wens’ was uitermate verheugd: “Hiervoor 
kunnen we heel veel zeer zieke kinderen een groot plezier doen.” Ook 
Pauline van der Veen was namens de schoolbibliotheek blij verrast: “Je 
ziet dat de bibliotheek nog grote open gaten heeft. Die kunnen we nu 
voor een groot deel op gaan vullen.” Het geld is dus op goede plaatsen 
terecht gekomen.

Ard Keff kampioen
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Pepijn Paap behaalt brons
op NK Adventure Racing 2005

Het midden in de Ardennen ge-
legen plaatsje Houffalize was 
de start- en finishlocatie voor 
het Nederlands Kampioenschap. 
Zaterdag ochtend om 09.00 uur 
klonk het startschot, waarna 
de 34 teams al (hard)lopend, 
mountainbikend, kajakkend, 
(nacht)oriënterend, boogschie-
tend en met veel klimwerk de 
strijd met elkaar mochten aan-
gaan. Het eerste onderdeel van 
deze 225 km lange non-stop 
adventure race bestond uit een 
uitdagende loopetappe door de 
glooiende achtertuin van Houf-

falize, waar uiteindelijk maar 
liefst meer dan 6 km op hoogte 
moesten worden afgelegd.

Net op tijd binnen
De wedstrijd bestond uit twee 
grote lussen rondom de startlo-
catie. De deadline, waarvoor de 
teams de eerste lus moesten heb-
ben volbracht, lag op 05.15 uur in 
de ochtend, ruim 20 uur na het 
startschot. Paap en zijn teamge-
note kwamen om 05.10 uur bin-
nen, waarna snel de rugzakken 
moesten worden herbevoorraad, 
kleding gewisseld om 50 minuten 

later, om 06.00 uur aan de 2e lus 
te beginnen. 
Het wisselende weer, van stro-
mende regen tot zonneschijn, 
maakte het een loodzware 
opgave om niet onderkoeld te 
raken. Door dat weer was het 
terrein op sommige plekken 
een ware modderpoel, wat re-
sulteerde in een aantal fikse 
valpartijen. Ook Team Sleep-
monsters.nl heeft een aantal 
keer de grond van dichtbij be-
keken. Vooral ’s nachts, tijdens 
de mountainbike downhills, 
was het goed uitkijken gebla-
zen. Zoals elke adventure racer 
wel eens overkomt, gebeurde 
bij Team Sleepmonster.nl ook, 
verdwalen en dat midden in 
de nacht. Gelukkig, na een uur 
speurwerk vond het team de 
juiste route weer en kon het de 
weg naar het volgende contro-
lepunt vervolgen.

Jagers
Tijdens de 2e dag zorgden een 
aantal jagers voor een onaange-
name verrassing voor de organi-
satie. De eerste teams waren al 
aan de loopetappe begonnen in 
een gebied, waar toevallig ook 
jagers spontaan hadden beslo-
ten om daar te gaan jagen. Door 
snelle parcours aanpassingen 
zijn de overige deelnemers hier 
omheen geleid en heeft de or-
ganisatie extra controlepunten 
moeten uitzetten. Dit leidde tot 
aardig wat improvisatie, maar 

In de Belgische Ardennen heeft afgelopen weekend het Neder-
lands Kampioenschap Adventure Racing plaatsgevonden. Alle 
Nederlandse top adventure racers waren aanwezig, waaron-
der onze plaatsgenoot Pepijn Paap. Team Sleepmonsters.nl, be-
staande uit Paap en zijn vrouwelijke teamgenoot Inga Lehmann, 
hebben boven verwachting gepresteerd en zijn na een zwaarbe-
vochten non-stop wedstrijd, na 31 uur en 42 minuten (!), met een 
bronzen plak naar huis gegaan.

