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GGD controleert

kinderdagverblijven

Het college van B en W van

Zandvoort heeft afgelopen

week drie sociaalverpleegkun-

digen van de GGD Kennemer-

land aangesteld om toezicht

te gaan houden op de kwali-

teit van de kinderopvang en

de peuterspeelzalen in Zand-

voort.

Het college is tot deze aanstel-

ling gekomen omdat met de

nieuwe Wet Kinderopvang, de

gemeente per 1 januari 2005

verantwoordelijk is voor het

toezicht op de kwaliteit van de

kinderopvang op haar grond-

gebied.

Om te voldoen aan de wet

heeft de gemeente Zandvoort

de samenwerking met de GGD
Kennemerland gezocht. Een

keer per jaar controleren de

sociaalverpleegkundigen de

kinderopvanginstellingen in

Zandvoort. Er wordt dan onder

andere gelet op de leiding, de

groepsgrootte, het pedagogi-

sche beleidsplan, de huisves-

ting, de medewerkers en nog

veel meer. De bevindingen

worden gerapporteerd aan de

gemeente.

De Mannetjes

Gemeente vecht voor

jaarrondpaviljoen

'De winter gaat toch al meer
op de zomer lijken,

dan kunnen alle paviljoens

het helejaar blijven staan.

'

Classic Concert in Hervormde Kerk

Trots op dirigent Waerts

{Foto: OvM Fotografie)

ledere maand is het weer een lust voor het oor. Ook ditmaal

organiseerde Classic Concerts een kwalitatief hoogstaand concert

in de Hervormde Kerk. Dirigent Paul Waerts bracht het R.K. Kerk-

koor Cantado met pianobegeleiding van Nina Borletti tot indruk-

wekkende muzikale prestaties.

IJl en breekbaar. Zo begon het koor

afgelopen zaterdagavond haar

concert in de NH Kerk. Het monu-

mentale gebouw in het hart van

Zandvoort leent zich uitstekend

voor dergelijke gelegenheden. On-

der leiding van Paul Waerts maak-

te het kerkkoor met haar 22 ge-

schoolde stemmen soepel gebruik

van de volronde akoestiek in de

kerk. Het koor werd niet uit haar

evenwicht gebracht door het re-

gelmatig klinkende applaus.

Pianiste Nina Borletti zorgde op

de vleugel voor een harmonieu-

ze ondersteuning.

Op sommige momenten zouden

orgelklanken misschien vloeien-

der hebben geklonken dan het

soms staccato van de vleugel. Het

koor bleek vooral a capella tot

uitzonderlijke prestaties in staat:

van virtuoos gedempte tot zeer

krachtige zang.

De pas 38-jarige Paul Waerts heeft

ook nu weer ervan blijk gegeven

een dirigentte zijn waar Zandvoort

trots op mag zijn. Naast vaste orga-

nist in de Zandvoortse Agathakerk

is Paul ook dirigent bij een aantal

andere koren. Zo geeft hij lei-

ding aan het operettegezelschap

Odeon, het kerkkoor Cantando en

het Oratorium. Binnenkort hoopt

hij het eindexamen te halen voor

orkestdirectie. Een veelzijdig man
dus.

Han van Leeuwen burgemeester in Bennebroek

Vorige week woensdag is onze

plaatsgenoot en oud-wethou-

der Han van Leeuwen door

commissaris van de Koningin

Borghouts tot waarnemend
burgemeester van Bennebroek

geïnstalleerd. Van Leeuwen
was in één klap van ambteloos

burger naar burgervader ge-

promoveerd.
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Zoutwatervrees
Bij Zfm
Vrijdag 11 november aanstaan-

de, zal vanuit Hotel Hoogland,

vanaf 19.00 uur tijdens een drie

uur durende live uitzending

met vijf deskundigen uitvoerig

worden gediscussieerd. Thema
de mogelijke gevaren van een

stormvloed, de gevolgen en de

maatregelen, die nodig zijn om
het tij letterlijk te keren.

De vijf genodigden zijn: Noord-

Hollandse gedeputeerde Patrick

Poelmann, voorzitter van de com-

missie, John Steeg, plaatsvervan-

gend dijkgraaf van het Hoogheem-

raadschap Rijnland, Hans Muller,

projectencoördinator van het

Veiligheidsbureau bij de Hulpver-

leningsdienst Kennemerland, Dr. ir.

Henk van den Brink van het KNMI

in De Bilt en tot slot wethouder Mi-

chel Demmers, die o.a. planologie,

ruimtelijke ordening en milieu in

zijn portefeuille heeft.

Ook het publiek zal aan de discus-

sie kunnen deelnemen. Belang-

stellenden wordt vanwege de

live-uitzending verzocht tijdig in

de achterzaal van Hotel Hoogland

plaats te nemen. De lokale radio

ZFM is te beluisteren op 104,5 FM
via de kabel en op 106.9 FM via de

ether.

Zandvoort Optiek

UITVERKOOP!
ALLE MONTUREN
50% KORTING
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023-57 12 466



URGERLIJKE STAND

22 oktober 2005 - 27 oktober 2005

Geboren:

Medina, dochter van: van Leeuwen, Patrick Norman
en: Romkes, Mariska.

Jason, zoon van: ten Pierik, Melissa.

Reza, dochter van: Hoes, Jeroen Alexander en: Baas,

Patricia Sophia.

Noah-Sebastian, zoon van: Berkel, Ralph Roderick en:

Lubberdink, Esther Anique.

Zepp Alfred, zoon van: Weber, Dennis Manolito en:

Hekelaar, Nadine Jacoby Elisa.

Lisa Tiny Andrea, dochter van: Silva da Rocha, Carlos

Haroldo en: Romijn, Yvonne Theresia Margaretha

Ondertrouwd:
de Klein, Christoffel Johannes Maria en:

Amisi, Janet Omosha.

Overleden:

van der Woude geb. Vrees, Grietje, oud 81 jaar.

Overhuijs, Jan, oud 78 jaar.

van Dam, Jozef Cornelis, oud 80 jaar.

Koper geb. de Muijnck, Johanna, oud 82 jaar.

d'Hont geb. Vork, Catharina, oud 85 jaar.

van der Mije geb. Sadzio, Anna Amalie, oud 92 jaar.

