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Raadhuisplein
gaat op de schop

Met een brief heeft Gemeente
Zandvoort bewoners en onder-

nemers rond het Raadhuisplein

op de hoogte gesteld van de

start van de herinrichting van

dat plein. De afgelopen 1,5

jaar heeft de gemeente hard

gewerkt aan het voorbereiden

van de herinrichting van het

Raadhuisplein en maandag 31

oktober gaat de renovatie dan

eindelijk van start. De brief is

een start van een informatie-

traject dat er op gericht is om
de bewoners en ondernemers

steeds bijtijds op de hoogte te

stellen van het project en de

werkzaamheden.

Fasering

In verband met het zo goed mo-

gelijk bereikbaar houden van

het centrumgebied, zijn de uit-

voeringswerkzaamheden in vijf

fasen geknipt. Tijdens de diverse

fasen zullen borden de diverse

omleidingroutes aangeven. De

tekening van de fasering van de

werkzaamheden is te bezichti-

gen in de hal van het gemeen-

tehuis. De werkzaamheden voor

fase 1 starten aanstaande maan-

dag en zullen naar verwachting

aan het einde van dit jaar afge-

rond zijn.
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De Mannetjes

Sinterklaas in Zandvoort

H
/

'Geen ontvangst op het

Raadhuisplein? Dat worden
dan weinig cadeautjes voor de

Zandvoortse kindertjes.'

Klaproos actie in Zandvoort

De heer Miller heeft zojuist een klaproos opgespeld bij de

burgervader. (Foto: OvM Fotografie)

In Canada en alle andere Engelstalige landen is de 'Poppy Cam-

paign' (klaproos actie) al jaren lang een nationaal symbool voor de

herdenking van alle militairen en burgers die gesneuveld zijn voor

ieders vrijheid. Sinds 2004 is ook in Nederland deze sympathieke

actie gestart door de Nederlandse Branch van 'The Royal Canadian

Legion'. Dit jaar is op 20 oktober de 'Klaproos' officieel door de

heer Miller aan burgemeester M.R. van der Heijden overhandigd.

van de Canadese soldaten die in de

1ste en 2e Wereldoorlog gesneu-

veld zijn en, voor in de toekomst,

educatie naar scholen en jeugd.

'Poppy'

De klaproos is tevens het symbool

van het bloed wat door ongeveer

700.000 doden en de vele gewon-

den is verloren op de velden van

Vlaanderen tijdens de Eerste We-

reldoorlog. De Canadese luitenant-

kolonel John McCrae heeft tijdens

deze vreselijke loopgravenoorlog

een mooi gedicht 'In Flanders

fields' gemaakt toen hij op het

slagveld tussen de vele gesneuvel-

den de klaproos weer zag bloeien.

Door Nel Kerkman

De heer Miller is van origine een

Engelsman die jarenlang in Ca-

nada heeft gewoond, de Neder-

landse nationaliteit heeft en sinds

1996 woonachtig is in Zandvoort.

Hij is veteraan en lid van de 'Libe-

ration of the Netherlands, Branch

005' die in Apeldoorn in 2003

is opgericht door een speciale

'Charter' van het Canadese Minis-

terie van 'Veteran Affairs'.

Het doel

De klaproos actie is het belang-

rijkste onderdeel van the Royal

Canadian Legion (RCL) en de

heer Miller vertelt waarom het

zo belangrijk is dat de klaproos

actie ook in Nederland meer be-

kendheid krijgt. De doelstelling

van de actie is; het herdenken

van alle gesneuvelden die hun

levens hebben gegeven voor de

vrijheid. De hoofdopdracht van

'Branch 005' is het herdenken

Herdenking

De officiële herdenkingsdag van

de NATO voor alle gesneuvelde en

geallieerde soldaten is op 11 no-

vember. Twee weken voor de her-

denkingsdatum wordt op 28 en

29 oktober en op 4 en 5 november

in de hal van de supermarkt van

Albert Heijn de klaproos aan het

publiek door het echtpaar Miller

aangeboden. Het is geen collecte,

maar een vrijwillige bijdrage is al-

tijd welkom. De bedoeling is dat

de klaproos wordt gedragen tot

minstens 11 uur van de 11e dag

van de 11e maand (beëindiging

van de Eerste wereldoorlog). Door

het dragen van deze Poppy toont

men respect voor elkaar en voor

alle gesneuvelden.

Ziekte bedreigt kastanjeboom De grote karakteristieke kastan-

jeboom op het Gasthuisplein,

die op menig historische foto is

terug te vinden, wordt door een

ernstige ziekte bedreigd.

De paardenkastanjeboom maakt

kans te worden aangetast door de

zogenoemde 'bloedingsziekte'.

Deze ziekte veroorzaakt meestal

bruine plekjes op de stam. Hier

loopt bruin vocht uit. Later barst

de bast open en uiteindelijk gaat

de boom vaak dood.
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Trade Ard

Automobielen Zandvoort

OBOVAG

Max Planckstraat 48 • 023 - 573051

9

www.trade-ard.nl

Wintertijd ^

De 'wintertijd' is eigenlijk

de gewone tijd en duurt

vijf maanden. De Minister-

raad heeft besloten dat

de zomertijd in elk geval

tot en met 2006 ingaat

in het laatste weekeinde

van maart en eindigt in

het laatste weekeinde van

oktober. De klok gaat ko-

mende zaterdag dus een

uur terug, van 3 uur naar

2 uur.

Bij overgang naar winter-

tijd schuift de daglichtpe-

riode een uur op waardoor

het 's ochtends eerder licht

en 's avonds eerder donker

wordt.

Zandvoort Optiek

UITVERKOOP!
ALLE MONTUREN
50% KORTING

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023-57 T2 466



Familieberichten

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar

voor alles wat zij voor ons heeft betekend,

geven wij u kennis dat is overleden onze

lieve moeder en oma

Anna Amalie van der Mije - Sadzio
weduwe van Hendrik van der Mije

Bochum Werne,
2 september 1913

Zandvoort,

23 oktober 2005

Onze dank gaat uit naar de medewerkers

van afdeling "de Branding" in het Huis in de

Duinen voor de liefdevolle verzorging die zij

onze moeder en oma hebben gegeven.

Martha en Daan

Vera en Joop

Gerard en Ar\r\

Elly en Bart

Klein- en

achterkleinkinderen

Correspondentieadres:

V. wan Middelkoop - van der Mije

Van Lennepweg 65/47
2041 LC Zandvoort

Onze moeder en oma is opgebaard in haar

kamer in het Huis in de Duinen,

Herman Heijermansweg 73 te Zandvoort,

alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden

op vrijdag 28 oktober in het

crematorium Westerveld,

Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.

Tijd van samenkomst daar om 13.45 uur.

Na afloop komen we samen in één van de

ontvangkamers.

Monuta W Westerveld en Van Beek {$Ê
Uitvaartzorg en -verzekeringen J^

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

Enige en algemene kennisgeving

Op 83-jarige leeftijd is rustig en kalm van ons

heengegaan onze moeder, schoonmoeder en oma

J.W.C. Kraus

Irma O'Connor-Wallig

Ted O'Connor
Marjolein en Henk
Matthias, Mirjam, Jona, Rachel

Milous van Dijk-Wallig

Kees van Dijk

Tamara, Tim, Jeffrey, Milous

Ingrid Wallig

Rob Woelinga

Robin, Sanne

Onze dank gaat uit naar de verpleging van de

wijkziekenboeg in het Huis in de Duinen en naar

dr. CA. Jagtenberg.

Door met name de liefdevolle verzorging van Pien en

Jody is het laatste jaar van onze moeder erg gelukkig

geweest.

De crematieplechtigheid heeft dinsdag 25 oktober

plaatsgevonden.

18 oktober 2005

Correspondentieadres:

I. Wallig

Dr. Schaepmanlaan 17

2104 VA Heemstede

Dankbetuiging

Langs deze weg bedank ik iedereen voor de grote

belangstelling het medeleven, de troostende

woorden, vele kaarten en bloemen tijdens het

ziekbed en na het overlijden van mijn unieke,

lieve, dappere man, maatje, levensgenieter en

humorist

Hans Heiërman

Ik hoop in de toekomst hier troost uit te kunnen putten.

Gonda Heiërman - Kloosdijk

URGERLIJKE STAND

1 5 oktober 2005 - 21 oktober 2005

Ondertrouwd:
Silva da Rocha, Carlos Haroldo en:

Romijn, Yvonne Theresia Margaretha.
Ramondt, Norbert en: Griëntschnig, Fenja Marretje.

Aangifte Partnerschapsregistratie:

Janmaat, Petrus Sebastianus en:

Heide, Dolores Catherine Elizabeth.

Geboren :

Noortje Annadora, dochter van: van Kouwen, Albert
Gerardus en: Magielse, Nancy Maria.

Florijn Milan, zoon van: Verbrugge, Ferry en:

van der Horst, Nicole Marije.

Overleden:
Kraus, Anna Wilhelmina Christina, oud 83 jaar.

van der Smaal geb. Bosman, Maria Gemma, oud 63 jaar.

Het lange wachten zo moe

eindelijk naar Pa en Piet toe

Mam bedankt voor alles

wat zullen we u missen!

Bedroefd, maar dankbaar dat haar lange wachten

voorbij is geven wij u kennis dat, gesterkt door het

H. Sacrament der zieken, van ons is heengegaan

onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Catharina d'Hont - Vork

Tiny

weduwe van Petrus Augustinus d'Hont

in de leeftijd van 85 jaar.

Piet f en Ellen

Willy en Anton

Corrie en Mark

Ben en Coby

Guus

Kees

en de kleinkinderen.

24 oktober 2005

Huis in de Duinen

Herman Heijermansweg 73

kamer 365

2042 XR Zandvoort

Moeder ligt op haar kamer opgebaard, er is

gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren

op donderdag 27 oktober van 19.00 tot 19.30 uur.

De gezongen Uitvaartdienst zal gehouden worden op

vrijdag 28 oktober om 10.30 uur

in de parochiekerk H. Agatha aan de

Grote Krocht te Zandvoort, waarna aansluitend

de begrafenis zal plaatshebben in het familiegraf op

het parochiekerkhof naast de kerk.

Na de begrafenis is er nog gelegenheid tot

condoleren in Het Gemeenschapshuis aan de

Louis Davidsstraat te Zandvoort.

Graag willen wij langs deze weg alle medewerkers

van 'Huis in de Duinen' bedanken voor hun

aandacht en liefdevolle verzorging van onze moeder

en oma

Catharina d'Hont - Vork

Igpxf BOUDEWIJN'S VlSSERVICE
www.boudewijnsvisservice.nl

06-12204845

Oktober/ Hoog Laag Hoog Laag Hoog
november water water water water water

Do 27 0002 0702 1308 1916

Vr 28 0127 0842 1358 2036

Za 29 0217 1007 1437 2156

Zo 30 0251 0957 1412 2147

Ma 31 0228 1048 1441 2217

Di 1 0258 1122 1511 2307

Wo 2 0328 1147 1543 2336

Do 3 0359 1222 1619



Galerie Kunst aan de Kust
hoopt op wedergeboorte
"I had a dream..." In 2003 begon de droom van kunstvereniging

Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZ). Dat ideaal moest afge-

lopen zondag echter teruggegeven worden aan Moeder Aarde.

In de grafrede lag een schreeuw om hulp om een doorstart mo-

gelijk te maken. Toch werd in een bijna feestelijke sfeer het glas

geheven op een hopelijk spoedige voorzetting van de galerie.

(Foto: OvM Fotografie)

"Het stoppen van ons galerie-

project ervaren wij als een ui-

terst pijnlijk verlies." De grafre-

de eindigde met een dringende

oproep aan alle inwoners van

Zandvoort zich in te zetten om
een wederopstanding elders

mogelijk te maken. Voorafge-

gaan door een bloemenkrans,

creatief gemaakt van gras en

(plastic) bloemen, werd het ga-

lerie-uithangbord symbolisch

op het strand begraven.

Herdenken

Afgelopen zondag lag de over-

leden galerie, omringd door

flakkerende toortsen, opge-

baard op het bordes van haar

vroegere woning aan Boulevard

Paulus Loot. De nabestaanden,

leden van kunstvereniging BKZ,

stonden samen met enkele in-

timi bedremmeld rond de over-

ledene voor zich uit te staren.

Geschiedenis

Voorafgegaan door twee snik-

kende dames met een rouw-

krans, schreden de nabestaan-

den en genodigden met de

overledene in hun midden

naar het strand. Als de stoet

passeerde hielden toeristen

eerbiedig hun pas in. Zelfs het

verkeer stopte even. Na een

laatste groet bij het graf dekten

de aanwezigen met ieder een

schep zand de overledene toe.

Indachtig de regel van Paulus

Loot: "Het Ene blijft, het Vele

verandert."

Mecenas

De verlaten zaal oogde nu doel-

loos leeg en koud. In de ene

hand een goed glas wijn en in

de andere een overheerlijk hap-

je hoopten de rouwenden van

harte dat hun overleden droom
binnenkort weer realiteit zal

worden. Zoals Timmermans het

in zijn grafrede verwoordde:

"De epicrise moge duidelijk

zijn: er zal een nieuwe mecenas

moeten opstaan."

.ARTOON Hans van Pelt

HERFST!
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Ziekte bedreigt kastanjeboom

Regio

De ziekte verspreidt zich ra-

zendsnel. In de gemeente

Bloemendaal is maar liefst

64% van het paardenkastan-

jebestand aangetast. Ook in

Heemstede moet men aanzien

dat een groot gedeelte van

het kastanjebestand verloren

zal gaan. De gevreesde 'bloe-

dingsziekte' komt daardoor

akelig dichtbij.

Internationaal probleem

Landelijk is 31% van het totale

paardenkastanjebestand aan-

getast. Het is zelfs een inter-

nationaal probleem. Daarom
hebben diverse organisaties

zich verenigd in werkgroep

Aesculaap.

Deze werkgroep onderzoekt

de oorzaak van het ziektepro-

bleem bij de paardenkastanje

en probeert oplossingen aan te

dragen. Tot nu toe is nog niet

duidelijk of het om een bacte-

rie, een schimmel of een virus

gaat. De werkgroep adviseert

om licht aangetaste kastanjes

niet direct om te hakken.

Zoutwatervrees bij ZFM
De eeuwige strijd van Nederland tegen het water begint scherpe

kanten te krijgen. De zeespiegel stijgt, de golven worden ho-

ger en langer en de stormen zwaarder. Nadat de laatste jaren

al werd getwijfeld aan de kwaliteit van (sommige) dijken in het

binnenland, ligt nu de kustverdediging onder vuur. Een brede

strook kust is door de overheid tot buitendijks gebied verklaard.

Ongeveer 15.000 mensen en investeringen ter waarde van

6 miljard euro zijn niet of onvoldoende beschermd tegen een

eventuele stormvloed vanuit de Noordzee, ook financieel niet.

Zandvoort behoort tot de dertien kustplaatsen, die in de geva-

renzone liggen. Reden genoeg voor de lokale radiozender ZFM
om de alarmklok te luiden.

Deskundigen in gesprek
over onze bedreigde kust

Dat gebeurt vrijdag 11 no-

vember vanaf 19.00 uur

tijdens een drie uur durende

live uitzending vanuit Hotel

Hoogland aan de Wester-

parkstraat in Zandvoort. Vijf

deskundigen zullen zich dan

uitspreken over de mogelijke

gevaren van een stormvloed,

de gevolgen en de maatrege-

len, die nodig zijn om het tij

letterlijk te keren.

Aan deze discussie nemen
deel: de Noordhollandse

gedeputeerde Patrick Poel-

mann, voorzitter van de com-

missie die van staatssecre-

taris Schultz opdracht heeft

gekregen een advies uit te

brengen over buitendijkse

veiligheidsnormen voor de

dertien bedreigde kustplaat-

sen; John Steeg, Hoogheem-
raad en plaatsvervangend

dijkgraaf van het Hoogheem-
raadschap van Rijnland; Hans

Muller, projectencoördinator

van het Veiligheidsbureau bij

de Hulpverleningsdienst Ken-

nemerland; dr. ir. Henk van

den Brink van het KNMI in De

Bilt, die begin dit jaar aan de

universiteit van Utrecht is ge-

promoveerd op een onderzoek

naar extreme winden en storm-

vloeden en wethouder Michel

Demmers met o.a. planologie,

ruimtelijke ordening en milieu

in zijn portefeuille.

De discussie zal aan de hand

van een zevental stellingen

over de dreigende gevaren

en een (planmatige) aanpak

van de problemen worden ge-

voerd. Gespreksleiders namens
ZFM zijn Benno Veugen, Bruno

Bouberg Wilson en Tom Hen-

driks. Ook het publiek zal aan

de discussie kunnen deelne-

men. Belangstellenden worden
vanwege de live-uitzending

verzocht tijdig in de achterzaal

van Hotel Hoogland aanwezig

te zijn.

ZFM is te beluisteren op 104,5

FM via de kabel en op 106.9 FM
via de ether.