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 

Morgenavond 14 oktober beginnen in café de Lamstraal de wed-
strijden om het Driebanden Kampioenschap van Zandvoort. De 
cafés Basta, Bluys, Hollandia, de Lamstrael en het Wapen van 
Zandvoort hebben ieder vier biljarters afgevaardigd, die in vijf 
avonden gaan strijden om het persoonlijke kampioenschap en 
natuurlijk de zo begeerde ‘Cafétrofee’.

Het Driebanden Toernooi wordt 
voor de achtste maal gehouden. 
De eerste zeven jaar werd onder 
de strakke leiding van Joop Keet 
het toernooi georganiseerd. Dit 
jaar zijn het Harry Vosse en Henk 
Kinneging die deze taak op zich 
hebben genomen. Tot nu toe 
ging de strijd altijd tussen café 
Bluys en Het Wapen van Zand-
voort, maar de kans is dit keer 
erg groot dat hier verandering 
in komt. 
 

De speelavonden (steeds op 
een vrijdag) zijn, na de afstoot 
in de Lamstraal (14/10), op 21 
oktober (Café Bluys), 4 novem-
ber (Café Basta), 11 november 
(Het Wapen van Zandvoort) en 
25 november in Café Hollandia, 
alwaar de finale wedstrijden 
gespeeld worden. In de deel-
nemende cafés zijn behalve de 
supporters van de spelers, uiter-
aard ook de biljartliefhebbers 
van harte welkom. Zij kunnen 
dan volop genieten van span-
nende partijen driebanden.

Driebanden Toernooi tussen
5 Zandvoortse cafés

Autosport

Het afgelopen raceseizoen kan bijzonder worden genoemd. Zo 
was er het jubileum van Michael Bleekemolen. De racenestor 
vierde dit jaar zijn 35 jarige jubileum. De Aerdenhouter komt dit 
jaar in actie bij de Porsches en wist tijdens de Paasraces al een 
podiumplek binnen te halen. 

@Home Finaleraces sluitstuk van 
Nationaal Raceseizoen 2005

Door Jaap Koper

Succesvol was ook het optre-
den van zijn zoon Jeroen, die 
het kampioenschap bij de BRL 
V6 tijdens de Trophy of the 
Dunes al wist veilig te stellen. 
Dat kampioenschap heeft de 
jongste Bleekemolen telg met 
gemengde gevoelens gevierd.

Domme acties
De Zandvoorters waren ook 
succesvol. Al in de eerste race 

bij de DunlopSportMaxxClio-
Cup wist Dillon Koster de eer-
ste plek te pakken. Uiteindelijk 
ging plaats- en teamgenoot Al-
lard Kalff met de titel aan de 
haal. Kalff was de betere, de 
slimste en de sterkste rijder uit 
deze klasse. Dat kwam ook wel 
door de vaak domme acties van 
zijn naaste belager in het kam-
pioenschap Phil Bastiaans. De 
Limburger werd voor de Trophy 
of the Dunes zelfs niet uitgeno-
digd vanwege wangedrag.

Nog een Zandvoortse
kampioen
Ook Zandvoorter Jan Paul 
van Dongen is al kampioen 
bij de Formule Ford First Di-
vision. Van Dongen behaalde 
het kampioenschap net als 
Bleekemolen en Kalff tijdens 
de Trophy of the Dunes. Voor 
de andere Zandvoorters ver-
liep het raceseizoen wisse-
lend. Het gaat om Theo Stor 
die nog niet opviel bij de BRL 
Light, waar Peter Furth een 
aantal malen het podium wist 
te halen, maar ook de nodige 
problemen kende. Bij de BRL 
V6 rijdt Sebastiaan Visser 
rond. Visser toonde aan dat 
hij in deze klasse thuishoort 
en door bovenin mee te rij-
den. Opvallend is dat de wil-
de haren wel weg zijn, maar 
niet de streken.