WaterSTANDEN

f^l BOUDEWIJN'S ViSSERVICE
|jr**H www.boudewijnsvisservice.nl
*^^ 06-12204845

Hoog Laag Hoog Laag Hoog
november water water water water water
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0017 0438 1247 1655

0047 0518 1306 1732

0117 0554 1346 1812

0208 0638 1438 1858

0258 0738 1528 1946

0347 0847 1616 2127

0522 1008 1748 2247

ZONDAG 6 NOVEMBER
Hervormde Kerk, Kerkplein

10.00 uur ds. W.M. Schinkelshoek uit Bennebroek

Gereformeerde Kerk, Julianaweg

10.00 uur dhr. P. Koenes uit Amsterdam

Hervormde Adventskerk

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout

10.00 uur ds. M. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

ALLERZIELEN

10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus

Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet

DINSDAG 8 NOVEMBER
Huize Bodaan
Bramenlaan 2 Bentveld

16.00 uur ds. N. Korenhof uit Heemstede

Bibliotheek Zandvoort

Openingstijden

maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:

zaterdag:

14.00-20.00 uur
14.00- 17.00 uur
10.00- 17.00 uur
14.00- 17.00 uur
10.00- 12.00 uur
14.00 -20.00 uur
10.00- 14.00 uur

I li»^

Goed, betrouwbaar
en voordelig!

Uit zorg voor degenen die stral<s aciiterblijven,

heb ik een basis-natura-uitvaartverzekering afgesloten.

Voor een éénmalige afkoopsom

van € 2.695r (pnjspen 2005) wordt mijn begrafenis

of crematie te zijner tijd verzorgd zoals afgesproken.

(Een vergelijkbare standaard uitvaart /cosf tegenwoordig

al gauw €3.750,-).

BEL GRATIS 0800-022 45 35

UH Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36,2011 KW Haarlem, telefoon (023) 532 87 50

Altijd directe hulp bij overlijden

HUISARTSENPOST ZANDVOORT
Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag van 17.00 uur tot 08.00

uur Weekenden 24-uurs dienst (van vrijdags 17.00

uur tot maandags 08.00 uur)

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis huis-

aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel & Fax 023 - 5732 752

Email: redactie®

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

9.30- 16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:

Letty van den

Brand-KInderdijk

Tel. 06 -434 297 83

Email: Letty®

zandvoortsecourant.nl

advertenties®

zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:

Gillis Kok
Tel. 06 -460 460 26

Email: gillis®

zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:

Joop van Nes

Tel. 06- 144 826 85

Email: joop®
zandvoortsecourant.nl

Opmaak: Fast Company
Wateringweg 129

2031 EG Haarlem

Druk:

Boesenkool Krantendruk B. V.

Castricummerwerf 23-37

1901 RWCastricum

Verspreiding:

Verspreid Net B. V.

Voor nabezorging

bel vrijdag tussen

14.00- 18.00 uur

023-571 61 05 of

06-12 13 61 36

Uitgever:

V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:

9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of tel<sten uit deze uitgave is niet

toegestaan zonder uitdrul<l<elijl<e toestemming van de uitgever

Familieberichten

Enige en algemene kennisgeving:

Sneller dan gedacht. .

.

Oom Kees

is niet meer in ons midden

Onze dank gaat uit naar het verzorgend

personeel

de familie

Ans en Els

Broer en schoonzus

Lotte en Mystery

Geen bezoek aan huis, geen bloemen.



Zandvoort krijgt definitief

ISV-geld van Provincie
De provincie Noord JHoiiand sluit het begrotingsjaar 2005 af met

een positief saldo van ruim €1,6 miljoen. In totaal waren er voor

ruim €26,3 miljoen meevallers en bijna €25 miljoen tegenvallers.

Een belangrijke meevaller zijn de hogere dividendopbrengsten:

ruim €6,1 miljoen dat hoofdzakelijk is verkregen via het dividend

van de NV Afvalzorg (€6 miljoen).

De Provincie, die vaak als 'schatbe-

waker' van Rijksgeld optreedt en

daar meestal ook wat bij doet, is

blij met het succes van de ISV. To-

taal is een bedrag van maar liefst

€746 miljoen geïnvesteerd na in-

zet van €60 miljoen. Gedeputeer-

de Ton Hooijmaijers: "Ik ben erg

tevreden dat ik kan vaststellen dat

het provinciale beleid voor stede-

lijke vernieuwing in de periode

2000 - 2004 een groot succes is ge-

worden. De inzet van een kleine

€60 miljoen aan ISV-gelden heeft

dankzij een voortreffelijke inzet

van veel gemeenten en marktpar-

tijen geleid tot totale investerin-

gen in projecten van maar liefst

€746 miljoen. De gemeenten krij-

gen een felicitatiebrief van mij als

aanmoediging voor de volgende

ISV-periode (2005-2009)."

Programmagemeente

In 2000 ging de eerste ISV-pe-

riode van start. Het Rijk en de

provincie Noord-Holland hebben

hiervoor geld beschikbaar ge-

steld. In totaal was dit een bedrag

van €60.049.802. Het Rijk stelde

€56.500.837, incl. bodemsane-

ring, beschikbaar en de Provincie

€3.548.964. Het ISV-budget is ver-

deeld over de zogenaamde pro-

gramma- en notitiegemeenten

in Noord-Holland. Programma-

gemeenten hebben een relatief

grote stedelijke vernieuwingsop-

gave, dit in tegenstelling tot no-

titiegemeenten. Zandvoort heeft

met de grootschalige stedelijke

vernieuwingsprojecten voor de

deur, de status van programmage-

meente gekregen. Deze gemeen-

ten krijgen een groter deel van de

'pot'. Wel moeten zij bij aanvraag

een meerjaren ontwikkelingspro-

gramma indienen.

Diverse projecten

Het ZandVOOrtse gemeentebestuur

heeft definitief van de Provincie

een bedrag van €1.923.482, de

voorschotten, op haar bankreke-

ning bijgeschreven gekregen. Dit

geld is in de afgelopen 5 jaar ge-

bruikt voor onder andere een bij-

drage aan de inrichting van Oud
Noord, de bodemsanering van de

nieuwe locatie van de slipschool,

de herinrichting van het woonwa-

gencentrum, de herinrichting van

de Prinsenhofstraat en omgeving,

de sloop van de Pageehal en de

verhuizing van AKZA in verband

met de komende nieuwbouw van

het project Welzijn en Wonen in

Nieuw Noord en een aantal kleiner

projecten door de hele gemeente.

Uiteraard zijn deze projecten niet

in zijn geheel gedekt met het ISV

geld maar een behoorlijke bijdrage

is er wel mee gedaan. Wethouder

Hans Hogendoorn was dan ook

een gelukkig man toen hij vanuit

Limburg reageerde op het provin-

ciale bericht: "Zeer prettig om te

horen dat we ons werk goed heb-

ben gedaan. De voorschotten zijn

nu definitief. Alles is eerst door een

accountantskantoor nagekeken en

nu hebben Gedeputeerde Staten

onze projecten geaccordeerd. Op
naar de volgende periode van vijf

jaar ISV-geld! Deze zullen onder

ander gebruikt gaan worden voor

het begin van de ontwikkeling van

de openbare ruimten in het Mid-

denboulevardgebied."