J&weet niet v v\t Ff hnortt

Volgens mij...

is het allemaal gezeur wat

er verteld wordt over de

klimaatverandering en de

gevolgen daarvan. Ik laat

me niet gek maken en als

het zover is dan zie ik het

wel. Maar, hoe langer ik

er over nadenk, hoe meer

ik ga beseffen dat ik mijn

kop niet in het zand kan

blijven steken. Want wat

gebeurt er over tientallen

jaren met de kust wan-

neer de zeespiegel blijft

stijgen, de golfslag ho-

ger wordt en het strand

steeds meer afslankt? Met
andere woorden; welk ge-

vaar dreigt er voor Zand-

voort? Deze vraag heeft

Jaap Termes jaren geleden

aan de Zandvoortse ge-

meenteraad en de over-

heid gesteld, toen na de

waternoodsramp van fe-

bruari 1953 het Deltaplan

werd uitgevoerd. Hoewel

hij maar een 'eenvoudige'

Zandvoorter was, wist hij

als strand- en zeekenner

donders goed wat er met

ons strand zou gaan ge-

beuren. Zijn voorspelling,

het strand zal langzamer-

hand verdwijnen door

het afsluiten van de na-

tuurlijke veiligheidsklep,

is uitgekomen. "Wees

kustbewust want Zand-

voort is de meest sterke

kustplaats langs de kust.

In de hele Zandvoortse ge-

schiedenis is er nog nooit

een overstroming geweest

en we moeten met onze

voeten op de grond blij-

ven." Wat zou ik al deze

mooie woorden graag wil-

len geloven die wethou-

der Demmers in oktober

tijdens zijn presentatie

in de raadszaal vertelde,

maar helaas geloof ik hem
niet meer. Wanneer ik al-

les op een rijtje zet en me
bedenk dat de kans voor

een overstroming eens

in de tienduizend jaar...

ook morgen kan zijn. Dan

vind ik het géén onzin

meer. Dus college en raad

graag geen struisvogelpo-

litiek maar een duidelijk

antwoord op mijn vraag:

"Wat wordt er gedaan als

het écht misgaat?" Want
als ik Jaap Termes moet
geloven "kraigen we hier

strakkies een vracht wae-

ter!
"
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29-1 Zandvoort 500, Circuit Park Zandvoort

29-1 Culturele avond in de Antonius &
Pauluskerk, aanvang 20,00 uur

29-10 Classic Concerts in de N.H. Kerk,

Cantando uit Alkmaar, aanvang 20.00u

30-1 Jubileum uitvoering van het koor 'Voor
{

Anker/ Gebouw de Krocht, aanvang

14.30 uur. Entree €6,-

1 -1

1

Postzegelavond bij AKZA, aanvang

19.00 uur

2-1

1

'Neva Ensemble' in de Agathakerk,

aanvang 20.0 uur

2-1

1

Optreden van Wim Niesten, Huis in de

Duinen, aanvang 14.30 uur. Toegang

gratis

6-1

1

Jazz in Zandvoort, Deborah J. Carter

sings from Beatles to Basie

13-1

1

Classic Concerts in de N.H. Kerk,

Concert, aanvang 20.00u

t/m 20-1 1 Richard van der Galiën Expositie van

Realistische gouaches in het

Zandvoorts Museum.

Een sudoku is een Japanse puzzel, althans dat wordt

gezegd. In feite is het een cijferpuzzel die is ontwik-

keld door een Zwitserse wiskundige. Het is een puz-

zel met 9x9 vakjes die weer onderverdeeld zijn in

3x3 vakjes. Er worden een aantal cijfers gegeven en

men moet nu de rest van de cijfers invullen. Op iede-

re rij, in iedere kolom en in ieder vak van 3x3 vakjes

komen de cijfers 1 t/m 9 ieder één keer voor.

Er zijn diverse graderingen en de Zandvoortse Cou-

rant zal iedere week een sudoku van een redelijk

gemakkelijk niveau publiceren. De oplossing zal de

volgende week in de krant te vinden zijn. Hier is de

eerste opgave. Veel plezier!

3 2 5 9 4 8

4 3 9

5 8 2

5 1 7 8 2 6

7 5

2 3 1 5 7 8

7 3 9

9 8 2

3 6 5 9 8 4

Cantado uit Alkmaar treedt

op in Hervormde kerk

In het kader van de Klassieke concerten die Classic Concerts

in de Hervormde kerk aan het Kerkplein organiseert, is het

komende zaterdag de beurt aan het RK Kerkkoor Cantado

uit Alkmaar. Uitgevoerd zullen worden Nederlandse en

Engelse liturgische muziek. De begeleiding is van Nina Bor-

letti en het geheel staat onderleiding van Paul Waerts.

Sinds de oprichting in 1994

staat dit gemengde koor

onder leiding van Waerts.

Het 22 leden tellende koor

had in eerste instantie Ne-

derlandse liturgische kerk-

muziek als repertoire. De

laatste jaren is dit uitgebreid

met Engelse liturgische mu-

ziek. Vorig jaar heeft het

koor een studiereis naar

Cambridge gemaakt om

onder leiding van Timothy

Brown het Engelse liturgi-

sche repertoire te verfijnen.

Nederlandse Hervormde

Kerk, Kerkplein 1. De kerk

is vanaf 19.30 uur geopend.

De toegang is als vanouds

gratis. Na afloop van het

concert is er een vrijwillige

openschaal collecte ten be-

hoeve van het orgelfonds.

GTE ÏW
Halloween Party
Entree Gratis

Zaterdag Avond 29 Oktober
Aanvang 22:00 uur

Voor alle heksen
en griezels

een welkomst drankje

music in the house by

DJ. Erik
www.cafeneuf.nl
TEL. 023-57 137 22

ZONDAG 29 OKTOBER
Nieuw Unicum
Stilte Centrum Meeuwenhof, Zandvoortselaan 165
10.45 uur pastor D. Duijves

ZONDAG 30 OKTOBER
Hervormde Kerk, Kerkplein
10.00 uur ds mr J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur ds. C.H. Koetsier uit Heemstede

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

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor IJ. Tuijn

RK Parochie Antonius & Paulus
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor D. Duijves

Intocht Sinterklaas
19 november
Op 19 november is de intocht van Sinterklaas in

Zandvoort. Sint en enkele zwarte pieten komen rond

de klok van 13.00 uur aan op het Zandvoortse strand,

vlakbij gebouw De Rotonde.

Daar vandaan gaan zij via

de Kerkstraat richting het

officiële ontvangstcomité.

Een drumband begeleidt

de Sint op weg naar het

centrum. Burgemeester

M.R. van der Heijden ont-

vangt de goedheiligman

om 14.00 uur. Dit jaar,

vanwege de herinrichtings-

werkzaamheden, niet op

het Raadhuisplein maar op

het Gasthuisplein. Om de

ceremonie veilig te laten

verlopen wordt het Gast-

huisplein daarom tussen

13.00 uur en 16.00 uur af-

gesloten voor alle verkeer.

Laatste dag voor expositie

van Thys Ockersen

Zaterdag is echt de laatste kans om de bijzondere

foto expositie in de Hema te bewonderen.

Daarna zullen de overge-

bleven foto's in een doos

in de koffieafdeling nog

een paar weken bewaard

blijven zodat men ze als-

nog kan kopen. In februari

zal een nieuwe foto exposi-

tie volgen.

THI JS ONTMoBT7
' ZA NDVQo|
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(Foto: OvM Fotografie)
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Stedenbouwkundige vernieuwing LDC
De Gemeente Zandvoort bereidt een stedenbouwkundige vernieu-

wing voor van het Louis Davids Carré (LDC). Een prominent stuk van

de badplaats, dat grenst aan het centrumgebied. De voorbereidin-

gen op dit grote project zijn gaande. Het college van B&W heeft op

18 oktober ingestemd met het voorstel om het ontwikkelde con-

ceptmasterplan nog eens tegen het licht te houden en wel specifiek

op het punt van de schaalgrootte en de ruimtelijke aspecten.

Projectwethouder Ton Kooi-

man is voorstander van deze

herbezinning, die wat hem be-

treft niet hoeft uit te monden
in een compleet nieuw master-

plan maar die wel leiden moet
tot een betere maatvoering

binnen van het Louis Davids-

carré.

Goed doen
Kooiman is tevreden met het

collegebesluit. "Je krijgt maar

één keer de kans om het goed

te doen; dan moet je aan het

begin van het project een mas-

terplan opstellen dat recht doet

aan verschillende aspecten,

waaronder de schaalgrootte

en de stedenbouwkundige en

ruimtelijke aspecten", zegt de

wethouder.

Voorlichting aan de raad

Tevens heeft het college beslo-

ten om een voorlichtingsbijeen-

komst voor de gemeenteraad

te houden over de verkeers-

ontsluiting van het LDC. Be-

langrijke punten als routing

en afwerking van het verkeer

richting het centrum zullen

dan aan de raadsleden inzich-

telijk worden gemaakt.

Gebouw De Krocht

Tot slot stelt het college voor

om een grenswijziging in

het voorbereidingsbesluit

voor het LDC door te voeren

waarmee gebouw De Krocht

toegevoegd wordt aan het

te ontwikkelen gebied. Dat

amendement werd tijdens de

raadsvergadering van 18 okto-

ber ingediend en daarna una-

niem aangenomen.

Extra etage Juttersmu-ZEE-um officieel geopend
Zaterdag is de uitbreiding van het

Juttersmu-ZEE-um officieel ge-

opend. De benedenetage van De

Rotonde is erbij getrokken.

Stichtingvoorzitter Gerard Ver-

steege had voor conservator

Wim Kruiswijk een zelf 'gejutte'

opgezette meeuw meegeno-

men. Versteege stond stil bij de

geschiedenis van dit museum
dat binnen 5,5 jaar al meer dan

100.000 bezoekers telde. De uit-

breiding kwam tot stand door

samenwerking van de gemeen-

te Zandvoort en Eneco, dat een

substantieel bedrag sponsorde. (Foto: Rob Bossink)

Vervolg van pagina 1

Raadhuisplein gaat op de schop

Daarna volgen nog vier fasen.

Als de werkzaamheden volgens

de planning worden uitgevoerd

en de weersomstandigheden dit

toelaten, zal het hele project vlak

voor Pasen 2006, medio april, zijn

afgerond.

Afspraak over de wijze

van informeren

Steeds zal de aannemer of de

gemeente de bewoners en de

ondernemers ongeveer twee

weken voorafgaande aan de

start van iedere fase op de

hoogte stellen over datgene dat

er te komen staat. Per fase legt

één van hen uit hoe het bevoor-

rading- en het overige verkeer

op veilige wijze het centrum kan

bereiken. Welke maatregelen er

getroffen zijn en met welke ver-

keershinder men te maken zou

kunnen krijgen.

Bereikbaarheid winkels en

verkeerscirculatie fase 1

Als bijlage bij de brief heeft het

college een tekening gestuurd

waarop is aangegeven welk

deel van het Raadhuisplein bij

de eerste fase wordt opgebro-

ken en heringericht.

De winkels zijn aan de voor-

zijde tijdens de uitvoering van

het werk bereikbaar door mid-

del van loopschotten. Hierdoor

blijft het voor klanten mogelijk

om de winkels te bezoeken.

Neva Ensemble in Agathakerk

Het Neva Ensemble uit St.

Peterbrug (Rusland) zal op
woensdag 2 november a.s.

een concert in de Agathakerk

verzorgen als onderdeel van

hun tournee door Nederland.

Het Neva Ensemble bestaat uit 6

hoogwaardig opgeleide zangers

en zangeressen. Die opleiding

hebben zij genoten aan de mu-

ziekhogeschool en het Rimsky

Korsakov Conservatorium in St.

Peterburg. Zij worden gedurende

hun tournee bijgestaan door de

concertmeester van de muziekho-

geschool Valerya Matigulina op

piano.

Programma

Voor de pauze wordt Slavisch By-

zantijnse kerkmuziek gezongen.

Na de pauze, gedurende circa 45

minuten een aantal volksliede-

ren, en daarna enkele 'roman-

ces', licht klassiek met een knip-

oog naar beroemde westerse

componisten als Mozart, Glück

en Mendelssohn Bartoldy.

De toegang is gratis en het con-

cert begint om 20.00 uur. Na af-

loop wordt een vrijwillige bijdra-

ge gevraagd en is de nieuwe CD
van het Neva Ensemble te koop.

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR

Wrakken

Soms schieten de tranen in je

ogen bij het zien van de nuttelo-

ze aankopen die in de afgelopen

jaren door de gemeente in het

dorp geplaatst zijn. Ik heb het dit

keer over de fietsrekken die op

het Badhuisplein staan (zie foto).

Voor geen goud zou ik mijn

mooie fiets in dit roestige fietsen-

rek zetten. Wat een aanfluiting

voor een mondaine badplaats

met allure. Tegenwoordig staan

de wrakkige fietsrekken verstopt

achter het noodgebouw van het

Casino. Het doel waarvoor deze

rekken ooit zijn aangekocht is

al lang achterhaald. Voor een

euro kon men z'n fiets in het rek

plaatsen en met een stang stond

de fiets diefstalvrij. Via een infor-

matiebordje werd uitgelegd hoe

de handeling tot stand kwam.

Ondertussen is de tekst van het

infobordje al lang verdwenen,

nu de fietsenrekken nog.

eh... de Kleine Krocht is ook

afgesloten. O jee als dat maar

goed komt. Zou de goede Sint

nog wel komen nu het hier zo'n

rommel is?

Zak erover

Per november gaat, net zoals

verleden jaar, een zak over de

parkeermeters van de Zuid

Boulevard. Het betekent dat

de toerist zijn auto en Sinter-

klaas zijn paard gratis op de

boulevard kan stallen. We zul-

len aan Sinterklaas vragen of

de zak ook eens over de par-

keermeters wordt geplaatst die

midden in het dorp staan want

door alle wegwerkzaamheden

aan het Raadhuisplein zullen

deze parkeervakken vaker ge-

bruikt worden. En gratis parke-

ren is in deze dure tijd een leuk

gebaar naar de Zandvoortse

bevolking.

Omleiding

Het is handig wanneer je als bur-

ger geïnformeerd wordt voor

één of andere herinrichting in

het dorp. Eigenlijk zou men in de

gemeentelijke advertentie moe-

ten lezen waar de werkzaamhe-

den zijn, niet waar? Ben je mal,

de gemeente gaat er vanuit dat

elke burger in het bezit is van

een computer en via dit moder-

ne instrument alle broodnodige

informatie ontvangt. Maar stel

dat je niet in het bezit bent van

een computer? Niet getreurd, in

de Zandvoortse Courant houden

we u op de hoogte, zodat u niet

nodeloos uw neus stoot.

Sinterklaas

Zoals u heeft kunnen lezen, komt

19 november Sinterklaas weer

naar Zandvoort. Hoe moet dat

nou? Weet de Sint dat het Raad-

huisplein moeilijk te bereiken

is? En zou de Sint ondertussen

gehoord hebben dat het Raad-

huis in de steigers staat? Het

persbericht vermeldt gelukkig

dat Sinterklaas dit keer door de

burgemeester op het Gasthuis-

plein wordt ontvangen. Maar

Vesteda

Het meest irritante van de tele-

foon vind ik al die bedrijven die,

vaak onder etenstijd, iets van je

willen weten. Uiterst verbaast

was ik dan ooktoen mij per tele-

foon de vraag werd gesteld of ik

geïnteresseerd was in een mooi

appartement in Zandvoort. Een

huur appartement weliswaar

en aangeboden door? Vesteda!

(U weet wel, de ontwikkelaar

die de nieuwbouw aan de

Middenboulevard moet gaan

ontwikkelen). Want zo ging de

interviewster verder, u behoort

tot onze doelgroep. "Nou me-

vrouw", was mijn antwoord,

"ook al behoor ik dan tot uw
doelgroep, ik denk er niet aan

om mijn koophuis waar ik nog

steeds fijn in woon te verlaten

voor een belachelijk dure huur-

flat. Trouwens, hoe komt u aan

mijn gegevens en wat zijn de

criteria van mijn doelgroep?"

Daar kon ze geen antwoord

op geven. Dat Vesteda via de

telefoon toekomstige huurders

ronselt, om zo hun flats aan de

man/vrouw te brengen, is een

vreemde zaak.



Van

SCHAIK
i Makelaar O.G. i

Brederodestraat 68

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

M
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AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES - HUUR-

VERHUUR-BEHEER/
HYPOTHEEK/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

Op rustige lokatie ligt dit charmante half-

vrijstaande woonhuis met oprit en garage.

Ind.: entree; hal; gang; toilet; zonnige

woonkamer met erker, laminaatvloer en

uitbouw aan achterzijde; keuken met toe-

gang naar tuin. ie Et: 3 ruime slaapkamers,

badkamer met dubbele wastafel en toilet.

2e Et.: zolderkamer bereikbaar via vaste

trap.

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

Frans zwaanstraat 82

Aan de duinrand ligt deze royale uitgebouwde

en recentelijk gemoderniseerde eengezins-

woning met prachtig vrij uitzicht.

Ind.: woonkamer; moderne open woonkeuken

v.v. inbouwapp.; achtertuin (ca. 11 m. diep),

ie Et: 2 slaapk.; balkon; toilet/wasruimte;

luxe badkamer met whirlpool, massage-

douche en wastafelmeubel. 2e Et: overloop

met werkhoek; royale zolderkamer met kas-

tenwand en dakkapel aan voor- en achter-

zijde.

Vraagprijs € 385.000,- k.k.

Haarlemmerstraat 5

Aan de fraaie Haarlemmerstraat, ligt deze

zeer ruime split-levelwoning met totaal 5

slaapkamers.