Formule Renault
De kampioenschappen die 
nog niet beslist zijn, zijn de 
Formule Renault, waar Ren-
ger van der Zande één van de 
voornaamste kandidaten is 
om de titel binnen te halen. 
Bij de Shell Helix Seat Cupra-
Cup gaat de strijd tussen de 
teamgenoten van het Match 
Racing team. De leiders in het 
kampioenschap Morien en 
Duivenvoorde zijn er nog niet, 
want het duo Catsburg en 
Kuus kunnen ook nog de titel 
binnenhalen.
Bij de Porsches doet dezelfde 

Kuus ook mee. Hier rijdt de 
Muiderberger samen met Tim 
Coronel. Op alle fronten staan 
de beide rijders er goed voor. 
Kuus leidt het kampioenschap 
bij de semi-profs en Coronel 
bij de profs. Als equipe staat 
het tweetal uiteraard ook bo-
venaan. Het laatste raceweek-
end wordt komende zaterdag 
15 en zondag 16 oktober af-
gewerkt. Daarna zullen een 
aantal rijders zich gaan op-
maken voor het winterkampi-
oenschap dat daarna van start 
gaat.

Pepijn Paap met op de achtergrond Inga Lehmann.

dat was voor de deelnemers nau-
welijks merkbaar, behalve dan dat 
er weer erg lastig beklimmingen 
gedaan moesten worden. Een 
fiets-etappe met 20% stijgings-
percentage is geen uitzondering.  

Team Sleepmonsters.nl mag na 
31 uur en 42 minuten terug kij-

ken op een zeer geslaagde wed-
strijd waarbij de 3e plek in het 
mixed klassement (man-vrouw 
team) op het Nederlands Kam-
pioenschap een ware bekroning 
is. De overige wedstrijden waar 
Paap dit jaar aan deelnam, wer-
den alle afgesloten met een 4e 
plaats.
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De adverteerders van deze week

Aan Zee Vakantiehuizen
Akza
Albatros, Restaurant
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Bloemen aan Zee
Boudewijn’s Visservice
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
CNG Groep
Confet’ti
Danzee, Grand Café
De Heeren
Esplanada
Filoxenia, Greek Cuisine
Foto Menno Gorter
Gemeenschapshuis 
Greeven Makelaardij
H. Willemse Elektrotechniek

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):

Basketbalsters moeizaam naar overwinning

IJzerhandel Zantvoort
Kaptein
Kenamju
Kennemer Valley
Kippetrap
Koene Cleaning Service
La Fontanella, Italiaans 
restaurant
Laurel & Hardy
Manege Sandevoerde
Medina
Monuta Uitvaart
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Pilates
Trade Ard Automobielen
Van Schaik, makelaar 
Videoland
Zandvoort Optiek

The Lions heren naar ruime overwinning

De dames van The Lions hebben in de thuiswedstrijd tegen pro-
movendus MSV/Zeemacht uit Den Helder aan het langste eind 
getrokken. Na een meer dan spannende slotfase werd een 58-56 
overwinning geboekt.

HOC, dat gehavend aan de 
wedstrijd begon, een drietal 
basisspelers ontbrak, had vo-
rige week nog duidelijk ge-
maakt dat het uit deze klasse 
wil door de reserves van US 
uit Amsterdam knap van een 
overwinning af te houden. Li-
ons had daar geen boodschap 
aan en met name aanvoerder/
coach Martina liet zich deze 
wedstrijd gelden.

Onze plaatsgenoten speelden 
in de eerste twee kwarten met 
hun tegenstanders, die ook 
nog eens de pech hadden dat 
hun sterkste speler, René Kreu-
le, door omstandigheden later 
in Zandvoort aankwam. Kreule 

kon zich pas in de tweede helft 
met de wedstrijd gaan bezig-
houden. Toen had zijn team 
echter al een achterstand van 
16 punten opgelopen, 48-32.

In het derde kwart ontspon 
zich een uitermate onderhou-
dend basketbalspelletje. Met 
driepunters over en weer pro-
beerden Kreule en Martina hun 
tegenstanders af te troeven 
hetgeen in het voordeel van de 
Zandvoortse aanvalsleider, die 
steeds verder van de basket zijn 
schoten afvuurde, uitviel.