ARTOON Hans van Pelt

VEILI6E KUST

Provincie houdt geld over
De provincie Noord Holland sluit het begrotingsjaar 2005 af met

een positief saldo van ruim €1,6 miljoen. In totaal waren er voor

ruim €26,3 miljoen meevallers en bijna €25 miljoen tegenvallers.

Een belangrijke meevaller zijn de hogere dividendopbrengsten:

ruim €6,1 miljoen dat hoofdzakelijk is verkregen via het dividend

van de NV Afvalzorg (€6 miljoen).

Ook de opcenten uit de motor-

rijtuigenbelasting zijn hoger dan

geraamd: €126,5 miljoen in plaats

van de geraamde €117 miljoen.

Dat wordt voor een belangrijk

deel veroorzaakt doordat auto-

leasemaatschappij Athlon met

succes bezwaar heeft aangete-

kend tegen een administratieve

omzetting door de belasting-

dienst van Noord-Holland naar

Flevoland.

Athlon is in 2004 verhuisd van

Amsterdam naar Almere. Noord-

Holland zou daardoor opcenten-

inkomsten van ruim 31 duizend

auto's mislopen, terwijl het bedrijf

in Flevoland hogere opcenten zou

moeten betalen. Dat is nu rechtge-

zet. Belangrijke tegenvallers waren

de uitkering uit het Provinciefonds

(€2 miljoen lager) en de storting in

de voorziening risico's (€9,75 mil-

joen).

Katwijker Arie Vooys vertelt

zeevissers over haring

"Een haring is niet zomaar één vis. Er zijn versctiillende soorten, die wor-

den verwerlat tot verscliillende producten. Wat wij eten als Hollandse

Nieuwe, is jonge haring die nog geen driejaar oud is en nog geen jongen

heeft voortgebracht. Oudere haring wordt bijvoorbeeld gebruikt als pan-

haring of zure haring en rolmopsen". Aan het woord is Arie Vooys. Een

Katwijker met veel kennis van vis, die hij opgedaan heeft op de boten

die in het verleden op haringvangst gingen. De leden van de Zandvoortse

Zeevisvereniging, die in het verleden al eens fileren hebben geleerd van

Vooys, genoten van zowel de manier waarop Vooys vertelde over de ha-

ring, als ook van de hapjes die hij vorige week donderdag in Hotel Faber

presenteerde, in samenwerking met Arnold Bluijs.

De avond werd besloten met een veiling van materialen, waarvan de op-

brengsten ten goede kwamen aan de vereniging.

Invordering rijbewijs na alcoholcontrole

Dit weekend zijn door de poli-

tie Kennemerland diverse auto-

mobilisten in de regio bekeurd

voor het rijden onder invloed.

In Bentveld en Zandvoort wer-

den 3 bestuurders gecontro-

leerd. Van één van hen werd

het rijbewijs ingevorderd. De

overige bestuurders hebben

een rijverbod gekregen. Tegen

alle bestuurders wordt proces-

verbaal opgemaakt. Het hoogste

alcoholgehalte werd gemeten in

Bentveld, een 27-jarige man uit

Aerdenhout had na de adem-

analyse 840 ug/L. Rijden onder

invloed is een misdrijf. De alco-

hollimiet is 220 ug/L. Vanaf 570

ug/L vordert de politie altijd het

rijbewijs in.

Amok makende man aangehouden

Politieagenten hebben donder-

dagmiddag voor het politiebu-

reau een 60-jarige inwoner aan-

gehouden nadat hij een agent en

een inwoonster beiden met een

vuist in het gezicht had geslagen.

De vrouw liep hierbij schade op

aan haar gebit. De man was die

dag al meerdere keren uit het

politiebureau gezet, omdat hij

de agenten en bezoekers stoorde.

Nadat hij weer naar buiten was ge-

werkt, sloegen bij de man de stop-

pen door en sloeg hij de agent en

vrouw. Bij zijn aanhouding waren

meerdere 'dienders' nodig om hem
in bedwang te houden. De man is

na zijn aanhouding in verzekering

gesteld en er wordt proces-verbaal

tegen hem opgemaakt.

Winter in Zandvoort

De Noordoostenwind giert

door het dorp. Het wordt

kouder. We hebben nog

nooit zo een mooie nazo-

mer gehad. Dagelijks zon.

De regen valt ergens anders.

Ook de strandtenten profi-

teerden van het mooie weer.

Zonder storm konden ze af-

breken. Na helaas, een zeer

slechte, natte zomer.

Langzamerhand komen win-

terjassen weer te voorschijn.

Laarzen zijn heftig in trek.

Van die lekkere. Met platte

hakken in country stijl. On-

der zwierige, lange rokken.

Of paardrijlaarzen. De zo-

merkleding moet gewassen.

Opgeborgen in dozen. Hup

in de 'zomerkast'. Gelukkig

niet voor mij. Ik ga nog ef-

fies weg. Lekker de zon op-

zoeken. Hoewel. In Spanje

is het bewolkt. Regenachtig

zelfs. In sommige gebieden

staan straten onder water.

Elke dag kijk ik even op TV.

Dankzij Casema hebben we
in Zandvoort een Spaanse

zender: TVE.

In Haarlem kun je deze

Spaanse zender niet meer

ontvangen. Dit tot groot ver-

driet van veel 'Spanjofielen'.

Er is een andere netbeheer-

der gekomen. De naam is me
ontschoten. Die heeft géén

TVE in zijn pakket. Raar ei-

genlijk. Spaans is de tweede

wereldtaal. Veel scholieren

studeren, naast Engels, ook

Spaans. Het is dan toch han-

dig als je op de TV zo een taal

kan proberen te volgen. Net

zoals Duits, Engels en Frans.

En Italiaans want RAI UNO
wordt ook goed bekeken.

Door veel mensen die dan

weer deze taal studeren.

Enfin, na deze mijmeringen

staan de koffers reeds ge-

pakt. De wasmachine heeft

al driftig gedraaid. Alles

moet schoon (dat heb ik al

eens verteld, een rare afwij-

king). Het huis opgeruimd.

Alle stroomverslindende

apparaten (mooi scrabble

woord zeg!) uitgezet. We
vertrekken vroeg. Dan is het

nog rustig op de weg. Mis-

sen we (misschien) de files.

Echter. Als U dit leest ben ik

alweer terug. Bruin en wel

hoop ik. Met veel energie

voor de komende winter.

Straks nog even op TV kijken.

Drie uur, Spaans nieuws en

het weer. Een beetje regen

is goed voor het land. Maar,

'por favor', niet al te veel.
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6-11 Jazz in Zandvoort, Deborah J. Carter

sings from Beatles to Basie

Zoutwatervrees, live radio,

discussieavond over kustbeveiliging,

aanvang 19.00 uur

Classic Concerts in de N.H. Kerk,

Concert, aanvang 20.00u

Intocht Sinterklaas, vanaf 13.00 uur

op het ZandVOOrtse strand

ter hoogte van gebouw De Rotonde.