Ind.: beg.gr.: vestibule; hal; toilet; 2 slaap-

kamers (thans in gebruik als praktijkruim-

te), ie Et: zonnige woonkamer met eiken

vloer, open haard en balkon op het zuiden;

ruime woonkeuken met toegang naar ach-

tertuin. 2e Et slaapk. met balkon; trap naar

werk/kleedruimte met vide; 2 sl.k.; badk.

met ligbad; 3e et: grote zolderruimte.

Vraagprijs € 398.000,- k.k.

Luxe appartementen complex

in het centrum van Zandvoort,

OP DENHOOGENWEG

Bouw reeds gestart,

nu nog slechts 2 appartementen beschikbaar.

Informatie: van Schaik Makelaar og

Hogeweg 56a

2042 GJ Zandvoort

tel 023 571 2944

e-mail: info@vanschaikbv.nl

Apt. G op de vierde bouwlaag:

• 3 slaapkamers

• 2 badkamers

• toilet

• grote living 47 m 2 met keuken

• ruim balkon aan de voorzijde 12 m 2

geheel op het zuiden, met uitzicht

over de duinen.

• balkon aan de achterzijde 3 m 2 met

uitzicht over het gezellige oude

centrum

• totale oppervlakte 143 m 2

Prijs VON € 498.000

Apt.F op de derde woonlaag
• 2 slaapkamers

• ruime badkamer
• toilet

• royale living 32 m2 met open keuken

• balkon 4 m2 met uitzicht

over oude dorp

• totale oppervlakte 87 m2

Prijs VON € 245.000
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Algemeen
• eigen wensen voor indeling etc. zijn nog inpasbaar

• vloertegels met vloerverwarming door het hele appartement (m.u.v. slaapkamers)

• luxe keuken met apparatuur

• volledig ingerichte badkamers

• video deursysteem

• ruime berging in de parkeerkelder

• parkeerplaatsen in de veilige parkeerkelder beschikbaar ad € 25.000

• OPLEVERING ca. oktober/november 2006
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Rozenobel
Antiek
Door Lienke Brugman

Antiek, lust en leven op
het Gasthuisplein
Al vanaf 1978 is Wilhelmien Bodamér geïnteresseerd in antiek.

Via haar broer kwam ze in de handel, bezocht antiekmarkten en

beurzen. Samen met echtgenoot Peter konden ze de smederij

van de gebr. Loos huren waar nu dan, tegenover het Zandvoorts

museum op het Gasthuisplein, antiekwinkel 'Rozenobel' is

gevestigd.

Rozenobel Antiek.

"Mijn zoon was nog maar am-

per één jaar toen ik mijn eerste

antiekmarkt bezocht. Een vriend

van mijn broer zat in deze han-

del en zocht iemand die hem
kon helpen, ik was meteen ver-

kocht", lacht Wilhelmien vrolijk.

Geboren en getogen in Haarlem

(ik ben een échte mug) haalt ze

herinneringen op. Van de eerste

markt in de Spaarnwoudestraat

bijvoorbeeld, de bloemenmeis-

jes, de mooie grachtenpanden,

bankjes aan het water: "Het was

toen een leuke bijverdienste en

via die vriend kwam ik op heel

veel markten en beurzen. Later

is Peter ook meegegaan, meestal

gingen we in de weekenden op

pad van Heerlen tot Groningen."

Echt antiek is zo weer weg
Op dit moment hebben ze het al-

leen 's zomers druk met hun win-

kel op het plein. "De upgrading

van het plein is niet zo een succes

geworden als we hadden ver-

wacht. Het is een té grijze massa

geworden. Behalve met evene-

menten als een jaarmarkt, kunst-

markten of een shanty festival

dan is het hier druk en komen er

veel mensen naar het plein", zegt

ze. Op de beurzen die ze 's win-

ters bezoeken wordt de collectie

aangevuld. Door jarenlange er-

varing, het lezen van kunstboe-

ken en bezoek aan musea is hun

kennis danig uitgebreid en weten

ze precies wat waardevol zou kun-

nen zijn. "Maar 'oud' betekent

niet dat het antiek is", zegt Peter

nuchter, "mensen brengen hier

wel eens een schilderij van hun

voorouders dat dan wel zeventig

jaar oud moet zijn maar dan is

het gewoon een overgeschilderd

plaatje van vroeger, dat werd heel

veel gedaan in die tijd. Ja, natuur-

lijk is men dan teleurgesteld en

geloven ze me niet. Meestal heb

ik wel gelijk en komen ze het me
later eerlijk vertellen! Echt antiek

is moeilijk te vinden en te herken-

nen, vooral Art-deco en Art-Nou-

veau (Jugendstil), als je dat vindt

ben je het ook zo weer kwijt. Men
denkt ook altijd dat we van alles

wat af weten maar bij Kunst &
Kitsch (TV programma) hebben

ze ook specialisten in de verschil-

lende materies zoals glaswerk,

schilderijen, oud speelgoed e.d.

Meestal kunnen we wel zien of

iets waarde heeft of niet, maar we
vergissen ons ook wel eens. Dat

kan bij de beste gebeuren."

Zelf inkopen is spannend

Gedurende de zeven jaar dat ze

nu op het Dorpsplein gevestigd

zijn, zijn er al veel spulletjes door

hun handen gegaan. "Mensen

bellen ons op dat ze hun huis heb-

ben opgeruimd, of ik even langs

kan komen. Als het veel is doe ik

Politiek

PvdA wil duidelijkheid rondom Zorg aan Zee
Eind januari 2005 heeft de gemeente de bouwvergunning ver-

leend voor Zorg aan Zee: een nieuw te bouwen appartementen-

complex op het adres Poststraat 7. Het bewonersplatform van

de Poststraat heeft daarop een bezwaarschrift ingediend. De

commissie van advies voor de bezwaarschriften heeft het col-

lege geadviseerd het bezwaarschrift gegrond te verklaren.

Gert Toonen, fractievoorzitter

PvdA, vraagt het college wat er na-

dien in de procedure is gebeurd en

waar de voortgang op is blijven ste-

ken. De socialist heeft een brief aan

het college gestuurd waarin hij zijn

bezorgdheid uit. "Ik dring er bij het

college op aan dat u ten spoedigste

een uitspraak doet over het inge-

diende bezwaarschrift, dat u de

bouwvergunning in stand houdt

en ik verzoek u de belanghebben-

den en de raad ogenblikkelijk te

berichten. Op 10 augustus heeft u

de raad van de bevindingen van de

commissie op de hoogte gesteld en

drie mogelijke uitkomsten aange-

geven. U stelt in uw brief dat er on-

derzocht wordt welk scenario het

juiste is en dat u na dit onderzoek

een beslissing op het bezwaar-

schrift zult nemen. Onlangs heeft

de portefeuillehouder, de heer

Demmers, in een commissieverga-

dering stellig beweerd dat hij het

advies van de commissie van advies

voor de bezwaarschriften niet zal

volgen en zal persisteren bij de

verleende bouwvergunning,"

aldus Toonen in zijn brief.

Vragen

Wel geeft hij aan het bezwaar-

schrift niette kennen en ook het

advies van de commissie is bij

hem niet bekend. Hij gaat af op

stukken die hij via Zorg aan Zee

heeft gekregen en daarbij stelt

hij de volgende vragen: 1 . Is het

onderzoek dat het college in

gang heeft gezet al afgerond?

Zo ja, wat is het resultaat en zo

nee, hoe lang gaat dat nog du-

ren? 2. Als het onderzoek is af-

gerond, heeft u dan inmiddels

een besluit genomen? Zo ja,

wat is het resultaat van uw be-

sluit en zo nee, waarom heeft

u dan nog geen besluit geno-

men. 3. Welke status toegekend

worden aan de uitspraak van

de portefeuillehouder dat hij

de bouwvergunning wenst te

handhaven. Is dat een college-

Gert Toonen.

(Foto: OvM Fotografie)

standpunt of is dat slechts de vi-

sie van de portefeuillehouder. En

tenslotte vraagt Toonen zich af

of, als de commissie al op 9 juni

jongsleden tot een advies is geko-

men, het verantwoord is om de

belanghebbenden zo lang op een

definitief besluit te laten wach-

ten. Hij dringt er dan ook bij het

college op aan om ten spoedigste

tot een uitspraak te komen op

het ingediende bezwaarschrift en

dat de bouwvergunning in stand

gehouden wordt en verzoekt de

belanghebbenden en de raad on-

verwijld te berichten.

Radio Stiphout naar andere inkoopformule
Radio Stiphout is sinds 21 ok-

tober overgestapt naar een an-

dere inkoopformule: Euronics.

Deze organisatie is verreweg
de grootste op het gebied van
elektronica en witgoed in Eu-

ropa.

Ook het gezicht van de winkel

aan de Thorbeckestraat heeft een
kleurrijke verandering ondergaan.
Jürgen Stiphout: "Door deze in-

koopformule kunnen wij onze
topartikelen nog scherper aanbie-

den. U hoeft zich dus geen zorgen

te maken: Radio Stiphout blijft

Radio Stiphout met dezelfde ser-

vice door dezelfde medewerkers
en met dezelfde glimlach op hun
gezichten!"

* f'l'*>,ïi^ Lr.
1 -m I11 -Zat 1 ^§1 \

***

~~' 1 m7

II

1 mJ \ FiW
dat ook en geef er een bod op,

nee, ik neem het niet in consig-

natie." Door advertenties en

mond op mond reclame weten

de Zandvoorters 'Rozenobel'

wel te vinden. Peter wijst naar

de prachtige klokken, waar

hij zelf gek op is, barometers,

lampen, zilver en kristal dat

een mooi plekje in een antiek

kastje heeft gekregen. Het zelf

inkopen van antiek vindt Wil-

helmien het leukste dat er is:

"Spannend om te kijken of er

iets bij is wat je kunt gebruiken

voor de verkoop." Maar ook het

omgaan met mensen, opknappen

van antieke voorwerpen (vooral

het werk van Peter) antiekmark-

ten bezoeken, het is een hobby

waarvan de Bodamérs een ma-

nier van leven hebben gemaakt.

Rondkijkend in de zaak ontdek

ik herkenbare spulletjes van vroe-

ger: een pendule die vroeger bij

ons op de schoorsteenmantel

stond, kapstok, emaille voorraad-

blikken, gewichten, oude strijk-

bouten, prachtige vazen maar

ook een houten stepje, sleetjes,

poppenwagens, een kruideniers-

winkeltje dat vroeger op de kleu-

terschool gemeengoed was maar

nu antiek.

Nostalgie uit oude tijden.

Antiekzaak 'Rozenobel', ge-

opend van maandag t/m zon-

dag van 12.30 uur tot plm.

17.30 uur. Dinsdags gesloten.

Gasthuisplein 6, Zandvoort.

Tel: 023- 5731787

O



Schoonheidssalon

Cuiudia
Najaarsbehandeling
van € 37,00 voor € 32,00

(reiniging, epileren, stomen, peeling, oneffenheden

verwijderen, massage, masker en dagcrème)

Koningstraat 28a Zandvoort • Tel: 023-5730428

www.schoonheidssalonclaudia.nl

ÖJ ET

Haroeamo
's maandags gesloten

Kerkstraat 14 - Zandvoort

COMPUTERHULP AAN HUIS

Kennemer
v a e y

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

BEL: 023-5736250 www.kennemervalley.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

In- en verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Kamerlingh Onnesstraat 23

ü UVA II Tel.: 023 571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

bloemen mm zee
Bloemen en Planten
Fleurop Service

Ma t/m za van 9.00- tot 18.00 uur

Zo van 12.00- tot 17.00 uur

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel.: 023-5720042

www.bloemenaanzee.nl |

Miele Wassalon

WASUNIEK
Haltestraat 63

B 2042 LL Zandvoort Tel. 023 - 571 44 17

• Wassen, verzorgde wassen

• Kilowassen voor bedrijven

• Lakenpakketten

• Dry-Cleaning/Stomerij

• Overhemden wassen + strijken

• Dekbedden reinigen

Zandvoort Optiek

ALLEMONTUREN
50% KORTING

ALLEZONNEBRILLEN 25% KORTING

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36 2042 JG Zandvoort Tel. 023 - 57 1 2 466
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JONG IN
'ANDVlË Ë £

Door Nel Kerkman

Hoe ronsel je jongeren voor je rubriek? Gewoon je buurjongen

vragen of hij mee wil doen. Met veel maren en bezwaren krijg ik

uiteindelijk Bart Bluijs toch zo ver dat we gezellig zitten te praten

aan mijn tafel. Het ijs is gebroken en Bart zit op zijn gemak en

vertelt over wat hij belangrijk vindt. Bart wordt op 23 november

twintig jaar en naar zijn zeggen vindt hij dat al erg oud. Een jaar

ouder dan Bart is zijn zus Wendy en zijn jongere zuster Ellen is

een jaar jonger en heeft al meegewerkt aan deze rubriek.

Bart Bluijs.

Studie

Na de Mariaschool in Zandvoort

is Bart naar het Coornhert Ly-

ceum in Haarlem gegaan. Het

eerste jaar was het HAVO/VWO
daarna werd het 3 HAVO en uit

eindelijk de MAVO. De oorzaak

van deze volgorde is dat in 3

HAVO naar voren kwam dat

Bart dyslectisch is. Daar is niets

mis mee want veel beroemde

mensen zoals Jan de Bouvrie,

Einstein en Churchill waren

dyslectisch. Het betekent al-

leen dat je problemen hebt of

bij de kruising van de Tolweg,

Zandvoortselaan, Haarlemmer-

straat een verkeersrotonde zou

kunnen komen. Volgens Bart

zou eventueel met weghalen

van enkele parkeerplaatsen, de

rotonde er net passen. Eigenlijk

had Bart liever architect willen

worden maar hij zag erg tegen

de studie op.

Hobby en interesses

Een echte Bluijs is padvinder dus

Bart ook? Ja zeker, hij is al 13

jaar lid van de scouting en is nu

Ik zou niet uit

Zandvoort weg willen

hele belevenis om een derge-

lijk verre reis te maken. Af en

toe werd er in tenten geslapen

en werden er verschillende sa-

fariparken bezocht. De leef-

wijze van de bevolking vindt

Bart trager dan bij ons. Hij zou

er niet willen wonen omdat
hij sommige technische/luxe

zaken heeft gemist die hier

gewoon zijn zoals: elektrici-

teit, water en hygiëne. Vanuit

school zou hij een paar maan-

den uitgezonden kunnen wor-

den voor wegenbouw naar

Kenia. Maar daar heeft hij

geen interesse in want dat zou

betekenen een poosje geen

gezellige scoutingavonden.

Zandvoort

Bart is geen echte stapper en

gaat zelden uit. Af en toe gaat

hij wel met vrienden gezellig

naar een lekkere kroeg om
bijvoorbeeld naar een voet-

balwedstrijd te kijken. Geen

buitenland, geen politiek en

vooral niet in de belangstel-

ling staan dat zijn zaken waar

Bart momenteel niets voor

voelt . Daarom verlaat Bart op-

gelucht mijn huis. Het zit erop,

bij navraag viel het allemaal

mee. Alleen nog een foto Bart

en dan? Sta je toch echt in de

krant!

JONG IN
ZANDVOORT
Heb je iets te melden

over jongeren in

Zandvoort? Of wil je

ook je zegje doen in

deze rubriek en is je

leeftijd tussen

13 jaar en 19 jaar?

Mail dan naar

de redactie:

5732752 of redactie®

zandvoortsecourant.nl

kunt krijgen met lezen en spel-

len. Bart zit nu in het laatste

jaar van het NOVA College in

Beverwijk en heeft gekozen

voor de infratechniek, richting

grond-, weg- en waterbouw.

Hij heeft in Zandvoort al aan

een wegenbouwproject, de

verkeersrotonde bij Nieuw Uni-

cum, mee geholpen. Sinds kort

loopt hij stage bij het Konink-

lijke Wegenbouw Stevin en dat

betekent weer meehelpen aan

een Zandvoorts project name-

lijk aan de renovatie Boulevard

Barnaart. Straks gaat hij mis-

schien door met de ontwikke-

ling van de Kop van de Zeeweg.

We filosoferen samen even of

actief bij de leiding en stam. Het

is een gezellige groep en Bart

gaat minstens drie per week
naar het clubhuis. Daarbij is Bart

actief bij een badmintongroep

en vroeger was hij lid van bas-

ketbalvereniging de Lions, door

tijd gebrek heeft hij dit afgebla-

zen. Meestal zit Bart achter zijn

computer en via games creëert

hij zijn eigen stad. Doet hij toch

nog iets met architectuur.

Vakantie

Van de zomer is Bart, samen met

zijn familie, drie weken naar

Oeganda geweest om te kijken

hoe zijn oom Jeroen daar met

zijn gezin woont. Het was een

D ERVAN
y

DE WEEK

Hier hebben we onze Fred. Fred is een beetje een rare

hond. Is het nou een naakthond of niet, of toch een krui-

sing daarmee. Hij is in ieder geval voor de helft kaal en

heeft zeker wat weg van een naakthond. Fred is ongeveer

een jaartje oud en is een beetje verlegen.

Alles wat nieuw is, vindt

hij best wel eng. Nieuwe
situaties,maar ook nieuwe

mensen. Fred kan goed
met andere honden over-

weg maar ook hier, eerst

even kijken wat er precies

aan de hand is en dan pas

beslissen of het leuk ge-

noeg is om erop af te gaan.