Het vierde kwart was een kwel-
ling voor de Heemstedenaren. 
Nauwelijks waren ze nog in 

De heren van basketbalvereniging The Lions hebben afgelo-
pen zaterdag de vierde overwinning van het seizoen geboekt. 
Alhoewel tegenstander HOC uit Heemstede niet echt de minste 
tegenstander is, werd een ruime overwinning geboekt door de 
mannen van ‘playing’ coach Marvin Martina, 96-70.

Lions coach Johan Beerepoot 
kon over zijn volledige se-
lectie beschikken voor deze 
wedstrijd. Zijn team heeft een 
plaats in de middenmoot ge-
vonden met vier punten uit 
vier wedstrijden, de tegen-
standers van zaterdag staan 
daar twee plaatsen onder met 
eenzelfde aantal punten maar 
met één wedstrijd meer ge-
speeld.

Het eerste kwart gaf een ge-
lijkopgaande strijd te zien. 
Een degelijke verdediging met 
snelle uitvallen door de Zand-
voortse dames. Echter ook de 
dames van de marineclub lieten 
zich niet onbetuigd. Het kwart 
werd met een 14-16 stand af-
gesloten. Het tweede kwart 
gaf dezelfde strijd te zien als 
het eerste. Leuk basketbal met 
mooie scores van beide kanten. 

Wel konden de gastvrouwen 
een kleine voorsprong op-
bouwen , 26-25.

Na het wisselen van speel-
helft drukten de Lions dames 
door. Een aantal mooi scho-
ten van Sabine Dijkstra zorg-
den ervoor dat haar team 
halverwege een voorsprong 
genomen had van 10 punten. 
Dat dat later terug zou ko-
men tot een zevental punten 
was meer aan het wat steken 
laten vallen op het verdedi-
gende vlak dan aan de sterk-
te van de tegenstanders.

Toch zou Zandvoort het in 
het vierde kwart nog moeilijk 
krijgen. Aanvalsmotor Sabine 
Dijkstra liep met nog 81⁄2 
minuut te gaan tegen haar 
vijfde fout aan, nog geen 30 
seconden later gevolgd door 
de vijfde voor de hardwer-
kende Kim Montauban. Dit 
gaf de Den Helderse dames 
vleugels. Langzaan aan kwa-
men ze dichterbij mede door 
een felle press. Gelukkig voor 
iedereen die Zandvoort een 
goed hart toedraagt konden 
de dames van Beerepoot de 
zege in eigen huis houden, 
58-56.

Sportuitslagen 30/9 – 5/10
Zaterdag 8 oktober
Basketbal
Lions dames – MSV/Zeemacht  58-56
Lions heren – HOC  96-70

Voetbal
Sv Zandvoort zaterdag – Zwanenburg  1-1

Zondag 9 oktober
Handbal
KDO - ZSC dames 16-16

Hockey
Saxenburg – ZHC dames 3-3
Saxenburg - ZHC heren  1-5

Voetbal
Sv Zandvoort zondag – DSOV  2-1

Sportagenda 14/10 – 20/10

staat om de basket te vinden 
en het was slechts een kwes-
tie van geluk dat hun gast-
heren niet eindigden in de 
honderd punten. Zandvoort 
kon die basket wel vinden en 
scoorde totaal 96 punten te-
gen 70 voor HOC. Onbetwist 
topscorer werd Martina die 
50 punten liet aantekenen, 
een fenomeen dat niet vaak 
voorkomt. Hij was niet te 
stoppen.