Opera concert, Agatha kerk,

toegang €12,50.

Cabaret in Circus Zandvoort, Roué

Verveer en Murth Mossel,

aanvang 20.15 uur, toegang €12,00.

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

Realistische gouaches in het

Zandvoorts Museum.

11-11

13-11

19-11

20-11

20-11

Marco Termes verdiende
'Publieksprijs'

Zondag was in Lelystad het eerste Nederlandse

Stadsdichters Concours georganiseerd, voor Marco

Termes reden om naar de 'bodem van het IJsselmeer'

af te reizen. Hij was niet de enige stadsdichter die

aanwezig was.

ontvangen om daar ook

zijn eigen werk voor te

komen dragen. Koper

wil een initiatief ontwik-

kelen voor de dichtkunst

in onze regio.

Publieksprijs

"Hoogtepunt was voor

mij de presentatie van

de bundel 'De stad en

ik', ledere deelnemende
dichter had vier wer-

ken aangeleverd en die

zijn gebundeld," aldus

Termes. De bundel ligt

ondertussen al in de bi-

bliotheek aan de Prin-

sesseweg en zal vanaf

komend weekend bij

Bruna Balkenende te

verkrijgen zijn. "Zoals

ik al gemeld had, betrof

het hier geen wedstrijd.

Wel kan ik zeggen dat ik

als morele overwinnaar

uit de bus ben gekomen,

omdat enkele mensen
mijn eigen bundel heb-

ben aangeschaft en de

anderen er niet één

hebben verkocht. De

'Publieksprijs' dus, zal ik

maar zeggen."

Bekende namen als Dries

van Wissen en Joost

Zwagerman gaven in

hotel Mercure ook acte

de présence. Slechts één

Zandvoortse supporter

was getuige van de voor-

drachten van Termes. Lou

Koper was hem nagereisd

en zag Termes een aantal

zeer goede voordrachten

verzorgen. De dichter

bij Zee heeft door zijn

optreden in Lelystad de

aandacht op zich geves-

tigd en heeft eervolle

uitnodigingen uit Nijme-

gen en Roermond mogen

Winnaars kinderspeurtocht

Spannende middag in

politiemuseum
Zestien kinderen uit Haarlem, Beverwijk, Nieuw-Vennep

en Zandvoort waren afgelopen woensdag gast van de

politie Kennemerland. Zij werden 's middags ontvangen

in het Zaans Politiemuseum in Zaandam en kregen daar

een bijzonder leuke rondleiding. Dit was de hoofdprijs

van de speurtocht welke de politie Kennemerland tijdens

de Open Dag op alle vier deelnemende locaties had ge-

organiseerd.

De speurtocht naar 'de ge-

stolen fiets' was een groot

succes geweest. Er deden in

totaal ruim 1000 jongeren

aan mee. De Open Dag had

als hoofdthema: 'Doe altijd

aangifte'. Het spel was er

op gericht om kinderen te

laten ervaren welke gege-

vens politieagenten nodig

hebben wanneer iemand

aangifte komt doen van

diefstal.

De winnaars hadden elk de

juiste antwoorden gegeven

en waren uitgeloot uit de

vele goede inzendingen.

Samen met één van de ou-

ders meldde het groepje

zich vorige week bij het

politiemuseum, één van de

meest bijzondere en kind-

vriendelijkste privé-musea

in Nederland. Zij werden

ontvangen door een veld-

wachter uit 1910 en kregen

een rondleiding waarbij

zij vooral het nodige zelf

mochten uitproberen. Zo

leerden zij hoe inbrekers

vroeger dankzij ratel en

luide tijdmeldingen nacht-

wachten te slim af waren.

Hoe politie stropers pro-

beerde te arresteren; hoe

'Belgische' handboeien

werken (zonder sleutel);

wat de gevaren zijn van

gevonden wapens (en

wat kinderen daar vooral

NIET mee moeten doen);

waarom je niet 'zomaar' op

straat mag worden gefouil-

leerd en nog veel meer.

Het feest, dat bijna drie uur

duurde (en naar de zin van

zowel kinderen als ouders

veel te snel voorbij was),

eindigde met een petten-

parade en een groepsfoto.

Met twinkelende ogen gin-

gen de jongens en meisjes

weer huiswaarts. Enkele

waren na dit feest hele-

maal overtuigd: zij worden

later politieagent!

Live entertainment bij Holland

Casino Zandvoort

Onderstaand vindt u het live

entertaimentprogramma voor week 44/45:

Vrijdag 4 november, vanaf 21.00 uur

Live muziek van 'Toutes Directions'

Deze muziek is een mengeling van Amerikaanse

Jazz, Europese melodien. Zigeuner temperament
en Franse frivoliteit.

Zaterdag 5 november, aanvang 21.00 u.

Live muziek van 'Tommy Thompson'
Zanger en saxofonist met zeer veelzijdig

repertoire zoals Dance Classics, Good old motown
Soul, Funk, Nederlandstalig etc.

Zondag 6 november, vanaf 16.00 uuur

Nederlands Musical Ensemble Live muziek

'Hollywood meets Broadway'. Musical- en

filmmuziek.

Woensdag 9 november, aanvang 21.00 u.

Nederlands Musical Ensemble Ladies Day met live

muziek 'Hollywood meets Broadway'. Musical- en

filmmuziek. De entree is gratis.

Openingstijden: dagelijks van 12.30 tot 3.00 uur.

Entreevoorwaarden: .^"^^^
minimumleeftijd 18 jaar +-[OLLAND

"^

en geldig identiteitsbewijs. (XSINO ï

Kalender Dierenbescherming

De Kalender 2006 van de Dierenbescherming is weer te

koop. Uitgevoerd met prachtige foto's van allerlei dieren in

huis, in het wild of op de boerderij, biedt hij ook volop ruim-

te om afspraken en verjaardagen te noteren. Altijd handig

en ook leuk om cadeau te geven! De kalender is alleen ver-

krijgbaar bij de Dierenbescherming, waar u hem voor de

scherpe prijs van €3,60 (plus porto) kunt aanschaffen.

Dooreen kalender te kopen

steunt u het zo noodzake-

lijke werk van de Dierenbe-

scherming in uw eigen om-

geving. Ook dit jaar hoopt

de Dierenbescherming dat

de kalenderverkoop weer

een daverend succes wordt,

zodat zij nog meer voor de

dieren kan betekenen.

De kalender kan worden

besteld door €5,25 per stuk

over te maken op giro 39647

van Dierenbescherming

Haarlem, o.v.v. kalender

2006 en uw adresgegevens.

De kalender wordt dan per

post toegezonden.

Ook is de kalender te ver-

krijgen bij het kantoor van

de Dierenbescherming Haar-

lem, Stuyvesantstraat 91 zw
en bij het kantoor van de

Dierenambulance, Generaal

Spoorlaan 16 Haarlem.