We plaatsen Fred niet bij

kleine kinderen in huis.

Daar is hij veel te bang

voor. Oudere rustige kin-

deren moet wel lukken. Zo-

lang ze hem maar met rust

laten en wachten tot hij op

hun afkomt. Alles kost tijd.

Freddie moet nog veel le-

ren. Van basiscommando's

tot alleen zijn. We weten
eigenlijk niet precies of

hij alleen kan zijn. Dat is

hier vrij moeilijk te zien in

een kennel. Maar waar het

om gaat is, dat we mensen
voor Fred zoeken die de

tijd willen nemen om Fred

te laten zien dat de wereld

niet zo eng is als het lijkt....

Mensen met veel geduld

dus. Wie durft de uitda-

ging aan met onze kleine

lieve Fred???

Kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl of kom langs

op de Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met

zaterdag tussen 11.00 uuren 16.00 uur. Tel 57 13 888.



AKZA
AKTIVITEITENCENTRUM ZANDVOORT

Flemingstraat 180 «2041 VP Zandvoort • Tel: 023 571 71 13

www.aktiviteitencentrum.nl • info@aktiviteitencentrum.nl

Inschrijven voor:

Lezing Egypte: Oudheid voordat het oudheid is

09-11 Cursus: Word 1 en Windows
(6 lessen ochtend)

09-1 1 Cursus: Word 1 en Windows
(6 lessen avond)

09-1 1 Cursus: ABC voor de computer (6 lessen)

14-1 1 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.

Wie weet een naam voor AKZA/SWOZ?
Stichting Aktiviteitencentrum (AKZA) en Stichting

Welzijn Ouderen (SWOZ) gaan per 1 januari 2006 op

in 1 welzijnsorganisatie. Daarom zijn wij op zoek naar

een nieuwe naam! De organisatie wordt een organi-

satie voor alle inwoners van Zandvoort van jong tot

oud. In deze organisatie kunt u alles vinden op het

gebied van ontmoeting, ontspanning en ontplooi-

ing. U krijgt informatie en advies en de organisatie

richt zich op preventie en biedt buitenschoolse op-

vang. Weet u een originele, leuke, passende, mooie,

naam? Voor degene die een naam weet te verzinnen

is er een leuke attentie te winnen. U kunt uw naam
sturen naar bovenstaand post en email adres.

Vrijwilligerssteunpunt

Openingstijden: Maandag en vrijdag

van 09.00-12.00 uur.

vrijwilligerssteunpunt@aktiviteitencentrum.nl

\WJ*

iA N D VOORT

flmtt
Willemstraat 20 • 2042 VB Zandvoort • Tel: 023 571 73 73

www.welzijn-ouderen-zvt.nl • info@welzijn-ouderen-zvt.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 1

7

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 9 november 10.30 uur

vertelt mevr. T. ten Velden over de geschiedenis

van het Haarlems Dagblad.

RADIO TV

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

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 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

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-

12.00 uur Klassieke muziek
18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de

60- 70- en 80 er jaren

18.00 uur - 22.00 uur Klassieke avond muziek
22.00 uur - 08.00 uur Jazz 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

Film
Red Eye
Fear Takes Flight

Lisa Reichert (Rachel McAdams) vliegt niet graag, maar

weet dan nog niet wat voor verschrikkelijke nacht-

vlucht naar Miami haar te wachten staat. Aan boord

van het vliegtuig ziet Lisa tot haar vreugde dat ze

naast Jackson (Cillian Murphy) zit, de schijnbaar char-

mante man met wie ze iets gedronken en 'n tikje ge-

flirt heeft in de vertrekhal.

Maar direct na het op-

stijgen laat Jackson zijn

masker vallen en ont-

hult op dreigende toon

de ware reden van zijn

aanwezigheid: Hij neemt

deel aan een complot om
de onderdirecteur van de

Binnenlandse Veiligheids-

dienst te vermoorden en

Lisa is de sleutel voor het

welslagen daarvan. Als ze

niet meewerkt, zal haar

vader vermoord worden

op zijn teken. Lisa zit in

een vliegtuig op 10 km
hoogte. Ze kan geen kant

op en geen hulp inroepen

zonder het leven van haar

vader, van haar medepas-

sagiers en van haarzelf in

gevaarte brengen.

Lisa beseft dat ze nog

maar weinig tijd heeft

en ze zoekt wanhopig

naar een manier om haar

meedogenloze belager te

stoppen en een afschu-

welijke moord te voorko-

men.

Filmprogramma
27 oktober t/m 2 november

Dagelijks 13.30

Ret
Piraat
Peter Vandevelde

IfjTk Anke Helsen

Dagelijks 1530

Sjakie en de

chocolade fabriek
I

l/WK Johnny Depp
[©Nederlandse Versie

Do.t/mDL 19.00

RED
Rachel McAdams

Itfö
Cilliam Murphy

Dagelijks 21.30

THE

SKELETON
KEY

©
Kate Hudson
John Hurt

Wo. 1930 Filmclub

Modigliani

l©
Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM, Zandvoort
Tel: (023) 5718686

WWWXIRCUSZANDVOORLNL
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Deborah J. Carter in

Gebouw de Krocht
Deborah J. Carter is een geboren Amerikaanse en groeide op in

Hawaii en in Japan. Deborah heeft over de hele wereld opge-

treden op ontelbare jazzfestivals, jazzclubs, TV- en radio shows.

Behalve als een fantastische zangeres staat ze ook bekend als

een gepassioneerde zangdocente. De afgelopen jaren heeft ze

dan ook haar medewerking verleend aan vele jazz- seminars.

De mondiale ervaring van De-

borah J. Carter is goed hoor-

baar in haar muziek.

Zelf zegt ze daarover: "In onze

tijd zijn we enorm bevoorrecht

omdat alle deuren naar andere

culturen open staan. We kun-

nen daar enorm ons voordeel

mee doen." Deborah kan be-

schouwd worden als één van de

meest opwindende jazzvocalis-

ten van de hedendaagse Euro-

pese jazzscene.

Zondag 6 november in Gebouw
de Krocht, aanvang 20.00 uur

De toegang bedraagt 10 euro.
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Deborah J. Carter.

Afrikaans is een vriendelijke taal

Wie kent de televisiereclame voor het Zuid-Afrikaanse gerecht

bobotie van Knorr niet? De grappig klinkende woorden die wer-

den gebruikt spraken allemaal tot de verbeelding. Helaas bleken

woorden als 'amperbroekie' en 'hysbakkie' niet te kloppen. In

het nieuwste Actuele Onderwerpen leest u alles over het Afri-

kaans; het ontstaan, het verband met het Nederlands, de gram-

matica, de toekomst en niet te vergeten een 'woordelys' met
woorden die wel echt tot het Afrikaans behoren.

Afrikaans is 'die vriendelike taal'

Dit tot groot genoegen van

Nederlandstalige toeristen die

gedreven foto's maken van de

'grappige' teksten op uithang-

borden. De Engelsen in Zuid-

Afrika noemen de taal dan ook

smalend 'baby Dutch'. Toch is

Afrikaans meer dan een ver-

bastering van het zeventiende-

eeuwse Nederlands. Inheemse

volken en zeker ook de voorma-

lige slaven uit Azië hebben een

belangrijke rol gespeeld bij het

in standhouden en ontwikkelen

van het Afrikaans tot wat het

nu is. Dat kleurrijke verleden is

vandaag de dag nog zichtbaar

in de Zuid-Afrikaanse samenle-

ving. Van de zogenaamde 'kleur-

lingen' (die apartheidsclassifica-

tie wordt nog steeds gebruikt),

spreekt 90% Afrikaans als moe-

dertaal. Ter vergelijking: onder

blanken is dit 'slechts' 60%. Min-

der bekend is dat Afrikaans in

de negentiende eeuw voor het

eerst werd opgeschreven door

voormalige slaven uit 'het oos-

ten'. In het Arabisch nota bene!

Multicultureel

De architecten van apartheid

zullen het nooit hebben toe-

gegeven, maar de door hen

geclaimde taal is dus eigenlijk

heel multicultureel. De ironie zal

niemand ontgaan. De taal die is

gebruikt om etnische groepen

te scheiden, behelst dus ele-

menten uit bijna al die verschil-

lende culturen.

'Afrikaans - Die vriendelike

taal' (ISBN 90-8587-01 6-X) is

te bestellen voor € 3,25, excl.

Verzendkosten, bij AO via de

website: www.actueleonder-

werpen.nl of via telefoonr.

0320-286962. De uitgave is ook

via de boekhandel te bestel-

len. Abonnees van de AO-reeks

krijgen de uitgave automatisch

thuis gestuurd.

Zang en poëzie in Antonius & Pauluskerk

Zaterdag 29 oktober zal, aan de vooravond van Allerheiligen en

Allerzielen, een culturele avond in de Antonius & Pauluskerk aan

de Sparrenlaan in Aerdenhout georganiseerd worden.

De Zandvoortse bas-bariton

Jan-Peter Versteege zal liede-

ren van onder andere Fauré,

Ravel, Schubert, Strauss en Ver-

di vertolken. Verder heeft onze

plaatsgenoot nog een aantal

Ierse en Schotse liederen op zijn

repertoire staan. Hij wordt op

de piano begeleidt door Jan-

neke Koetsier. De poëzie wordt

verzorgd door Michel van der

Plas, die uit eigen werk zal

voordragen. Verder zal pastor

Dick Duijves een voordracht

houden.

De avond begint om 20.00 uur

en de entree is €5,-.

Marco Termes naar
Landelijke Stadsdichtersdag

Dichter bij Zee Marco Termes treedt aan op de Landelijke

Stadsdichterdag. Een nieuw evenement. Deze eerste Landelijke

Stadsdichterdag wordt op 30 oktober gehouden in Lelystad,

gebouwd op de bodem van het IJsselmeer.

Zandvoortse vlag

Stadsdichters uit Nederland en

Vlaanderen komen naar Lely-

stad om zich met elkaar te me-

ten.

Het programma begint om
14.00 uur in Hotel Mercure.

Termes, die de laatste tijd het

ene na het andere gedicht pu-

bliceert op zijn website onder

de titel Dichter bij Zee, bereidt

zich momenteel mentaal voor

op deze poëtische wedstrijd. "Ik

zal de Zandvoortse tweekleur

met hand en tand verdedigen

totdat de andere dichters geel

en blauw van jaloezie naar hun

steden afdruipen", aldus de

strijdlustige dichter.

Bekende dichter komen
Winnen zal beslist niet mak-

kelijk worden, want dichters

als Driek van Wissen en Joost

Zwagerman geven acte de pré-

sence en zijn minstens net zo

gebrand op een 'overwinning'.

Toch heeft Termes een goede

kans. De Dichter bij Zee lijkt

momenteel een bloeiperiode

door te maken, gezien zijn pro-

ductiviteit van de laatste tijd.

De dames en heren dichters

zullen door de burgemeester

van Lelystad ontvangen wor-

den, waarna tot 18.30 uur het

één groot poëtisch festijn zal

zijn, gelardeerd met leuke mu-

ziek door het muzikale duo Les

Dénicheurs.

Marco Termes.

20 oktober 2005

Dichter bij Zee Marco Termes

Geluk

Geluk is weg kunnen

maar niet willen.

Half oktober op mijn balkon

zie ik in de schemering

van een zakkende herfstzon

alles om mij heen langzaam

oranje roze worden.

Onder mij lopen telkens voor

mij bekende gezichten uit

dit dorp en de zee is zo stil

als een kind dat na een dag

spelen rustig is gaan slapen.

In de verte schapenwolken en

kleine bootjes als knuffels in

zijn rustig deinende waterbed.

Hoog in het vale blauw trekt

een vliegtuig een langgerekt

spoor van condens. In mijn

hoofd de eeuwige vragen van

de romantische dromer: wie,

waarheen, waarom, waarvoor?

Ik ben hier zo intens tevreden

met mijn Zandvoort om mij

heen

Van alle passagiers in alle

vliegtuigen van de wereld

benijd ik er vanaf deze plek

geeneen.

Iets te (ver)kopen? Plaats een ZANDKORREL zie pagina 20
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FRESH JAZZ IN ESPLANAD

A

"Zandvoort"

Zaterdag 29 oktober:

"TTie Mainstream
Jazz Combo"
o.l.v. Ger Groenendaal
Rob Rottschafer

Hans Rietveld

Peter de Gelder
Pieter van Doornveld
Monique van Doornveld

Heerlijk eten, drinken, en Live Jazz muziek!

Elke zaterdag Live Jazz optredens in

Grand caféEsplanada met uitgebreide

keuken specialiteiten. Start: 19.00 uur

Adres: Badhuisplein 2 - Zandvoort

(schuin tegenover

Tel: +31 (0)235734008

a A 11 Hét i restaurant

deAbatros
^yt/siim? SO/aa/^ een/ {teg/^ iw Zanx/ovwf

^M^/yhe/tóen een comp/eet nieiaae?

menukaartmet? a/& eatinjy^ :

^yÊuancla^: oti/>efie/*/it tong/ (£ Y^.óOfi-fi)
Q)w&c/m^: on/hefier£tmxM&e/en (£ //. OOfr.fi)

tyPoen&c/ciy; onóefie/lit^aniAu/s^ ^E 20.S0fi.fi)

£/n c/a coeeAeinx/en (ofHfr/cujfl zate/^c/cu/i'zo/u/cu//)

/telt/ten uh^ /io&muziek

ëRe&e/^oeren i& a/tifr/cum teraden//

'ïïfykumierfrjf/Hïefeen
>

fr/aa£sen

tot/maao. /OO/je/ssonen

'Vite en/ &tHll dfeeeialiteiteny fflesttuiiHint

Ma/teatr<ial/2fr • 2042_£MZant/om»*
tel: 02S-6712524

«{café

BOQMBRAAIKS

Stel uw eigen Boomerang
menu samen voor € 19,91

Voorgerecht:
* Escargots

of* Gamba's pil-pil

of* Carpaccio

Hoofdgerecht:
* Entrecöte

of* Visschotel

of* Kangeroetournedos

Nagerecht:
* Ananascarpaccio met

Australisch cocos ijs

of * Verse vruchten + slagroom
of* Crème brülée

Reserveren gewenst

Eetcafé Boomerang
Passage 46-48 • 2042 KV Zandvoort

www.eetcafe-boomerang.nl

Tel.: 023-571 9213

Bij Koffie Corner

Het adres voor D.E. koffie

$* de*t (Zletfom *i¥a{i

Zeeduivelfilet met
gebakken aardappeltjes

en groente

€8,50

Koffie/Lunchroom Zandvoort

Kerkplein 7 • Tel. 023-573 02 74

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Het gesnif en gesnotter begint weer

toe te nemen. Eet oesters is ons devies.

Door het hoge gehalte aan magne-

sium en zink zijn oesters erg gezond.

Zink is een stof die beschermt tegen

verkoudheid.

Hoe hoger het zinkgehalte in het bloed, hoe min-

der vatbaar voor verkoudheid. Doordat oesters altijd

vers en onbewerkt zijn, blijft het zinkgehalte intact

en wordt het beter door het lichaam opgenomen.
Daarnaast spelen magnesium en zink een belangrijke

rol in de stofwisseling. Bovendien passen oesters ook

prima in zowel een cholesterolarm als een caloriearm

dieet. Oesters eten is dus niet alleen lekker, maar ook

nog eens heel verantwoord. Uiteraard is een rauwe

oester het lekkerst maar er zijn ook hele leuke dingen

mee te doen zoals onderstaand recept laat zien.

(Recept

GEGRILDE OESTERS
MET CITROEN-KORIAIMDERROOM

Voorgerecht of borrelhapje voor 4 personen

Benodigdheden:
12 Zeeuwse (platte) oesters,
1 citroen,

125 ml slagroom,
versgemalen zwarte peper,
V2 eetlepel fijngehakte koriander
75 g geraspte jongbelegen kaas,

'

50 g rucola

Bereiding

Verwarm de grill voor op

de hoogste stand. Snijd

de oesters één voor één

open. Houd de oesters

met één hand tussen

een dubbelgevouwen

theedoek zo vast, dat de

platte schelp boven zit.

Steek met een oestermes

of een stevig puntig mes

in het scharnier en maak
met een draaibeweging

de schelp open. Verwij-

der de platte schelpen

en maak de oesters in de

bolle oesterschelpen los.

Zet de schelpen met de

oesters erin op de bak-

plaat.

Boen de citroen schoon

en rasp er 2 theelepels

gele schil af. Pers de ci-

troen uit. Sprenkel een

beetje citroensap over de

oesters en maal er peper

boven. Klop de slagroom

half stijf en spatel de ci-

troenrasp, 2 theelepels

citroensap, de koriander

en de helft van de kaas

erdoor. Schep de room op

de oesters en verdeel de

rest van de kaas erover.

Schuif de bakplaat ca. 15

cm onder het hete grillele-

ment en laat de oesters in

ca. 5 minuten goudbruin

en gaar worden. Verdeel

de rucola over 4 borden

en zet de oesterschelpen

erop.