Lions blijft hierdoor, samen 
met Volendam aan de kop 
van de ranglijst. Het is dui-
delijk dat de ingeslagen weg 
van vorig seizoen vruchten 
begint af te werpen. Het sei-
zoen is nog lang maar onze 
Zandvoortse basketbaltrots is 
een team waar de tegenstan-
ders terdege rekening mee 
moeten houden.
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Basketbal Eindstand september kv Ons Genoegen
Punten     Marsen 
1 Ria v.d. Broek 20.002  3 
2 Jaap Schilder 19.989  6 
3 Gijs Eveleens 19.971  7 
4 Jan Noortman 19.267  4 
5 Conny Rijkbost 18.959  7 
6 Henny Koper 18.307  5 
7 Henk Paap 18.228  5 
8 Joke de Jong 18.063  3 
9 Jan Lukkassen 18.034  6 
10 Atie Buchel 17.937  5 

Vrijdag 14 oktober
Basketbal
21.00 uur  Akrides 2 – Lions dames

Zaterdag 15 oktober
Voetbal
14.30 uur  Voorland – sv Zandvoort zaterdag

Zondag 16 oktober
Handbal
12.00 uur  ZSC dames – Westsite

Voetbal
14.00 uur  SVIJ – sv Zandvoort zondag

Hockey
12.45 uur  ZHC dames – Fit
14.30 uur  ZHC Heren - Alkemade



 

Vraagprijs: € 259.000,-

• In gebouw Trompborgh, op de 2e etage gelegen
• strak afgewerkt, ruim 3 kamerappartement
• Fraai uitzicht over boulevard en zee
• V.v. kunststof kozijnen met dubbele beglazing
• Dit complex beschikt over een eigen parkeerterrein en 
• boodschappenlift
• Woonoppervlakte ca. 85 m2

 TROMPSTRAAT 17/3 ZANDVOORT

Vraagprijs: € 245.000,- Garage: € 27.500,-

• Modern, luxe afgewerkt 4-kamerappartement op
• 1e etage gelegen met zonnig balkon
• Het appartement beschikt over een lift, berging en een

garage die binnendoor bereikbaar is
• Een appartement om zo te betrekken!
• Kunststofkozijnen met dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 98 m2

 DR. J.G. MEZGERSTRAAT 101 ZANDVOORT

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

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

Vraagprijs: € 755.000,-

• In het Groene Hart gelegen stijlvol gerenoveerde royale 
• hoekvilla (bouwjaar ca. 1920)
• De tuin met terrassen, buiten barbecue en 8 hoekig
• tuinhuis biedt veel privacy en is zonnig gelegen
• Sfeervolle woonkamer met 2 openhaarden,
• U-vormige keuken, 6 slaapkamers en 2 badkamers 
• Woonopp. ca. 180 m2, perceelopp. 427 m2

 WILHELMINAWEG 23 ZANDVOORT

DE HYPOTHEEKSHOP 
ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop
Kostverlorenstraat 100
2042 PK  Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

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

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

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

KAMERS TE HUUR

• Bijzonder verrassend en comfortabel 2-kamer-
• appartement (vh 3) op de 7e verdieping gelegen
• Woonkamer, moderne openkeuken, eetkamer,
• lichte badkamer met douche en 1 slaapkamer  
• Geheel v.v. dubbele beglazing
• Gebouw is v.v. een liftinstallatie
• Woonoppervlakte ca. 73 m2

 TJERK HIDDESSTRAAT 117 ZANDVOORT

Vraagprijs: € 199.000,-

•  Royale en comfortabele 5-kamer maisonnette
• Berging en parkeerplaats in de parkeergarage
• Lichte woonkamer, eetkamer, 
• open keuken v.v. div. apparatuur, 3 slaapkamers 
• Tuinkamer met toegang naar terras van ca. 30 m2

• Lichte royale woning met veel comfort
• 3 woonlagen,  ca. 150 m2 woonoppervlakte

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/129 ZANDVOORT

Vraagprijs: € 309.000,-

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

Vraagprijs: € 269.000,-

• Volledig gerenoveerd 3-kamerappartement
• op de 4e etage gelegen.
• Zeezicht over de gehele breedte 
• Moderne keuken (2002)  v.v. inbouwapparatuur
• Moderne badkamer (2002) met stortdouche
• Geheel v.v. kunstofkozijnen en dubbelglas 
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

 TROMPSTRAAT 21/7 ZANDVOORT