Een sudoku is een Japanse puzzel, althans dat wordt

gezegd. In feite is het een cijferpuzzel die is ontwikkeld

door een Zwitserse wiskundige. Het is een puzzel 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 iedere 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 Courant

zal iedere weel< een sudol<u van een redelijl< gemal<kelijl<

niveau publiceren. De oplossing zal de volgende weel<

in de krant te vinden zijn. Hier is de eerste opgave. Veel

plezier!

2 6 1

6 1 2

5 8 9 3 4 7

5 3 4

4 9

9 6 8

4 7 1 8 3 9

1 3 6

2 4 1

Oplossing week 43:

3 6 2 5 9 1 4 8 7

8 4 7 6 2 3 5 1 9

1 5 9 4 7 8 6 3 2

5 9 1 7 8 4 2 6 3

4 7 8 2 3 6 9 5 1

6 2 3 9 1 5 7 4 8

7 8 4 3 6 2 1 9 5

9 1 5 8 4 7 3 2 6

2 3 6 1 5 9 8 7 4



Appelfeest!

Onlangs vierden de leerlingen van de Hannie Schaftschool het

jaarlijke Appelfeest. Nadat groep 8 de appels geplukt had, werd

met de hele school overheerlijke appelflappen gemaakt. De Zand-

voortse Bakker Paap was bereid gevonden om deze voor de school

af te bakken! Of ze lekker hadden gesmaakt? Reken maar!

Loket Zandvoort binnenkort
van start

"Onze seniormedewerker is voortvarend bezig het Loket nader

vorm te geven..." Na langdurige discussies kondigt de gemeen-

te dan nu het langverwachte Zorgloket aan. Alle inwoners van

Zandvoort en Bentveld kunnen straks met hun problemen over

Wonen, Zorg en Welzijn terecht op één plek. Zoeken van het kast-

je naar de muur is verleden tijd, zo verzekert de gemeente.

Voor het einde van het jaar is

het realiteit. Loket Zandvoort

krijgt een plaats midden in

het dorp, aan de Louis Davids-

straat. Een snelle, brede dienst-

verlening voor de burger en

wel vanuit één plek. De mede-

werkers van het Loket zorgen

voor oplossingen over wonen,

werken, zorg & welzijn, mobili-

teit en inkomensvraagstukken.

Vraagbaak

Begin dit jaar heeft de ge-

meenteraad het licht op groen

gezet. Voorzichtig kon een

begin gemaakt worden met

het daadwerkelijk opzetten

van een Zorgloket. Een breed

opgezette vraagbaak voor

alle burgers, jong en oud. Met
Loket Zandvoort wordt voor-

komen dat mensen van de

ene naar de andere instantie

doorverwezen worden. Bij de

voorbereidingen bleek dat er

aardig wat hobbels genomen
dienden te worden.

Praktisch

De gemeente, als regievoerder

van het project, besluit een be-

scheiden start te maken met

twee partners: de Stichting

Welzijn Ouderen Zandvoort

(SWOZ) en de Stichting Maat-

schappelijke Dienstverlening

(SMD). Beide stichtingen gaan

zorgen voor de nodige prakti-

sche deskundigheid op de deel-

gebieden.

Centraal

Een gemeentelijke medewerker

met rijke praktijkervaring in de

zorgverlening heeft directe lij-

nen naar de gemeente en staat

regelmatig paraat in het dien-

stenloket. Dat de wensen van

de klant centraal zullen blijven

staan, wordt nog eens extra

bewaakt door een zogeheten

stuurgroep.

Privacy

In het Gemeenschapshuis aan de

Louis Davidsstraatworden momen-
teel enkele lokalen omgetoverd

tot gezellige, modern ingerichte,

vertrekken. Een drietal deskundi-

gen staat klaar om de klant in alle

privacy te woord te staan.

Voorstellen

Besloten is Loket Zandvoort te

beginnen als een proef voor 3

jaar. Dagelijks is het diensten-

punt geopend van 09.00 uur tot

12.30 uur. In de volgende edities

van deze krant zullen de loket-

medewerkers zich in een inter-

view aan u voorstellen.

MET OOG EN OO^
DE BADPLAATS DOOR

Zandpoort

Nog even genieten van het

mooie najaarsweer en met mij

nog vele anderen. Mijn fiets-

rondje heb ik afgelopen week

uitgebreid langs het fietspad

op de oude trambaan

(wat jammer dat die er niet

meer is) gemaakt. Ter hoogte

van de voormalige Manege

zag ik een grote berg zand die

vakkundig gelijk en op hoogte

werd gebracht door een drag-

line. Zou dit al een voorbode

zijn van het stijgende zeewa-

ter en gaat men hier een sla-

pende zeewering aanleggen?

Of zijn het al voorbereidingen

van onder andere de provincie

Noord Holland, voor de aanleg

van het ecoduct Zandvoortsel-

aan? U weet wel het ecoduct

dat straks twee natuurgebie-

den, het Nationaal Park Zuid

Kennemerland en Waterlei-

dingduinen Amsterdam die nu

nog gescheiden zijn, gaat ver-

binden. Bij nader inzien lag de

zandhoop niet op een logische

plek voor een ecoduct. Het ter-

rein wat door een hek afgeslo-

ten is, is eigendom van Nieuw

Unicum. Na een nieuwsgierig

onderzoekje blijkt het zand te

komen van een bouwproject

bij Nieuw Unicum. Vooraan bij

de woonvoorziening wordt de

grond bouwrijp gemaakt voor

een extra afdeling voor de

dagbesteding. Het afgegraven

zand mag Zandvoort niet ver-

laten en wordt iets verderop

gestort. Voor alle duidelijkheid,

er wordt dus nog geen begin

gemaakt voor het ecoduct,

wachten geduldig af.

We

Mensen in nood

De kledingactie voor Mensen in

Nood die in het weekend van 28

en 29 oktober is geweest was weer

een succes. Heel veel zakken met

kleding zijn bij de diverse punten

gebracht. Alleen is het altijd verve-

lend dat de kleding te vroeg wordt

neergezet bij de kerkdeuren. Daar

heeft een handige voorbijganger

op ingespeeld en dacht; ik ben ook

in "nood" en ik ga eens kijken of er

voor mij bruikbare kleding bij zit. Zo

gezegd zo gedaan, de persoon had

al diverse zakken opengemaakt

en er kleding uitgehaald. Dat was

natuurlijk niet de bedoeling! Een

alerte wandelaar vertelde hem dat

alles weer keurig terug moest. De

man kwam 's avonds nog een keer

langs maar de zakken waren on-

dertussen in de kerk gezet.