0ZANDVOORTSE
Courant

Kijk ook eens op de website

www.zandvoortsecourant.nl
HZandvoortse
Courant



Om maar met de deur in huis te vallen, met oom Kees gaat het

niet goed. Ik heb hem in het ziekenhuis opgezocht en zag daar

een heel zielig mager oom Keesje in bed liggen. Heb aan de

dienstdoende verpleegster gevraagd hoe het er met oom Kees

voorstond, maar dat kon ze me nog niet zeggen daar de uitsla-

gen van de diverse onderzoeken nog niet voor handen waren.

Oom was goed aanspreekbaar en vroeg zich af waarom hij niet

naar huis mocht. Ik heb een poosje bij hem gezeten en werd afge-

lost door tante Ans, die met twee grote tassen vol sinaasappels in

haar hand binnen kwam. Ik houd u op de hoogte.

Beachhotel Esplanada. (Foto: OvM Fotografie)

Ik was deze avond alleen en

had gelezen dat er in Beach-

hotel Esplanada een diner-

jazzavond georganiseerd was

en dat leek me voor de zater-

dagavond een mooie invulling.

Binnengekomen in het hotel,

Ondernemers: Let op uw Saekl

een kleine brouwerij in Gronin-

gen, die een erg lekker biertje

op de markt heeft gebracht.

Na 20 minuten kwam er weer

een medewerker om te vragen

of ik misschien ook iets wilde

eten. Op mijn bevestigend ant-

i

werd ik verwelkomd door de

gastheer die me het restaurant

wees. Het restaurant was re-

delijk gevuld met gasten en ik

vond een tafeltje bij het raam.

Mooie zaak met een hele grote

bar waar diverse medewerkers,

zo'n vijf in getal, waarschijnlijk

de wereldproblemen aan het

doornemen waren, daar het

ongeveer 30 minuten duurde

voordat er iemand aan mijn

tafel kwam die vroeg of ik al

iets te drinken had gekregen.

Ik bestelde maar direct twee

drankjes: een spa blauw a

€2,10 voor de eerste dorst en

een bier a €2,50. De drankjes

werden gebracht en ik zag

tot mijn blijdschap dat ze hier

Olme bier verkochten. Dit is

woord werd mij na 10 minuten

de kaart gebracht. Ik was dus

inmiddels al een uur binnen.

Gelukkig begon de muziek te

spelen (wel een uur later dan

gepland) wat voor de brood-

nodige afleiding zorgde.

De kaart: bij de voorgerechten

o.a.: Champignon paté (€7,50),

Gerookte zalm met garnituur

(€10,50) en Ardennerham met

meloen (€9,50). Bij de hoofd-

gerechten 'vlees' o.a.: Var-

kenshaas met knoflooksaus

(€14,50), Lamskotelet met

honing en thymsaus (€16,50),

en bij de hoofdgerechten 'vis'

o.a.: Zeewolffilet met Holland-

se saus (€16,50) en Zeetong

gebakken 350 gram (€17,50).

Door de Mystery Guest

Alles geserveerd met groente

en aardappels.

Ik heb in mijn leven heel veel

menukaarten in mijn hand

gehad en vrijwel geen enkele

menukaart is foutloos, maar

deze sloeg echt alles. Ik ge-

loof dat er bij ieder gerecht

wel een fout instond of dat

er een dermate vrije verta-

ling van gemaakt was, dat je

vaak twee keer moest lezen

om te weten wat er eigenlijk

bedoeld werd. Eén voorbeeld

zal ik u niet onthouden: op

de kaart staat bijvoorbeeld bij

de nagerechten 'Zambaljoni'

€7,50. Je denkt aan een hartig

taartje van Johma, maar het

blijkt een 'Sabayon' te zijn.

Ik bestelde een Caesar salade

en een gegrilde tonijnbiefstuk

met teriyakisaus en nog een

bier. Een tafeltje naast me zat

een keurig echtpaar uit Bloe-

mendaal, die een uur gele-

den al een bestelling gedaan

hadden. Hij een drie gangen

menuutje met tomatensoep

vooraf en zij alleen een hoofd-

gerecht, met de vraag erbij

of de hoofdgerechten tege-

lijkertijd geserveerd zouden

kunnen worden. Nou dat zou

kunnen, de dame kreeg haar

hoofdgerecht en haar man
kreeg niets. Op de vraag waar

de tomatensoep was geble-

ven, kwam het antwoord dat

die uitverkocht was. En vijftien

minuten later kreeg de man
het hoofdgerecht.

Ik kreeg de mededeling dat

helaas de Caesar salade ook

uitverkocht was en op mijn

vraag wat er dan in de Griekse

salade zat, moest de mede-

werker eerst naar de keuken,

en kwam terug met als ant-

woord: er zit salade, feta en

tomaat in en hij is erg lekker.

Die heb ik natuurlijk geno-

men. De muziek speelde ge-

zellige jazzmuziek en ik zag

dat mijn collega Cor van Gel-

der van het B.Z. journaal drif-

tig zijn eerste nummer aan het

schrijven was.

Het grappige van dit is, dat

ik hem ken en weet dat hij

schrijft en hij mij ook kent en
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J^> Wijn onder de loep

Tijdens de onlangs gehouden Open Atelierroute, werden door

Vino e Arte werken geëxposeerd van de Belgische kunstenares

Sabine Maes. Zoals gebruikelijk stonden er tevens een aantal

wijnen klaar om te worden geproefd. Er stonden diverse fles-

sen open waaronder een mousserende, een witte en voorna-

melijk rode wijnen.

Twee rode wijnen zal ik nader

omschrijven: één daarvan is de

huiswijn van Vino e Arte, de Ca-

nonico en de ander een mooie

Chianti superiore, die straks

tijdens de winteravonden be-

slist een goede combinatie zal

vormen met veel winterse ge-

rechten.

Cantine due Palme - Canonico

- Salento I.G.T. - Italië -2003

In de streek Apulië, in de hak

van de laars, treffen we het

schiereiland Salento aan waar

deze wijn vandaan komt. De

Canonico is gemaakt van de

Negroamaro druif wat letter-

lijk "zwarte bittere" betekent.

De donkere paarsrode wijn in

mijn glas geurt naar zongerijpt

rood fruit en pruimen. De volle,

zwoele en stevige smaak is heer-

lijk en vol rijp fruit, pruimen en

wat chocolade. Ik beveel deze

wijn van harte aan!

Prijs: € 5,50

Kwaliteit/prijsverhouding: 8

Castel di Pugna - Poderina

- Chianti superiore D.O.C.G.

-Italië -2002

Het kasteel waar deze wijn van-

daan komt, dateert al van het

einde van de 12e eeuw, maar

kwam bijna volledig in de as

te liggen in het midden van de

13e eeuw. In de kelders van

het kasteel liggen flessen wijn

van de eerste helft van de 20e

eeuw wat doet vermoeden dat

men toen gestart is met de

productie van wijn. De naam
Poderina komt van een oude

boerderij, omgeven door olijf-

bomen en wijngaarden. Deze

Chianti superiore is gemaakt

van 90% Sangiovese en verder

Canaiolo Nero. Wellicht zit er

ook wat Colorino in.

Hij heeft 6 maanden gerijpt in

tonnen van 5hl en vervolgens

nog 3 maanden op fles. De ro-

bijnrode wijn geurt licht naar

rood fruit en kruiden. Het is

een stevige maar zachte wijn

die nu gedronken kan worden

maar zeker ook nog 2 a 3 jaar

bewaard kan blijven. Een mooi

glas wijn bij geroosterd vlees

(T-bone steak bijvoorbeeld)

of gerechten uit de Toscaanse

boerenkeuken zoals gegrilde

varkensribbetjes, Italiaanse

ham of wild zwijn.

Prijs: € 9,95

Kwaliteit/prijsverhouding: 8-

En vergeet u niet: over smaak

valt niet te twisten!

J. van Gelder

(vinoloog)

"Zandvoort biedt u meer dan strand alleen"

haat de plaatselijke horeca hierin maar eens voorop lopen.

niet weet dat ik schrijf. Halver-

wege de avond kreeg ik mijn

Griekse salade, die leuk opge-

maakt en prima van kwaliteit

was en buiten de salade, tomaat

en feta nog vele andere ingredi-

ënten kende. Het hoofdgerecht

kwam er gelukkig snel achter

aan, de tonijn was mooi rood

gehouden en de Thaise saus zo-

als hij hoort.

Wat jammer dat dit bedrijf deze

avond zo slecht had voorbereid.

De muziek was goed en op de

kwaliteit van het eten was niets

aan te merken. Maar voor de

rest mankeerde er van alle kan-

ten wel iets. Ik adviseer de ei-

genaar om op de eerste plaats

eens goed door een vakman
naar de menukaart te laten kij-

ken, op de tweede plaats om
het bedienend personeel in te

krimpen daar niemand eigen-

lijk weet wie wat doet, waar-

door iedereen alles doet maar

veel te laat. En tenslotte om er

iemand in de keuken bij te zet-

ten, daar het voor één kok op

zo'n avond al een helse taak is

met deze kaart, laat staan om
er dan ook nog een apart jazz-

menu bij te maken. Misschien is

het raadzaam om op deze jazz-

avonden alleen een jazzmenu

te serveren.

Maar ere wie ere toekomt, de

eigenaar heeft zijn nek uitge-

stoken en is misschien iets te

vroeg aan deze jazzavonden

begonnen, maar met meer

voorbereiding en misschien

wat deskundige hulp kunnen

deze avonden voor Zandvoort

een positieve inbreng hebben.

Veel succes gewenst.



Bouwvergunn ing . info

BOUWVERGUNNING.INFO B.V.

Nijverheidsweg 1

2031 CN HAARLEM

Tel.: 023-532751

9

www.bouwvergunning.info

Krant niet
ontvangen?

Bel vrijdag tussen

14.00 -18.00 uur
023-571 61 05 of

06-121 361 36

U kunt deze ook
gratis afhalen bij:

Bruna Balkenende •

Grote Krocht 18

Gemeentehuis •

centrale balie

Bloemenhuis W. Bluys •

Winkelcentrum Noord
Redactiekantoor Zandvoortse

Courant •

Hogeweg 32

Bibliotheek •

Prinsesseweg 34

criG
mSI WORLDWIDE i

GROEP

CNG Groep

Weet u al wat u in januari
van uw salaris overhoudt???

www.cng-groep.nl

msi legal& Accounting
network worldwide

a network of independant professional firms

Tevens vestigingen te Den Haag en Alkmaar

Haarlem

Korte Zijlweg 9

2051 BD Haarlem

T 023-5271444

E info@cng-groep.nl

Amstelveen

Bankrashof 3

1183 NP Amstelveen

T 020 640 30 66

E info@cng-groep.nl

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort

rvoen§
tlleaning Service

Voor al uw
schoonmaakwerk!

Gespecialiseerd in gebouwen van V.v.E

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

KCS

FOTO MENNO GORTER
Analoog én Digitaal, Menno kan het allemaal

* Professionele 1 uur service Analoog & Digitaal

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

* Batterijen - Pasfoto's - Fotoalbums Portretfotografie

Grote Krocht 26 • Zandvoort • Tel 023 5730600

www.fotomennogorter.nl

H.WILLEMSE

Elektrotechnische werkzaamheden
Beveiligingsinstallaties

Brandmeldinstallaties
Camera-bewakingssystemen

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort

Tel. 023-5739278

GABOR
IN BRUIN EN ZWART SUEDE

€100,00

KAPTEIN
LUXE SCHOCNEN EN LEDERWAREN

KAPTEIN LUXE SCHOENEN
RAADHUISSTRAAT 99 • 2101 HE HEEMSTEDE

023-5286745
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6 e" H Dubbelfeest Genootschap

1/MeA Oud-Zandvoort

Het Genootschap Oud-Zandvoort is met meer dan 1600 leden de

grootste vereniging in de gemeente Zandvoort. Het GOZ werd in

1970 opgericht en is oorspronkelijk voortgekomen uit een oud-

heidskamer die destijds werd opgericht door de heren P. Brune en

Chr. Wagenaar. Zij waren, samen met onder andere Theo Hilbers,

ook de initiatiefnemers voor het oprichten van het genootschap,

toen de oudheidskamer niet de juiste manier bleek om de historie

van Zandvoort onder de aandacht te brengen.

Bewezen

Het GOZ heeft haar bestaan in de

afgelopen jaar meer dan bewe-

zen. Niet alleen wordt ieder half

jaar een Genootschapsavond

georganiseerd, maar de vereni-

ging is ook zeer actief met het

vastleggen van de historie in

beeld en geschrift. GOZ beschikt

over duizenden gedigitaliseerde

foto's die een beeld geven van

de Zandvoortse historie. Ook zijn

in de loop van de jaren diverse

boeken uitgeven die allemaal

bijdragen aan de kennis van de

geschiedenis van onze woon-

plaats.

De Klink

Een belangrijke bijdrage aan de

kennis van de historie is het kwar-

taalblad De Klink, dat met het

oktober - december 2005 num-

mer voor de honderdste keer is

verschenen. In de kwart eeuw
dat het blad wordt uitgegeven is

het uitgegroeid tot een kleurrijk

magazine, waarnaar vele leden

met belangstelling uit kijken. De

eerste redacteur was de heer P.

Brune. Die legde van 1981 - 1985

de basis voor het blad, dat in

eerste aanleg niet meer was dan

een eenvoudig blaadje waarin

echter al zeer interessante infor-

matie te vinden was. Zijn opvol-

gers Theo Hilbers (1986-1989),

Harry Visser (1990), Maarten

Weber (1991-2000) en Peter Bluijs

(2001 tot heden) slaagden met

een groot aantal redactieleden er

in, de door Brune gelegde basis te

verstevigen en uit te bouwen.

Jubileumnummer

Het beste bewijs dat ze daarin

geslaagd zijn is het extra dikke

jubileumnummer waarin beel-

den en teksten te vinden zijn

over Zandvoort tussen 1950 en

1960. Vele bekende zaken als het

opheffen van de tramlijn naar

Haarlem en Amsterdam en de

komst van de daaraan verbon-

den bus, oude beelden van de

Rotonde en Kerkstraat, Hotel

Bouwes, diverse beelden van het

strand- en boulevard leven, het

wereldkampioenschap wiel-

rennen in augustus 1959 en

de tijd dat Toon Hermans in

Zandvoort woonde, passeren op

boeiende wijze de revue. Voor

niet leden is het jubileumnum-

mer voor 5 euro te koop bij

Bruna Balkenende aan de Grote

Krocht.

Genootschapsavond

Volgende week vrijdag, 4

november, wordt weer de

halfjaarlijkse genootschaps-

avond gehouden in Gebouw
De Krocht. De avonden trekken

de laatste jaren altijd een volle

bak, niet in de laatste plaats

omdat net als bij de vele activi-

teiten van GOZ de historie van

Zandvoort op vaak originele

manier wordt belicht. Dat is

ook deze keer het geval. Vanaf

19.15 uur wordt begonnen met

een doorlopende diavoorstel-

ling met foto's, advertenties,

krantenartikelen en achter-

gronden van Zandvoort uit

vroeger dagen. Na de ope-

ning om 20.00 uur presenteert

voorzitter Ger Cense een hom-

mage in beeld en geluid aan

bekende vaderlandse arties-

ten die in Zandvoort hebben

gewoond. Na de pauze wordt

deel 3 vertoont van de door

Cor Draijer samengestelde serie

'Zandvoort in de vorige eeuw',

met ook daarin ongetwijfeld

weer een scala aan oude en

voor velen bekende beelden

uit de Zandvoortse historie, die

door het Genootschap en De

Klink ook in de komende jaren

ongetwijfeld levend gehouden

zal worden.

10 November start nieuwbouw AKZA
Op 10 november start de bouw van het nieuwe activiteitencen-

trum AKZA en de daarbij geplande appartementen. Mevrouw R.

Kruisinga, gedeputeerde van de provincie Noord Holland, slaat

de eerste paal. Met deze symbolische handeling markeert zij de

start van de bouw van AKZA en de woningen. Met een flinke

subsidie maakt de provincie de realisatie van een wijksteunpunt

in Nieuw Noord, in het nieuwe gebouw mogelijk.

Voor de projectpartners is het

een mijlpaal in hun samenwer-

king. Het gaat om: de gemeente

Zandvoort, woningbouwver-

eniging EMIvl, Nieuw Unicum,

Stichting Zorgcontact én AKZA.

Zij zien hun samenwerking be-

loond, gericht op de realisatie

van het project 'Wonen, Zorg en

Welzijn (WZW) Nieuw Noord'.

Het is een veelomvattend en

ambitieus plan met daarin al-

lereerst in totaal 80 nieuwe wo-

ningen en de aanpassing van 38

woningen aan de wooneisen van

nu.

Vernieuwingen

Onderdeel van de plannen zijn

bijvoorbeeld ook een nieuw

kinderdagverblijf en de nieuwe

naschoolse opvang, die in én

vlakbij AKZA zijn gepland. Het

geschikt maken van de flat aan

de Flemingstraat voor gespeci-

aliseerde ouderenhuisvesting is

een ander onderdeel. Deze ge-

plande vernieuwingen komen
in een latere fase aan bod.

16 maanden
De bouw van het nieuwe on-

derkomen van AKZA en de ge-

plande appartementen zal on-

geveer 16 maanden in beslag

nemen. Dan verhuist AKZA en

kunnen bewoners van Nieuw

Unicum de nieuwe apparte-

menten betrekken. De mensen

die in de 11 wooneenheden,

die zijn bestemd voor het RIBW,

komen wonen kunnen aan de

slag en het nieuwe wijksteun-

punt kan de deuren openen.