Geslaagde klaproos actie

Aankomend weekend op 4 en 5

november wordt door het echt-

paar Miller in de hal van AH de

"poppy" voor de laatste keer aan

iedereen uitgereikt. De organisa-

toren van "Keep them Roling" Ton

van der Reijden en zijn vrouw El,

helpen mee aan deze sympathieke

actie die nu al geslaagd lijkt. De

historische jeep van Tom staat ter

ondersteuning op het Raadhuis-

plein. Heel veel mensen hebben al

spontaan gereageerd op de aange-

boden klaproos en zelfs de jeugd is

geïnteresseerd in de geschiedenis

van de klaproos. Misschien iets

voor een spreekbeurt of een werk-

stuk op school? De heer Miller is al-

tijd bereid om meer informatie

te geven.

Outsider Art de wereld rond

Galeriehoudster Gloria Kou-

wenberg van Kunst & Koffie

is apentrots. Op het jaarlijkse

ECPN congres in de RAI te Am-
sterdam heeft ze, als gastexpo-

sant, verschillende werken van

outside kunstenaars verkocht.

Gloria haalt de outsiderkunst

uit heel Nederland en haar

collectie is heel divers. De ver-

kochte kunstwerken hebben

ondertussen een plek gevon-

den in Amerika, Barcelona,

Nieuw Zeeland en Parijs en ook

het keramiek heeft een koper

uit Polen. Maar wat is eigenlijk

outsiderkunst? Heel in het kort

komt het er op neer dat de kun-

stenaar voor zichzelf en niet

voor derden met veel plezier

schildert, daardoor heeft deze

kunst een geheel eigen, indi-

viduele aanpak. Nieuwsgierig

geworden naar outsiderkunst?

Elke zondagmiddag is de Gale-

rie aan de Zeestraat 37 open.

Felicitatie

Deze geven we aan ex-wet-

houder Han van Leeuwen die

per 1 november waarnemend

burgemeester is van Benne-

broek. Misschien komt er een

goede samenwerking tussen

Zandvoort en Bennebroek tot

stand en gaat de strandbus niet

meer over Bloemendaal maar

via Bennebroek. Immers, Van

Leeuwen is voorzitter van Stich-

ting Strandbus en kan dat best

wel regelen.

Vervolg van pagina 1

Han van Leeuwen burgemeester in Bennebroek

"Woensdag kreeg ik een tele-

foontje of ik interesse had in

een baan als waarnemend bur-

gemeester van Bennebroek en

of ik dan maar even langs wilde

komen voor een gesprek", legt

de duidelijk verheugde oud-

wethouder uit. Gezien zijn be-

stuurlijke ervaring niet eens zo

een onlogische keuze, want

Van Leeuwen heeft bijna twee

periodes als gemeenteraadslid

gefunctioneerd, is 3,5 jaar wet-

houder geweest en er is in de

hele regio geen overlegorgaan

waar hij niet bij betrokken is

geweest. Door deze bestuurlijke

ervaring was Van Leeuwen bij

het kabinet van de commissaris

van de Koningin opgevallen en

voorgesteld aan de vertrouwens-

commissie van de gemeenteraad

van Bennebroek.

Na een gesprek met de Benne-

broekse fractieleiders, werd Van

Leeuwen niet lang in onzekerheid

gehouden. Borghouts kwam hem
halen met een bos bloemen en

heeft hem meteen ingezworen.

Van Leeuwen volgt waarnemend

burgemeester mevrouw T. van der

Stroom - van Ewijk (tevens burge-

meester van Heemstede) op. Zij

heeft de functie teruggegeven

omdat er binnen Bennebroek een

proces gaande is waarin gepro-

beerd wordt om in de gemeente

Heemstede op te gaan. Benne-

broek telt circa 5600 inwoners en

dat is bestuurlijk niet goed meer

vol te houden met de huidige op-

stelling van het Rijk aangaande

het allerlei afschuiven van regels

en wetten richting de Neder-

landse gemeenten. Van Leeuwen

gaat dat proces nu begeleiden

en valt meteen met zijn neus in

de boter. Volgende week de be-

grotingsbehandeling in de raad

en half december de beslissende

raadsvergadering over het al

dan niet opgaan in de gemeente

Heemstede. Afgelopen dinsdag

is hij tijdens een gemeenteraads-

vergadering ten stadhuize van

Bennebroek geïnstalleerd.
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AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES - HUUR-

VERHUUR-BEHEER/
HYPOTHEEK/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

In de directe nabijheid van het strand ligt dit

moderne en in 2003 compleet verbouwde

3 kamerappartement op de 2e verdieping

met zonnig balkon op het zuidoosten.

Ind.: gang; 2 slaapkamers; luxe badkamer

(2003) v.v. Whirlpool, douchecabine en

wastafelmeubel; bergkast; zonnige woon-

kamer met openslaande deuren naar balkon;

moderne open keuken v.v. diverse inbouw-

apparatuur.

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

Stationsstraat 2

Halfvrijstaand woonhuis met vrijstaande

stenen garage/berging en achtertuin op

het oosten. De woning is in 1998 geheel

gerenoveerd en v.v. moderne woonkeuken,

nieuw stucwerk en mahonie parketvloer in

de woonkamer.

Ind.: vestibule, woonkamer; gang; toilet;

woonkeuken met inbouwapp. ie Et.: over-

loop; 2 slaapkamers; balkon; badkamer met

douche, wastafel en toilet.

Vraagprijs € 248.000,- k.k.

Brederodestraat 93

Op nog geen honderd meter van het strand

ligt deze charmante vrijstaande villa met

oprit voor voor 4 auto's en fraai aangelegde

achtertuin van 22 meter diep op het zuiden.

Ind.: vestibule; hal; toilet; keuken v.v.

inbouwapparatuur; L-vormige living, ie Et.:

ruime overloop; 3 slaapkamers; balkon;

badkamer met ligbad, dubbele wastafel en

2e toilet; 2e et.: zolderruimte; zolderkamer.

Vraagprijs € 595.000,- Ic.lc.

Zandvoort Optiek

ALLEMONTUREN
50% KORTING

ALLEZONNEBRILLEN 25% KORTING

Zandvoort Optiek

Kerl<straat 34-36 • 2042 JG Zandvoort • Tel. 023 - 57 12 466
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Ed Onel
Door Lienke Brugman

Ed Onel heeft een passie
voor kleur
"Kleur loopt als een rode draad door mijn leven heen." Aan het

woord dit keer Ed Onel van de interieurwinkel Home Decoration

aan de Grote Krocht waar hij met zijn echtgenote Ria een trouw

klantenbestand heeft opgebouwd. De mooi ingericht zaak ademt
alweer vier jaar lang een warme sfeer uit en is al die jaren een

prachtige upgrading voor de Grote Krocht.

Ed Onel, Home Decoration

Ed is groot gebracht met kleur.

"Na een schildersopleiding en

het behalen van mijn vakdiplo-

ma's daarvoor, heb ik 23 jaar

in de winkelbranche gezeten.