E-persoonlijk wordt
ZandvoortNieuws
De gemeente Zandvoort start met een nieuwe digitale nieuws-

berichtenservice onder de naam ZandvoortNieuws. Het biedt

burgers en bedrijven de mogelijkheid om op de hoogte te blij-

ven van allerhande informatie uit de gemeente. Abonnees ont-

vangen per e-mail een nieuwsbrief met daarin kort en krachtig

de nieuwsfeiten en een directe link naar de volledige berichten

op de gemeentelijke website. De gemeente biedt deze service

gratis aan.

De reden voor de vervanging

is tweeledig: de nieuwsvoor-

ziening vanuit de gebruikers

van de huidige nieuwsservice

E-Persoonlijk én de mogelijkhe-

den om met behulp van nieuwe

software het nieuws op maat

aan te bieden.

Tot 2 keer toe heeft de gemeen-

te een enquête gehouden on-

der de leden van E-Persoonlijk.

Velen hebben toen de moeite

genomen om de vragenlijst te

beantwoorden; en hebben daar-

bij ook aangegeven dat zij méér

nieuws willen en dat zij een

meer gestructureerd aanbod op

prijs stellen in plaats van vaak

meerdere mails op één dag.

De huidige nieuwsservice komt
hiermee na 3 jaar te vervallen.

De meer dan 500 leden zijn

hiervan inmiddels op de hoogte

gebracht en in de gelegenheid

gesteld zich voor Zandvoort-

Nieuws aan te melden.

Nieuws op maat

ZandvoortNieuws maakt het

mogelijk om maatwerk te bie-

den. De nieuwsbrief bevat bij-

voorbeeld alleen die informatie

waarin de abonnee geïnteres-

seerd is. Nieuws op maat dus.

Dit kan omdat de nieuwsbrief

wordt samengesteld op ba-

sis van een persoonlijk profiel

waarin iemand kan aangege-

ven in welke nieuwscategorie-

en hij geïnteresseerd is. Er zijn

totaal 18 mogelijkheden. Ver-

der kan onder meer gekozen

worden in welke frequentie

iemand een nieuwsbrief wenst:

1x per (werk)dag of 1x per

week. Het profiel kan op ieder

gewenst moment aangepast

worden door de abonnee.

Vernieuwde website VVD
De WD Zandvoort heeft haar website vernieuwd. U vindt de

website op het vertrouwde webadres: www.vvdzandvoort.nl.

Webmaster Jerry Kramer: "De

voormalige website bood wei-

nig mogelijkheden, bijna alle

pagina's waren statisch en al-

leen via een tussenpersoon te

veranderen. Dit is nu verleden-

tijd, met de vernieuwde, dyna-

mische website heeft iedereen

met autorisatie toegang tot de

beheerpagina's van de website,

zodat fractie en bestuur nu ook

de eigen agenda en nieuws-

berichten kunnen plaatsen.

Tevens heeft de WD afdeling

Zandvoort-Bentveld het aantal

pagina's uitgebreid, met een

fc^Tfvniv" 1
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verkiezingspagina (verkiezin-

gen 2006), de voorgestelde

lijst met kandidaat-raadsleden,

regionaal WD nieuws, en een

pagina waar uw uw mening

ten aanzien van de vernieuw-

de website op kwijt kunt.
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by Pepper Stewart

> Massage behandeling met
Japanse wellnes technologie

» Persoonlijke training

bij u thuis

Trainingsschema:

Dinsdag: 10.00 uur Pilates

Woensdag: 1 9.00 uur Pilates

Lokatie: Gemeenschapshuis, L Davidstraat 17

Wordt lid van de 'best body dub' voor slechts €39,00 per

maand (minimaal 6 maanden). Als lid kunt u onbeperkt

cursussen volgen en u krijgt één wellnesbehandeling

naar keuze gratis.

Gratis proefles!
Pepper, 06-45 158 693

IMAGE

Ruitersport

Wij hebben ook

veel outdoorkleding!

Zeer geschikt voor

wandelen, fietsen en golfen.

Openingstijden:

maandag: 13.00- tot 18.00 uur

dinsdag t/m vrijdag: 10.00- tot 18.00 uur

zaterdag: 9.30- tot 17.00 uur

Hoofdstraat 206, Santpoort-Noord

Tel.: 023-5389695

Schoonheidssalon

Chuaia
Volgend jaar zomer niet meer

scheren of harsen!

Begin nu met permanent ontharen.

Vanaf € 50,00 per behandeling.

Koningstraat 28a Zandvoort • Tel: 023-5730428

www.schoonheidssalonclaudia.nl

3<£wekerij

*P. van 3Ümfi

Najaarsbeplanting

Bloembollen

van Stolbergweg 1

Tel.57 170 93

Iets te (ver)kopen? Plaats een ZANDKORREL zie pagina 20
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Onbeperkt genieten met een zeer ruime keuze uit

overheerlijke gerechten.
Wok prijs:

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

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

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

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

SB
s
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OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN
MAANDAG GESLOTEN

ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

Tfefe© ei
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DINEREN OP HET STRAND MET UITZICHT OVER ZEE
Voor € 5,00 wordt u gehaald en gebracht met de taxi.

Geniet van het tweewekelijkse driegangen-menu

(€ 24,50) of van de culinaire gerechten van de a la

carte kaart en laat u verwennen door u letterlijk van

deur-tot-deur te laten rijden.

Geen nat pak en zonder risico een lekker wijntje bij het

diner. Ervaar hoe romantisch, woest, onvoorspelbaar en

vooral wisselend de zee kan zijn. Deze actie met Taxi-

centrale Zandvoort geldt alleen binnen Zandvoort tot 31

maart 2006.

Voor informatie en reserveringen kunt LI bellen naar Take Five.

Take Five aan Zee
Taxi Centrale Zandvoort

023-57 16 119

023-57 12 600

Take Five
PERMAMEMT STRAJVDRAVILJOEX AAM ZEE

Boulevard Paulus Loot, Paviljoen 5 Zandvoort
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Door Lana Lemmens

Handen wassen
Hoe belangrijk vinden wij handen wassen eigenlijk? En hoe vaak

per dag wast de Nederlandse vrouw bijvoorbeeld haar handen?

Om antwoord te krijgen op deze vragen is er afgelopen zomer
een enquête onder Nederlandse vrouwen gehouden. De uitslag

was als volgt...

Enquête

82 procent van de responden-

ten wast haar handen niet voor-

dat zij een broodje, ijsje of een

andere versnapering tot zich

neemt. Dit terwijl 52 procent

van de ondervraagden aangeeft

het idee te hebben dat ze op dat

moment geen schone handen

heeft. De redenen die aange-

dragen worden voor dit verzuim

zijn tweeledig: 73 procent geeft

aan dat het komt omdat zij niet

in de gelegenheid was hun han-

den te wassen. De overige 27

procent vindt het niet nodig

eerst haar handen te wassen.

Er bestaan verschillende situaties

waarin de handen niet direct

schoon gemaakt kunnen wor-

den. Tijdens lange autoritten,

wandelingen, reizen, evene-

menten en ga zo maar door. Uit

het onderzoek komt naar voren

dat de Nederlandse vrouw haar

handen gemiddeld twee tot vier

keer per dag schoonmaakt.

Daar staat tegenover dat 93

procent aangeeft dat er zich

momenten voordoen dat ze

haar handen graag zou willen

wassen, maar dat dit niet moge-

lijk is.

Vitamientjes
"Als je gezond leeft en verstandig eet, hoef je geen vitamines te

slikken" is een veel gehoorde kreet. Maar wie leeft er dan zo ge-

zond? De boer in Zwitserland misschien, die op zijn alpenweitje

zijn eigen producten verbouwt. Maar als daar zure regen op valt,

heeft ook hij een probleem...

Lekker lang lekker...

Wij in Nederland leven voor-

namelijk van voedsel uit de

supermarkt. De fabrikanten

daarvan vinden maar een ding

belangrijk, namelijk hoe lang

het houdbaar is. En daarom

wordt het bestraald, gecon-

serveerd, gekleurd etc. Maar
daardoor verdwijnen tevens

essentiële voedingsstoffen,

met als gevolg dat we uitein-

delijk praktisch 'lege' calorie-

en eten: weinig voedingsstof-

fen, maar je wordt er wel dik

van...

Ook hebben we te maken met

een toenemende milieuvervui-

ling en moet het lichaam hoe

langer hoe harder werken om
alle giftige stoffen te neutrali-

seren en eruit te werken. Bo-

vendien leven we in een jach-

tige maatschappij en dat geeft

veel stress. En bij stress heeft

het lichaam extra vitamine C

nodig. Maar we eten te weinig

groente en fruit; en wat we
eten is doorgaans flink bespo-

ten, zodat we daarmee ook

weer giftige stoffen binnen

krijgen. Terwijl we juist goede

voedingsstoffen nodig hebben

om alles in ons lichaam goed

te laten functioneren. Zolang

het daar aan ontbreekt, is

echt gezond leven haast on-

mogelijk! Daarom zijn extra

vitamines en mineralen onont-

beerlijk. Niet voor niets hebben

de voedingssupplementen de

laatste jaren een grote vlucht

genomen.

Pillen slikken

En dus gaan we met z'n allen

lekker aan de pillen. Heb je last

van bepaalde kwaaltjes? Slik de

daarvoor bestemde vitaminen

en je bent weer een eind op

weg. Weet je niet precies wat er

voor jou geschikt is? Win advies

in bij een diëtiste of loop bij-

voorbeeld even bij Moerenburg

naar binnen. Ook hier kunnen

ze je een eind op weg helpen.

100 mooiste pleinen van de wereld

Voor diegenen die wel graag lezen, maar daarbij liever niet

op de bank liggen is "100 mooiste pleinen van de wereld" dé

oplossing:

Ze vormen het bruisende centrum van de grote steden: de be-

roemde pleinen in het stadshart Hun functies zijn divers - ont-

moetingspunt voor de lokale bevolking, toeristische trekpleis-

ter, eindstation voor pelgrimages, openluchtmusea of gewoon
marktplein waar handelaren hun waren verkopen. De honderd

bijzondere pleinen die in dit boek worden beschreven, zijn om-
ringd door fraaie architectuur Ze tonen trots hun fonteinen

en standbeelden en lonken verleidelijk naar toeristen met hun

winkelgalerijen en caféterrassen.

De reis start op de fraaie Campo van Siena en gaat via het

Maastrichtse Vrijthof en het lieflijke Place des Vosges in Parijs

naar het sprookjesachtige Rigestanplein in Samarkand. En nog
veel verder.

Dit boek geeft mooie illu-

straties bij de 100 mooiste

pleinen van de wereld. Bij de

keuze ervan is uitgegaan van de

cultuurhistorische waarde, soms

in samenhang met de politieke

en religieuze betekenis ervan

(bijv. het Sint-Pietersplein te

Rome). De meeste afgebeel-

de pleinen liggen in Europa

waaronder drie in Nederland

(Amsterdam, Delft en Maas-

tricht), verder verhoudingsge-

wijs veel in Italië en Duitsland.

In de andere werelddelen zijn

de meeste pleinen uitgezocht

in Amerika, waaronder zes in

de VS, een twaalftal in Azië en

slechts twee in Afrika en een

in Australië. Van elk stadsplein

zijn meer, soms paginavullen-

de kleurenfoto's afgedrukt.

Een historische beschouwing

plus een locatiekaartje en in-

formatie over heenreis, beste

reistijd en toeristische tips ver-

gezellen de foto's. Dit boek

kan dus een handige handlei-

ding zijn bij het bepalen van

een stedentrip. Het is jammer
dat een register ontbreekt.

Titel: 100 mooiste pleinen

Uitgever: Rebo Productions

Verschijningsdatum:

November 2004

Aantal bladzijden: 208

ISBN: 9036615755

Nooit meer
zaterdag

Aangezien de herfst nu echt

begonnen is, is het weer tijd

heerlijk met een boek op
de bank te kruipen. "Nooit

meer zaterdag" is het in-

drukwekkende verhaal van

de voetballer Michel Boere-

bach. Zware kost, maar ab-

soluut het lezen waard:

Kun je ooit nog gelukkig wor-

den als in één klap alles watje

lief hebt wordt weggevaagd?

Als je beide kinderen bij een

vreselijk auto-ongeluk om het

leven komen? Dat was wat

voormalig profvoetballer Mi-

chel Boerebach overkwam. In

juli 2003 moesten hij en zijn

ex-vrouwDora afscheidnemen
van hun kinderen, Lesley (12)

en Sven (9). Voor Boerebach

(42) is het "nooit meer zater-

dag", zijn favoriete dag van de

week, waarop hij steevast met

zijnjongens op het voetbalveld

te vinden was.

Michel Boerebach tekende

samen met Rob Pietersen het

verhaal op van een verslagen

vader die worstelt met het le-

ven en zijn herinneringen, en

soms, heel soms, toch weer kan

genieten van een mooi doel-

punt. Dit boek is een monu-

ment voor zijn "mannetjes".

Nooit meer zaterdag is het

aangrijpende verhaal van een

vader en zijn verlies. "Ik voet-

bal met ze, maar besef dat ze

er niet meer zijn. In mijn dro-

men zijn mijn zoontjes dood,

maar als ik wakker ben kan en

wil ik het niet geloven. Ik speel

verstoppertje. Elke dag weer.

"

"Thuis, alleen op de bank, kan

ik mezelf zijn. Mezelf? Nee,

toch niet. Ik ben mezelf niet

meer. De enige echte Michel

Boerebach is op dezelfde dag

als zijn zoontjes overleden.

"

Auteur: Boerebach, M.

Co-auteur: Pietersen, R.

ISBN: 902254348X



Vanaf NU t/m zaterdag 5 november 2005

Lachend de winkel uit,

zonder de 19% BTW te betalen!

Beddenspecialist

i
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BeddenSpecialist

De TaxFree actie is aan regels gebonden. De BTW wordt
op al uw contante aankopen, gedaan in onderstaande
periode, aan de kassa terugbetaald.

Voor meer informatie: bezoek ons infonet

www.beddenspecialist.nl, bel naar de infolijn: 5 290 490
of kom nu langs.

U bent altijd welkom tijdens onderstaande tijden:

VR ZA Dl WO DO FR ZA

28 29 1 2 3 4 5
OKT OKT NOV NOV NOV NOV NOV

9.30-17.30 9.30-17.00 9.30-17.30 9.30-17.00

Ook voor beter linnen

Hèt adres: BeddenSpecialist

Binnenweg 82 • Heemstede • 023 5 290 490 • www.BeddenSpecialist.nl

Openingstijden: Dagelijks van 9.30 tot 17.30 uur, zon- en maandag gesloten.
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vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Gezondheidstherapeute
vestigt zich in Zandvoort

Een weldaad voor lichaam en geest. Tijdens het wekelijkse

Inlooppunt voor senioren had de ontmoetingsruimte van
de bibliotheek iets weg van grootmoeders apotheek. Het
enthousiasme van spreekster Margriet de Vries werkte
aanstekelijk. Een leerzaam uurtje.

Recepten en de genezende
werking van huismiddel-

tjes vliegen over en weer.

Gezondheidstherapeute
Margriet de Vries en de toe-

horende ouderen hebben
elkaar tijdens het wekelijkse

Inloopuur snel gevonden.
Margriet de Vries zegt "het

wel spannend te vinden te-

midden van zoveel mensen
te kletsen." Met nadruk:

"Bij onze behandelingen
blijven wij altijd open voor

de gangbare geneeswijze."

Naast hun centrum op de
P.C.Hooftstraat in Amster-

dam zetten Margaretha de
Vries samen met collega

Lianne Jonkert binnenkort

ook een praktijk op aan de
Pasteurstraat 14A in Zand-

voort-Noord. "Wij willen

dat mensen lekker in hun vel

zitten" is volgens Margriet

hun drijfveer. Als er plotse-

ling lichamelijke klachten

optreden vinden die vaak

hun oorsprong in geestelijke

overbelasting. Bij de thera-

pie wordt dankbaar gebruik

gemaakt van eeuwenoude
recepten zoals het bekende
feit dat fruit hofleverancier is

van geneeskrachtige vitami-

nes. "En hoe sterker je geest
des te sterker je lichaam." Bij

hun holistische geneeswijze

gaan de dames ervan uit dat

geest- en lichaamsfuncties

elkaar beïnvloeden. "Water
met een half citroentje erin

is goed voor de stoelgang"

klinkt het van uit de zaal.

Margriet de Vries kan dat

alleen maar beamen. Vanuit

haar praktijkervaring weet
zij dat de natuur krachtige,

maar simpel toe te passen

geneesmiddelen levert. Die

kennis en kunde wil Margriet

de Vries samen met haar col-

lega Lianne Jonkert ten dien-

ste stellen aan iedereen. Of#

zoals ze zelf stelt: "Ik wil het

lichtpuntje zijn om u te hel-

pen."

Op zoek naar 'Appeltje voor de dorst'

Programma's waarin vijftigplussers zich herkennen. Nu al

lijkt de onlangs gestarte omroep MAX in een behoefte te

voorzien. Ook informatieve programma's schuwt de omroep
niet, zo blijkt uit haar voornemen voor volgend jaar.

Een evenwichtig beeld van

de samenleving weergeven.

De Mediawet is duidelijk. En

omroep MAX gaat daar in-

vulling aan geven. De lopen-

de feuilletons 'Super Senio-

ren' en 'Max en Catherine'

scoren bovengemiddeld. Via

hun website laat de omroep

weten aan hun programme-
ring begin volgend jaar een

informatief/onderhoudend
programma aan toe te voe-

gen: 'Appeltje voor de dorst'.

Het programma gaat op zoek
naar vergeten pensioenen

en slapende spaarrekenin-

gen en verenigt ze met hun
rechtmatige eigenaar. Er zijn

ontmoetingen met mensen
die op bijzondere wijze met
hun eigen 'appeltje voor de
dorst' omgaan. Ook beant-

woordt het programma al-

lerhande vragen over geld-

kwesties. Kortom, het gaat

over het verhaal dat je kan

overkomen, maar ook wat
je kunt ondernemen om uw
financiële toekomst veilig te

stellen.

Levenskunst van ouderen
Wijsheid en respect. Tot de jaren zestig was ontzag voor

de ouderdom een vaststaand gegeven. 'Oudzijn' anno
2005 lijkt geassocieerd te worden met ongewenst, las-

tig en uitgerangeerd. Niets is minder waar; vandaar het

boekwerkje 'Levenskunst van Ouderen'.

Ze worden gezien als een
economische factor. Een

groep die geld kost in

plaats van oplevert. Ver-

geten wordt dat ouderen
een belangrijke bijdrage

kunnen leveren aan de
samenleving. De ouder-

wordende mens draagt

een schat aan kennis in

zich, gestoeld op levens-

ervaring. Die kostbare

vracht aan opgebouwde
kennis en kunde wordt
tegenwoordig onge-
bruikt gelaten.

Het boek van Liebje Hoe-
kendijk maakt van het

ouder worden geen pro-

bleem. De schrijfster brengt

het oud zijn als een feest

van vrijheid. Geen verplich-

tingen meer, maar vrijheid.

Ouderen hebben ook een
bijdrage te leveren aan de
cultuur, aan de manier van
denken over onze tijd.

Met een kritische blik en

humor bespreekt de schrijf-

ster deze en andere onder-

werpen, puttend uit de vele

ervaringen van ouderen zelf.

Aan de orde komen behalve

'feest', thema's als herinne-

ringen, zingeving en seks.

Maar ook vraagstukken als

afhankelijkheid van hulp,

depressie en overlijden. Hoe

is bijvoorbeeld het wonen
in een verpleeghuis drage-

lijk te maken?

De schrijfster weet duide-

lijk waar zij het over heeft,

want zij is jaren werkzaam
geweest in het sociaal

werk. Het boek 'Levens-

kunst van ouderen' is on-

misbaar voor iedereen die

bezig is oud te worden,
maar ook voor kinderen

van oude mensen, verzor-

gers en vrijwilligers. ISBN:

90-6665-675-1

Spectaculaire actie bij de Beddenspecialist

De Beddenspecialist, de slaapspeciaalzaak bij uitstek aan de Heemsteedse Binnenweg 82, organi-

seert van vrijdag 28 oktober tot en met zaterdag 5 november voor de 20e keer de inmiddels tot in

de verre regio bekende 'BTW actie'. Van alle artikelen die in deze periode worden gekocht, krijgt

de klant bij afrekening aan de kassa het BTW bedrag terug. Eigenaar Yan de Graaff is met zijn

vrouw Marian en medewerkers, Edith, Gonnie en Gertie druk bezig met de voorbereidingen op de

komende zeer drukke periode.

Expert

Yan de Graaff is al dertig jaar

een pure specialist als het

gaat over slaaphoudingen van

mannen en vrouwen. "Ik krijg

regelmatig dames die een ge-

zondheidskussen willen aan-

schaffen omdat ze last hebben

van hun schouder en nek. Mijn

eerste reactie is dan dat ik een

kussen pak en vraag om net zo

te gaan liggen zoals mevrouw
thuis ook in bed ligt". Het

kennersoog van Yan de Graaff

ziet vervolgens direct wat er

aan de hand is. "Meestal ligt

de betreffende dame op haar

zij, het bovenbeen over het on-

derbeen. Dat is echter een zeer

foute ligging omdat het bekken

overstag gaat en te erg wordt

belast. Een stabiele zijligging

voor een te lange tijd is niet

goed. Gewoon het bovenbeen

achter het onderbeen en de

klacht gaat over."

Kussens op maat

Bij de Beddenspecialist worden
nog altijd Mypillow kussens op

maat gemaakt. Met louter na-

tuurlijkevullingen. Deze kussens

hebben als standaard maat 60 x

70 cm. "Tegenwoordig maken

wij eveneens de maten 40x80

cm en 40x60 cm, een half kus-

sen dus. Met name mannen
proppen hun kussen vaak

dubbel. Om hun schouders

vrij te maken van de (zonder

of een te harde schouderzone)

matras. Met een half kussen

hoeft dat niet meer. Het blijft

als voordeel veel steviger, plus

dat de slaapplaats 20 centime-

ter langer wordt. Als vanzelf-

sprekend zijn hier ook slopen

bij te leveren."

"Ik wil trouwens wel opmer-

ken dat men niet te lang met

een kussen moet doen. Vooral

om hygiënische redenen. Na 5

tot 6 jaar is een kussen gewoon
op," aldus De Graaff.

Matrassen

Over slapen en liggen raakt

Yan de Graaff niet uitgepraat.

"Omdat het heel belangrijk is.

Ik zeg altijd dat een mens eerst

acht uur een goede slaap- en

rustontspanning nodig heeft,

om vervolgens acht uur relaxed

te kunnen werken, om daarna

optimaal acht uur van zijn vrije

tijd te kunnen genieten. Als

een klant bij ons na drie uur 's

middags binnenkomt om een

nieuwe matras te kopen, advi-

seer ik om 's morgens terug te

komen. Honger maakt rauwe

bonen zoet en aan het einde

van de dag ligt elk bed lekker,

zelfs een hunebed. Pas als je fit

en uitgerust bent, kan je echt

beoordelen of het matras lek-

ker ligt."

Eigen label

Yan de Graaff beoordeelt of het

goed aansluit bij het lichaam.

"De beste matras bestaat niet,

maar één van de betere ma-

trassen is het Minesto matras,

een matras dat bestaat uit poc-

ketveren en latex in een uitge-

kiende samenstelling. Minesto

is een speciaal matras onder

eigen label. Bij goed gebruik

gaan onze matrassen zeker

twaalf tot vijftien jaar mee."

Yan de Graaff kan de klant te-

vens veel vertellen over het on-

derhoud van een matras. Wilt u

een goede matras aanschaffen,

maak dan een afspraak met Yan

de Graaff. Kom bij voorkeur in

de ochtend, trek gemakkelijke

kleding aan en maak geconcen-

treerd uw keuze!

De Beddenspecialist

Binnenweg 82-84, Heemstede

Infolijn: 023-5290490.

www.BeddenSpecia list.n I



Aandacht voor Dyslexie in bibliotheek

De Rotaryclub Zandvoort en het J.C. van den Hucht fonds,

hebben samen de bibliotheek met een geldelijke bijdrage

geholpen bij het inrichten van een 'makkelijk lezen plek',

speciaal voor kinderen met een leeshandicap.

Door Nel Kerkman

Dyslexie

Op de inloopochtend van

zaterdag 1 5 oktober, was in

de bibliotheek voor ouders

en belangstellenden gele-

genheid voor het stellen

van vragen over dyslexie,

aan logopediste Ineke

Schavemaker, aan jeugdbi-

bliothecaris Anette Juffer-

mans en aan Paul Heems-

kerk. De laatstgenoemde

is vader van een moeilijk

lezend kind en heeft zelf

ook dyslexie. Heemskerk

was voorheen nog nooit in

de bibliotheek geweest,

omdat lezen niet tot zijn

favoriete hobby's behoort.

Daarom is hij zo blij dat de

Zandvoortse bibliotheek

een rijdende uitklapbare

kast heeft kunnen kopen

met boeken speciaal voor

kinderen met dyslexie. De

boeken worden met de

voorkant tentoongesteld,

zodat het kind sneller een

boek zal pakken. Er zijn

niet alleen leesboeken,

maar ook gesproken boe-

ken en computerspellen.

Ook ouders kunnen bij de

bibliotheek terecht voor

informatie over de handi-

cap van hun kind.

Scholen

Voor kinderen op de kleu-

terleeftijd en in de eerste

maanden leesonderwijs,

kan nog niet van dyslexie

gesproken worden. Logo-

pediste Ineke Schavema-

ker legt uit dat kinderen

in groep drie van de ba-

sisschool gewoonlijk vlot

kunnen lezen. Echter, som-

migen hebben meer tijd

nodig dan anderen. Dan

kan middels een toets wor-

den getest of een kind dys-

lexie heeft. Ook blijkt dat

dyslexie in diverse vormen

bestaat en dat het niet bij

elk kind hetzelfde is. Een

kind wordt met dyslexie ge-

boren en meestal is het er-

felijk. Zo vertelde een moe-

der, die ondertussen ook

aan tafel aangeschoven

was, dat niet alleen zij maar

ook haar vader dyslectisch

was. Ze vertelde hoe zij met

speciale foefjes woorden

onthield en daardoor een

beknopte woordenkennis

had. Soms wordt het pro-

bleem niet erkend of niet

serieus genomen, dyslexie

leek immers lange tijd een

'modeverschijnsel'.

Lezing

Op 3 november is er een

lezing over dyslexie en de

herkenning daarvan. De

middag is van 16.00 -17.30

en is speciaal bestemd voor

hulpverleners en onderwij-

zers van alle Zandvoortse

basisscholen.

ZANDKORRELS INVULBON
PARTICULIERE ZANDKORREL €5,00

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

• Geen onroerend goed of auto's

• Geen goederen met een waarde boven €500,00

• Geen personeels- of zakenadvertenties

TEVENS DOOR U IN TE VULLEN:

Uw naam:

(bedrijfsnaam)

Telefoon:

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)

afgeven bij:

1) de redactie van deze krant: Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing

dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid 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.

Indien uw advertentie hieraan niet voldoet kunt

u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.

ZAKELIJKE ZANDKORREL €10,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

apart vakje plaatsen

HQCSeNKOfSINQ
BW

tut en met 11 november

10% Korting
op alle kralen en metalen.

Kont snel kijken naar
onze nieuwe en uitgebreide

ltralciilioek!

de grootste in de

regio in kralen en

metalen!

Voor meer ïnïo en nieuwe workshops
kijk op www.tinkerbell.nu

Zeestraat 4$ te Zandvoort

ZANDKORRELS
Behang- en schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp
Tel/fax 571 31 72/

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaam heden

Zoekt u iets? Een

Zandkorrel helpt u vinden!

Iets te verkopen? Via een
zandkorrel raakt u het

kwijt. Voor weinig geld

een groot bereik!

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

Tekst en foto mailen naar info@zandvoortsecourant.nl o.v.v.

uw naam, adres en telefoon

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

Gewoon lekker gezellig

OPEN VAN 17.00 - 01.00 UUR

KEUKEN 101 23.00 UUR

ZEESTRAAT 36 • TEL: 023 - 5734001
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Schietsportvereniging De Vrijheid
werkt aan toekomst!

Zandvoort kent al sinds de jaren vijftig beoefenaars van de

schietsport. De sport die tot de oudste Olympische disciplines be-

hoort, wordt bij de Schietsportvereniging De Vrijheid intensief

beoefend door circa 45 leden.

Geen baan

De Zandvoortse schutters moe-

ten voor de beoefening van

hun sport sinds 2003 uitwijken

naar schietbanen in de regio.

"We kunnen momenteel niet,

zoals tot 2003 altijd het geval

is geweest, in Zandvoort schie-

ten.

Ooit beschikten we over zowel

een binnen- als een buitenac-

commodatie. De binnenbaan,

die vele jaren gesitueerd was

in het Gemeenschapshuis,

moest in 2001 gesloten wor-

den en daarna volgde ook

de buitenbaan in het buiten-

terrein van het circuit", zegt

Hans Driehuizen, die al twee-

entwintig jaar voorzitter is van

De Vrijheid.

Veiligheid

"De strengere veiligheidseisen

na de rampen in Enschede en

Volendam hebben ons parten

gespeeld. Na een aantal jaren

praten met de gemeente ziet

het er nu naar uit dat we op

termijn de beschikking krij-

gen over een nieuwe baan die

moet komen op de plaats van

de voormalige buitenbaan. De

accommodatie zal moeten vol-

doen aan de eisen wat betreft

de veiligheid, de milieuwetge-

ving en de landelijke overkoe-

pelende organisatie KNSA.

De Vrijheid zal de baan gaan

exploiteren met twee andere

gebruikers van de oude baan,

die oorspronkelijk eigendom

was van de regiopolitie. Er is

een stichting opgericht waarin

we met deze twee verenigin-

gen samenwerken. Driehuizen

hoopt dat de nieuwe baan een

nieuwe impuls aan de schiet-

sport in Zandvoort zal geven.

Niet zo maar

Het beoefenen van de schiet-

sport is niet zo maar iets. Wie
lid wil worden van De Vrijheid

moet zich realiseren dat veilig-

heid en sociale controle niet

weg te denken elementen zijn.

"Wie lid is van onze vereniging

mag zijn wapen(s) thuis bewa-

ren mits hij of zij beschikt over

een vergunning. Die wordt al-

leen afgegeven onder bepaalde

voorwaarden. Een lid moet in

ieder geval een bewijs van

goed gedrag kunnen over-

leggen. Daarnaast zal er in

de woning een kluis moeten

worden geplaatst om zowel

wapen als bijbehorende mu-

nitie op te bergen. Of iemand

met een wapenvergunning

zich aan de wettelijke regels

houdt wordt regelmatig door

de politie gecontroleerd. Wie
de regels niet naleeft loopt de

kans dat de vergunning wordt

ingetrokken. Gelukkig hebben

we daar nog niet mee te ma-

ken gehad. Dat geeft aan dat

onze leden serieus met hun

sport bezig zijn en geen enkel

risico nemen. "We hopen zo

snel mogelijk weer in Zand-

voort te kunnen schieten", be-

sluit Driehuizen.

Wie meer wil weten over de

schietsport kan contact op-

nemen met Hans Driehuizen,

telefoon 023-5718082.

Hans Driehuizen, voorzitter. (Foto: OvM Fotografie)

Handbal

Verlies voor handbal dames

Het eerste dames handbalteam van ZSC is de zaalcompetitie ge-

start met een 23-17 nederlaag tegen het sterke HSV in De Hoef.

De thuisclub was een maatje te groot voor het met grote inzet

spelende ZSC-team.

HSV nam direct het initiatief en

wist een 4-1 voorsprong op te

bouwen. ZSC vocht echter terug

en wist terug te komen tot 5-5.

De tol voor de geleverde inspan-

ning moest echter betaald wor-

den, want HSV scoorde regelma-

tig en had halverwege de eerste

helft een 10-6 voorsprong. ZSC

wist nog terug te komen tot 11-

9, maar in de slotfase van eer-

ste helft bepaalde de thuisclub

de ruststand op 14-9.

Hoger tempo
Na de doelwisseling liep het

verschil al weer snel op tot

15-11. Nog één keer wist ZSC

de marge van vier doelpun-

ten terug te brengen tot één,

18-17. Daarna nam HSV het

heft volledig in handen en wist

nog vijf maal te scoren, zonder

dat de Zandvoortse dames daar

iets tegenover konden stellen.

De 23-17 nederlaag was het

gevolg van het feit dat HSV
een hoger teampo kon ont-

wikkelen dan de formatie van

de coaches Arjen Molenaar

en Hans Zwemmer. Romena
Daniels was aan Zandvoortse

kant bijzonder goed op schot

met 11 doelpunten. Debbie

Tibboel (3), Naomi Kaspers

(2) en Suzanne Zwemmer (1)

zorgden voor de rest van de

Zandvoortse doelpunten.

(Foto: OvM Fotografie)

Sensationele zege Lions dames
De wedstrijd tussen de damesteams van Lions en Haarlemlakers

had zaterdagavond in de Korverhal een sensationeel verloop

waarbij de arbitrage een twijfelachtige hoofdrol vervulde. Na

veel geharrewar en tot drie keer overspelen van de laatste se-

conde van de wedstrijd wonnen de dames van coach Johan Bee-

repoot uiteindelijk met 59-58.

Wisselend

Vanaf het begin van de partij was

duidelijk dat beide teams elkaar

weinig zouden toegeven. In de

eerste tien minuten wisselde de

voorsprong regelmatig. De thuis-

club had aan het einde van de

eerste periode een voorsprong

van twee punten (13-11). Deze

voorsprong werd gedurende de

tweede periode door de gasten

omgezet in een achterstand. Bij

de basketwisseling hadden zij

een 23-24 voorsprong.

Veel persoonlijke fouten

Na de rust ontspon zich een bi-

zarre wedstrijd. Aan het einde

van de derde periode keken de

Zandvoortse dames tegen ach-

terstand aan van zeven punten

(41-48). De achterstand werd niet

alleen veroorzaakt omdat Lions

een aantal goede mogelijkheden

onbenut liet, maar ook omdat

Haarlemlakers in die periode een

groot aantal strafworpen kreeg

toebeeld vanwege de vele fouten

die onze plaatsgenoten volgens

het arbitrale duo maakte.