Toen al was goed en eerlijk ad-

vies geven één van mijn plus-

punten." Ed lacht vrolijk want

over zichzelf praten vindt hij

één van de moeilijkste dingen

van dit gesprek, "maar als ver-

koper van een woon-, verf en

behangwinkel is het geven van

goed advies één van de pijlers

waar onze zaak op draait."

Ria heeft dezelfde belangstel-

ling

Ruim 14 jaar werkte Ed in Was-

senaar waar complete villa's

door hem zijn ingericht. "Toen

ik in die omgeving werkte zag

ik veel Zandvoorters in deze

zaak voor aankoop en advies,

nu is het net andersom en ga ik

naar Wassenaar en omgeving

om advies te geven." Gelukkig

heeft echtgenote Ria dezelfde

Nieuwe ontwikkeling in proef met jaarrondpaviljoens

belangstelling zodat ze regel-

matig samen op pad gaan om
klanten te bezoeken. "Ria richt

zich dan meer op meubels en

gordijnen, ik meer op kleur, be-

hang, verf en overige technische

details. Tja verf, verkoop ik trou-

wens nog steeds." Hij wijst naar

de achterzijde van de zaak waar

een grote mengmachine staat

om wekelijks honderden liters

verf te mengen in de kleur die

de klant zoekt of nodig heeft.

Veel op pad

Voor in de winkel vindt men een

prachtige collectie gordijnstof-

fen waar deze winkel bekend om
is en een diversiteit aan (bijpas-

sende) stalen met internationale

behangsoorten in diverse kleu-

ren en dessins. Op dit moment is

de mode nogal trendy met een

knipoog naar het klassieke, laat

ik me door Onel vertellen. Ook
prachtig zijn de klassieke kroon-

luchters met een strak afge-

werkte doorzichtige kap dat het

Het gemeentebestuur vecht voor de realisatie van de jaarrond-

paviljoens. Deze moeten de status die de gemeente graag wil

hebben, jaarrond recreatie in Zandvoort, bevestigen. Uit een eer-

der gehouden evaluatie blijkt het jaarrondpaviljoen aan te slaan

bij de bezoekers van onze badplaats.

Volgens gemeentewoordvoer-

der Ton van Heemst is het las-

tig om de proef juridisch van

de grond te krijgen. "Het jaar-

rondpaviljoen is juridisch be-

streden door enkele mensen

die er bezwaar tegen hebben.

Tot op het hoogste niveau.

Naar aanleiding van de uit-

spraak van de Raad van State

is de gemeente samen met de

convenantpartners Provincie

Noord Holland, Hoogheem-
raadschap van Rijnland, Rijks-

waterstaat en de pachters op

zoek gegaan naar mogelijkhe-

den om het jaarrondpaviljoen

toch te kunnen legaliseren.

De weg waarvoor nu gekozen

is: artikel 19 WRO in plaats

van artikel 17 WRO", zegt de

woordvoerder.

Voortzetting proef

Om dit mogelijk te maken
heeft de gemeenteraad een

voorbereidingsbesluit voor

het strand vastgesteld. Het

college heeft vervolgens een

voorontwerpbestemmingsplan

in procedure gebracht voor de

vier andere, al eerder aange-

wezen jaarrondpaviljoens. Deze

werkwijze maakt het mogelijk

om de proef voort te zetten.

De Provinciale Planologische

Commissie van Noord-Holland

is ondertussen met het voor-

ontwerpbestemmingsplan ak-

koord gegaan. Op dit moment
kan de procedure volgens

artikel 19 van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening van start

gaan. De bekendmaking wordt

in de wekelijkse gemeentelijke

advertentie gepubliceerd.

Take Five is vooralsnog het enige jaarrondpaviljoen.

geheel toch weer een moderne

uitstraling geeft. Nét weer iets

anders. Nog steeds reist Ed met

zijn Ria door het land of gaat

hij met klanten mee naar het

HTC (een meubel groothandel

in Nieuwegein) om meubels uit

te zoeken en te kijken wat er

in de betreffende woning past.

"Wij geven altijd een eerlijk

advies, willen geen stempel

drukken op de keuze van de

klant maar ons verdiepen in

hun wensen", verduidelijkt

Onel, "zij moeten er wonen en

zich prettig voelen in hun huis.

Wij letten o.a. op zitdieptes

van stoelen of banken, maten,

kleuren die al of niet bij elkaar

passen en honderden andere

dingen. Dat kost tijd ja, maar

het is één van de leuke kan-

ten van dit werk. Soms vinden

mensen dat wij maar zo weinig

open zijn maar ze vergeten

dat, ook als de zaak dicht is, wij

op pad zijn om andere dingen

te doen die met het werk te ma-

ken hebben."

'Sunway Washi'

Het 'vouwgordijn concept'

werkt nog steeds d.w.z.: gratis

stof, meten en plaatsen; als je

een keuze kunt maken uit de

aangeboden stoffencollectie,

je bespaart zeker 30% op de

uitgave! Naast verf, behang

en gordijnen is tapijt ook een

belangrijk aspect in de winkel

van Onel: "Alle topmerken zijn

bij ons te vinden, dit vaak tot

grote verbazing van velen die

niet weten dat wij ook tapijt le-

veren." Men vindt in deze goed

gesorteerde winkel heel veel

stalenboeken in verschillende

tinten en kleuren, gemeten en

gelegd levert Ed Onel Home De-

coration ook hierin een totaal

concept. Het allernieuwste op

het gebied van wandafschei-

ding is de 'Sunway Washi': een

exclusieve raambekleding in

Oosterse stijl. Als rolgordijn

geeft het de afscheiding een

transparante lichtfiltering; het

paneelgordijn is een wat ste-

viger afscheiding tussen twee

ruimtes. 'Washi' is gemaakt

van Japans papier en voorzien

van een afwasbare laag, ge-

schikt voor keuken, badkamer,

huis- of slaapkamer. Het ziet er

prachtig uit en is, naast wit, te

combineren met andere kleu-

ren; heel apart. De Onels zullen

het graag laten zien; maandag,

dinsdag en zondags is de zaak

gesloten, de overige dagen ge-

opend van 10.00 uur tot 18.00

uur (zaterdag tot 17.00 uur) en

eventueel op afspraak. Op dit

moment heeft de zaak een up-

grading gehad dus loop gerust

even naar binnen om de nieu-

we kleurstellingen te bekijken!

Ed Onel Home Decoration.

Grote krocht 22, Zandvoort.