Veerkracht

Met nog 5 minuten te gaan in de

vierde periode, bleek echter dat

de Zandvoortse dames over veel

veerkracht beschikten en daar-

naast in staat waren het warrige

fluiten van de scheidsrechters te

accepteren. Onder leiding van Sa-

bine Dijkstra en Marinella Pranic

werd Haarlem Lakers onder druk

gezet. Via een 50-54 achterstand

kwam Lions met nog twee minu-

ten te gaan op een 56-55.

Sensatie

In de slotfase kwam Haarlem

Lakers weer op gelijke hoogte:

57-57 .Waarna, met nog een

minuut gaan, Lions andermaal

een voorsprong nam, 59-58. Pro-

testen na het eindsignaal van de

Haarlem Lakers coach, leidde er-

toe dat de arbitrage besloot dat

nog zestig tellen gespeeld moest

worden. Hierin scoorde Haarlem

Lakers, waardoor de eindstand

op 59-60 uitkwam. Protesten van

Lions leidde er daarna toe dat de

scheidsrechters beslisten dat de

ene seconde opnieuw overge-

speeld moest worden. Deze keer

wist Haarlemlakers echter niet te

scoren, waardoor het melodrama

uiteindelijk een verdiend happy

end kreeg voor de Lions-dames,

die met een 59-58 overwinning

naar huis konden.

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

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind na schooltijd en

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

• Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier

• Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

Informatie: AKZA • Flemingstraat 180 • 2041 VP Zandvoort

Tel.: 023 571 711
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Brandweer Zandvoort

Doe de Brandtest en

maak uw huis brandveiliger

In nog geen 15 minuten het risico op brand bij u

thuis verminderen? Dat kan. Tijdens de Nationale

Brandpreventieweek van 7-11 november zijn de

Zandvoortse brandveiligheidspecialisten beschikbaar voor

de Brandtest. Het is nog gratis ook!

Samen met de brandveiligheidspecialisten voert u de

Brandtest uit. Samen kijkt u hoe veilig de elektrische

apparatuur bij u thuis is en hoe u op een verantwoorde

manier met deze apparaten omgaat.

Met de tips en adviezen vermindert u het gevaar op

storingen, kortsluiting of zelfs brand.

Als u meedoet, maakt u bovendien kans op een weekendje

Amsterdam voor twee personen, met gratis kaarten voor een

bezoek aan het Huis van de Toekomst - Living Tomorrow.

Heeft u belangstelling? Geef u op en stuur vóór

2 november een e-mail naar brandweer@zandvoort.nl.

Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer, het tijdstip dat

u thuis bent en uw motivatie waarom de brandweer bij u

een inspectie moet houden.

U mag ook bellen voor een afspraak (023) 574 02 60.

CopyX^Office

NU OOK VOOR UW

BOUWTEKENINGEN
KWALITEIT EN SERVICE VOOR AL UW:

'KOPIEERWERK
. BOUWTEKENINGEN
. GROOTFORMAAT POSTERS
. INBINDEN
. LAMINEREN
. TEXTIELBEDRUKKING
. DRUKWERK
. ONTWERP/DTP
. GEBOORTE- EN TROUWKAARTEN
. GROOT PAPIERASSORTIMENT
. KANTOORARTIKELEN
. SPANDOEKEN
. PROMOTIONELE ARTIKELEN
. NIEUWE COLLECTIE KERST- EN
NIEUWJAARSKAARTEN (ZAKELIJK)

Haltestraat 35, 2042 LKZandvoort

Tel. 023-573 76 98, Fax 023-573 76 99

info@copyoffice.nl

Meubel Outlet
Zoals het eigenlijk bedoeld is!

r

^n'i^m
Stoelen, Kasten, Tafels tegen sterk gereduceerde prijzen!

Grote Krocht 38 te Zandvoort

(^^a^GS2H333ÏÏ|

Voor slechts € 39,95 ontvang je

€ 19,- hoortegoed én mag je kiezen uit:

|
WAAR AHDERST]

Videoland Zandvoort

Louis Davidstraat 13

2042 CT Zandvoort

actie loopt door tot eind van 2005

Kralen en wooncadeau's

Zandvoort is opnieuw verrijkt met een nieuwe en ori-

ginele winkel aan de Passage 12. De twee buurvrou-

wen Marja van Ravensberg-Heesemans (45) en Trudy

de Grauw-Pinheiro (40) hebben afgelopen zaterdag

22 oktober een feestelijke opening gegeven ter ere

van hun winkel: Kralen & Woonkado's, ideaal voor

jong en oud.

"Zaterdag, tijdens de

opening, was het vreselijk

slecht weer. In de ochtend

waren we zenuwachtig:

zou er iemand komen?
Maar al gauw werd het

druk. We hebben veel

klanten gehad en alles

verliep goed. De aanloop

was al grandioos. Heel

erg leuk was de belang-

stelling van familie, vrien-

den en kennissen die

prachtige bloemen en

bloemstukjes gaven", al-

dus Marja.

Hartelijk welkom
'Beter een goede buur

dan een verre vriend' is

het spreekwoord, maar

dat Marja en Trudy fijne

winkelburen hebben dat

ondervonden ze meteen.

Restaurant Ie Grand-Prix

gaf ze lekkere cappuchi-

no, bloemen en wijn, door

La Fontanella werden ze

verrast met champagne.

Omdat de dames al vele

jaren hier wonen, hebben

ze inmiddels veel relaties

opgebouwd. Ook gaan

hun kinderen in Zand-

voort naar school. Dus

de keuze om hier een

winkel te beginnen was

snel gemaakt. "Voordat

ik kinderen kreeg heb

ik 11 jaar met veel ple-

zier in de Hema Zand-

voort gewerkt. Daarna

zij mijn man en ik een

groothandel in meubels

en decoratie begonnen.

Dit hebben we 8 jaar ge-

daan tot de kinderen ou-

der werden. Al dat reizen

kon niet meer", vertelt

Marja. Trudy heeft altijd

in de gezondheidszorg

gewerkt, maar daarnaast

was ze altijd erg creatief

bezig. "Ik heb 5 jaar in

Nieuw Unicum gewerkt,

waar ik ook met bewo-

ners heb geschilderd en

kettingen heb gemaakt.

Het werk werd steeds

zwaarder en zwaarder. Ik

wilde weer eens wat an-

ders gaan doen. Nu heb

ik van mijn hobby mijn

beroep gemaakt.

Hopelijk wordt de nieuwe

winkel aan de Passage 12

voor de dames een succes.

Door de buurwinkels zijn

ze in ieder geval al geze-

gend.
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Zandvoort Noord pas in

tweede helft voorbij V&V
Net als ZSC04 vorige week had ook Zandvoort Noord het in de

eerste helft moeilijk tegen de futsallers van V&V. Het enige ver-

schil was dat Zandvoort Noord tegen een 0-2 achterstand keek

na 25 minuten voetballen. In het eerste bedrijf werden enkele

kansen door onder meer Rob Smits en Alex Verhoeven om zeep

geholpen, omdat de ploeg meer tegen zichzelf dan tegen de te-

genstander aan het voetballen was.

Zandvoort Noord scoort 2-2. (Foto: OvM Fotografie)

Na een kwartier spelen was

het al raak door een doelpunt

van Stanley Holman van V&V.

De achterhoede van Zandvoort

Noord is kwetsbaar, omdat kee-

per Robin Luiten vaak meefut-

salt. Daar maakte V&V via Pim

Berk dan ook gebruik van door

0-2 te maken. Zandvoort Noord

moest alle zeilen bijzetten om
niet tegen een nog grotere ach-

terstand aan te lopen. "Hij wilde

er gewoon niet in. Wat we ook

probeerden", aldus Smits.

Speelkwartier

Toch was het dezelfde Smits

die de achterstand wist te ver-

kleinen. Na twee minuten in

de tweede helft maakte hij

1-2. Een mooi stiftballetje van

Verhoeven zorgde dat beide

ploegen weer van voren af aan

konden beginnen, met de aan-

tekening dat Zandvoort Noord

beter in de wedstrijd zat. De

voorsprong die Zandvoort

Noord nam via Arthur Paap

was dan ook verdiend. Daarna

volgde er een speelkwartier

van de Zandvoorters. Via drie

treffers van onder meer Oscar

Vos en Verhoeven nam Zand-

voort Noord een voorsprong

van 6-2. V&V kwam onder

meer door een treffer van Pim

Berk terug tot 6-4 omdat bij

enkele Zandvoortse spelers de

concentratie afnam. Al met al

konden onze plaatsgenoten

redelijk tevreden de kleedka-

mers opzoeken.

Veteranencompetitie

In het veteranenduel tussen

Zandvoort 1 en ZSC04 1 werd

het krachtsverschil snel dui-

delijk. Het overwicht van de

veteranen van Zandvoort was

overduidelijk en dat kwam in

de uitslag tot uiting. Het werd
8-5 waarna de sporthalbeheer-

der het licht in de zaal kon uit-

doen.

Zandvoort 500 vormt begin van het winterkampioenschap

Het autosportseizoen is nog maar net afgelopen of het Winter

Endurancekampioenschap begint weer. Zaterdag 29 oktober zal het

Circuit Park Zandvoort het decor vormen voor de eerste race van het

winterkampioenschap, de Zandvoort 500, een race over 500 km. In

het kampioenschap zullen maar liefst 4 winterraces worden ver-

reden op de Zandvoortse racepiste. De enige race die buiten Zand-

voort wordt verreden is de race van 11 december op het circuit van

Oschersleben (D).

De winterraces zijn voor het

publiek vrij toegankelijk

behalve de eerste race van

zaterdag 29 oktober. De toe-

schouwer betaalt daar €12 en-

tree voor, maar dan krijgt hij of

zij zeker wel wat voor te zien.

De trainingen zijn 's ochtends

en 's middags wordt er gere-

den over ongeveer 100 ronden.

Er zullen rijderswisselingen te

zien zijn, tankstops en nog veel

meer.

De wagens worden in vier klas-

sen onderverdeeld. Dit zijn

de Seat Ibiza diesel, de BMW
Compact en de klassen onder

2000cc en boven 2000cc. Diverse

wagens zijn er te zien.

Van Marcossen tot Porsche's,

van Clio's tot Seats en BMW's.

Maximaal kunnen er 59 auto's

meedoen.

Bekende rijders zoals Michael

Bleekemolen, Jeroen Bleeke-

molen, Tom Coronel en Zand-

voorter Allard Kalff zullen te

zien zijn. Op dit moment is er

één equipe bekend die één

Zandvoorter herbergt. Dat is

de equipe van Dillon Koster en

Mark Koster (geen familie van

elkaar) en Bertus Sanders die

met een Clio zullen gaan rijden.

De Clio zal door Peter Achter-

berg uit Emmer-Compascuum
worden geprepareerd. Ook de

kampioen van het afgelopen

jaar, John de Vos, zal meedoen
met een Clio.

(Foto: Chris Schotanus)

CHAKEN

Chess Society pakt ook De Vennep
Het eerste team van schaakclub Chess Society Zandvoort heeft

zijn fantastische debuut in de eerste klasse in de tweede ronde

een vervolg gegeven. In eigen huis versloegen onze plaatselijke

schakers de hoofdmacht van De Vennep met 4,5 - 3,5.

De Nieuw-Venneppers, die al

jaren in deze klasse spelen,

mochten nog van geluk spre-

ken dat onze dorpsgenoten

zeer professioneel op de 4,5

punt speelden waardoor en-

kele partijen, in betere stelling,

remise gegeven werden.

Na twee ronden staat Chess nu

fier op de tweede plaats in de

eerste klasse B. Het moet alleen

Heerhugowaard voor laten

gaan dat net als Chess Society

4 matchpunten haalde uit de

eerste twee wedstrijden maar

2,5 bordpunt meer scoorde dan

de Zandvoorters.

Sterke tegenstand

De hoofdmacht van Chess Soci-

ety kon ook in de tweede ronde

nog niet beschikken over Mare

Kok. Na de uitstekende inval-

beurt van Ton van Kempen was

het ditmaal de beurt aan team-

leider Jeroen Loos zelf. Ook hij

vervulde deze opdracht meer

dan uitstekend door de sterke

Vennepper Brink op remise te

houden. Kees Koper trof het

andermaal niet want ook hij

kreeg een tegenstander van

een fors kaliber

Fred van de Klashorst trok

echter vlak daarna de partijen

weer in evenwicht door de

sterkste Vennepper Marco de

Groot aan de zegekar te bin-

den. Dennis van der Meijden

deelde het punt met opponent

Bob Feis, waarmee de tussen-

stand op 2-2 kwam. De stand

op de overige vier borden

was op dat moment onduide-

lijk maar van het Zandvoortse

kwartet Cliteur, Keesman, Eys-

vogel en van Bockel kon ei-

genlijk alleen laatstgenoemde

nog verliezen.

Bij Chess Society hadden

ze er vooraf voor getekend

om na de eerste twee ron-

den op één matchpunt te

staan, het zijn er echter vier,

waarmee Chess samen met

Heerhugowaard tot de twee

teams behoort met het maxi-

maal aantal matchpunten.

De volgende ontmoeting is op

dinsdag 8 november in en te-

gen Bloemendaal.

De adverteerders van deze week

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden

van alles wat in Zandvoort leeft. Bekijk hun advertenties goed

en profiteer van hetgene zij te bieden hebben! In deze krant (in

alfabetische volgorde):

Aan Zee Vakantiehuizen

Akza

Albatros

Asian Delights

Autobedrijf Zandvoort

Beddenspecialist

Bloemen aan Zee

Boomerang

Boudewijn's Visservice

Bouwvergunning. Info B.V

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

CNG Groep

Copy & Office

Danzee, Grand Café

De Heeren

Doppenberg Meubelen

Esplanada

Filoxenia, Greek Cuisine

Foto Menno Gorter

H. Willemse Elektrotechniek

Harocamo

IJzerhandel Zantvoort

Image Ruitersport

Kapte in

Kennemer Valley

Kippetrap

Koene Cleaning Service

Koffieclub/Lunchroom Zand-

voort

Monuta Uitvaart

P. van Kleeff

Pilates

Schoonheidssalon Claudia

Take Five

Tinkerbell

Trade Ard Automobielen

Van Schaik, makelaar

Videoland

Vof Cocarde

Wasuniek

Zandvoort Optiek



Makelaars O.G.

CENSE
üon LINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

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

NVM
v360^

virtual tour

TJERK HIDDESSTRAAT 117 ZANDVOORT

• Verrassend en comfortabel 3-kamerappartement

(verbouwd naar 2) 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 m 2

Vraagprijs: € 199.000,-

VERKOOPADVIES

Wat kan uw woning opbrengen
op de huidige markt?

Hoe gaat de verkoop van een
woning in z'n werk?

Op deze en andere vragen geven wij u graag

antwoord. Bel ons voor het maken van een
vrijblijvende afspraak!

CENSE n
vm LINGEN

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

Telefoon: (023) 5 715 715

TROMPSTRAAT 19/8 ZANDVOORT

• Royaal, modern 4 kamerappartement (verbouwd naar 3)

op de 4e en tevens hoogste etage gelegen

• Fantastisch uitzicht over boulevard, strand en zee

• Garage en berging in de onderbouw
• Geheel v.v. kunststof kozijnen met dubbel glas

• Woonoppervlakte ca. 85 m 2

Vraagprijs: € 279.000,- incl. garage

Huurprijs: € 1.295,- o.a. incl. garage

DE HYPOTHEEKSHOP

ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87
DE |.

HYPOTHEEK
SHOP

EMMAWEG 40 ZANDVOORT

• Goed onderhouden vrijstaande villa met garage en oprit,

midden in het Groene Hart gelegen
• Royale living , 4 slaapvertrekken, luxe woonkeuken en

2 moderne badkamers
• Rustige ligging, alleen bestemmingsverkeer
• Hardhouten kozijnen en dubbele beglazing

• Perceeloppervlakte 587 m 2 met duin in de tuin wat
privacy waarborgt

Vraagprijs: € 885.000,-

AANKOOPADVIES

Hoe blijft van het actuele

woningaanbod op de hoogte als

woningzoekende?

Wij kunnen u deskundig adviseren

bij het kopen van een woning!

Belt u ons gerust voor een vrijblijvende afspraak!

CENSE n
wm LINGEN

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

Telefoon: (023) 5 715 715

CELSIUSSTRAAT 192/9 ZANDVOORT

• Modern en fraai afgewerkt 3-kamer appartement

• Op de 2 e en tevens hoogste verdieping gelegen

• Berging in het souterrain

• Luxe open keuken en luxe badkamer
• Elektrische zonwering

• Woonoppervlakte ca. 97 m 2

• De servicekosten bedragen € 95,- p/mnd

Vraagprijs: €236.000,-

DR. J.G. MEZGERSTRAAT 68 ZANDVOORT

• Goed onderhouden uitgebouwde hoekwoning met oprit

• Op ca. 150 meter van het strand gelegen

• Uitgebouwde woonkamer met openhaard en

openslaande deuren naar de tuin

• Luxe keuken, moderne badkamer, 3 slaapkamers

• Een woning om zo te betrekken!

• Woonopp. ca. 115 m 2
, Perceelopp. 130 m 2

Vraagprijs: € 374.000,-