Tel: 023-5739005.



bfoemett oon 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

FOTO MENNO GORTER
Analoog én Digitaal Menno kan het allemaal

* Professionele 1 uur service Analoog & Digitaal

- Afdrukken vanaf negatief, dfa, foto of digitaal {30x4g cm}

Batterijen - Pasfoto's - Fotoalbums Portretfotografie

Grote Krocht 26 • Zandvoort • Tel 023 5730600

www.fotomennogorter.nl

"Gebouw De Kroel

Jazz in Zandvoort
Zondagavond 6 november 2005

Deborah J. Carter sings

from Beatles to Basie

aanvang: 20.00 uur

toegang 10,00 euro

Grote Krocht 41, Zandvoort

Tel. 06-54677947

SCwekerij

Najaarsbeplanting

Bloembollen

van Stolbergweg 1

Tel. 57 170 93

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

Itleaning ServicQ.

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

0ZANDVOORTSE
Courant

Kijk ook eens op de website

www.zandvoortsecourant.nl
HZandvoortse
Courant

Iets te (ver)kopen? Plaats een Zandkorrel

ZANDKORRELS INVULBON
PARTICULIERE ZANDKORREL €5,00

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

• Geen onroerend goed of auto's

• Geen goederen met een waarde boven €500,00

• Geen personeels- of zakenadvertenties

TEVENS DOOR U IN TE VULLEN:

Uw naam:

(bedrijfsnaam)

Telefoon:

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)

afgeven bij:

1) de redactie van deze krant: Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing

dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid 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

ZANDKORRELS

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

apart vakje plaatsen

Behang- en schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp
Tel/fax 571 31 72/

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Zoekt u iets? Een

Zandkorrel helpt u vinden!

Zondag 6 nov a.s.

van 10 tot 16 uur:

Rommelmarkt bij

Auto Strijder.

Van Lennepweg 102,

hoek Van Alphenstraat.

Vrij entree.

Gratis Parkeren.

Iets te verkopen? Via een
zandkorrel raakt u het

kwijt. Voor weinig geld

een groot bereik!

Rozenobel Antiek vraagt

Te Koop: meubelen,

oud speelgoed, kristal,

porselein, schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6,

Zandvoort.

Tel: 023-5731787.

Open van 12.30-17.30,

ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

1-Persoons studio's tot

31-3-06. Eigen douche,

WC, keuken. Compl. inger.

€450,- en €550,- p.m. Tel.

5716711

^Lights
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)
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Door Nel Kerkman

Via, via l<wam il< aan het adres van een actieve jongere die

eigenlijl< net iets te jong is voor de rubriel< maar soms moet dat

gewoon l<unnen. Lees het verhaal van Arnold Oosterom geboren

op 15 februari 1993. Hij woont met zijn ouders, tienjarig zusje en

hond op de rand tussen oud en nieuw Zandvoort Noord. Lel<l<er

dicht bij de duinen.

Arnold Oosterom, mist een skatebaan in Zandvoort.

School

Arnold heeft pas de deur van de

Beatrixschool achter zich dicht ge-

trokken. Sinds een paar maanden

is hij brugpieper op het gymna-

sium van het ECL in Haarlem. Van

hem mogen de vakken muziek en

aardrijkskunde gewoon weg want

die liggen hem niet. Arnold wil la-

ter graag iets doen op technisch

gebied en over een paar jaar, als

het allemaal lukt, wordt zijn vol-

gende stap het TUV in Delft.

Hobby's

Laten we eerst beginnen wat hij

nog niet zo lang doet, dat is voet-

ballen bij SV Zandvoort. Voor het

2e seizoen is hij keeper en het

team staat Ie in de competitie. De

hobby waar hij echt aan verslin-

gerd is, is toch wel skaten en daar

zijn we voorlopig niet over uitge-

sproken. Wat blijkt, Arnold is het er

niet mee eens dat er geen enkele

skatebaan in Zandvoort te vinden

is. Er was een baan in Park Duijn-

wijk en die is door geluidsoverlast

verwijderd. De andere baan bij de

Arie Koperf lat moest om dezelfde

reden er aan geloven, ook die is

verdwenen. Het enige alternatief

is nog de Boulevard met zijn ein-

400 handtekeningen opgehaald en

afgegeven aan de gemeente met

in de bijgevoegde brief de vraag

waarom alle skatebanen weg zijn.

Zelfs bouwtekeningen en websites

heeft hij erbij gedaan om de ge-

meente te overtuigen hoe belang-

rijk een skatebaan voor de jeugd

is. Een week later heeft Arnold

een brief ontvangen met: Dank je

wel Arnold, je hebt je best gedaan.

Daarna kwam nog een brief: er is

geen geld en we bewaren je brief.

Punt uit. Hoe nu verder vraag ik

aan Arnold? Er is een ideale plek,

vertelt hij, waar niemand last van

ons heeft. Achter de patattent van

de Zilvermeeuw langs de spoorlijn.

Bouw de weggehaalde skatebaan

weer op die nu onder een zeil op

het gemeentelijke terrein aan de

Tolweg ligt. Zoveel geld hoeft dat

niet te kosten of, zegt Arnold,

gaat het geld naar een belangrij-

ker project? Nu kost het Arnold

geld om te skaten want hij gaat

met de trein naar Amsterdam of

Santpoort. Amsterdam heeft 3

skatebanen waarvan er één over-

dekt is. Er is voor de jeugd tussen

tien en veertien jaar in Zandvoort

niet veel te doen, vindt Arnold, de

speelplaatsjes zijn te kinderachtig

We worden overal weggestuurd

deloze trapjes waar je lekker over-

heen kan gaan of langs een neer-

geklapte paal wat ook een ideaal

object is. Wat denk je? Mag niet

en ook daar worden de jongeren

weggestuurd door de bewoners of

de politie. Inmiddels heeft Arnold

voor zijn leeftijdsgroep en er zijn te

weinig voetbalveldjes. De hutten

die de jeugd in de duinen bouwt

worden door passerende mensen

weggehaald. Arnold begrijpt niet

waarom men dit doet, er wordt

niets vernield en er worden alleen

dode takken gebruikt en hout

wat bij het grofvuil staat.

Interesses

Het liefst eet Arnold pizza maar

dan moet het geen Amerikaanse

zijn want die zijn te dik maar een

overheerlijke Italiaanse pizza

daarvoor kan je hem wakker ma-

ken. Hij heeft 'pas' 33 boeken van

de Kameleon en is ook naar de

films geweest. Soms gaat hij naar

de disco 'the Launche' in AKZA
en verder is hij, wanneer hij geen

huiswerk heeft, veelal buiten te

vinden.

Zandvoort

Ondanks alle tegenwerking blijft

Arnold, Zandvoort een leuk dorp

vinden om er te wonen. Zelfs

zijn e-mailadres begint met het

woord zand en dat verbaast me
voor iemand die zo van skaten

houdt. Zijn allerliefste wens is een

betonnen skatebaan en voor een

goed advies mag men hem altijd

bellen. Misschien wordt je inter-

view door de politiek gelezen of

is er een sponsor die de skatebaan

wil financieren? Wie weet Arnold

gaat je wens in vervulling?

JONG IN

ZANDVOORT
Heb je iets te melden

over jongeren in

Zandvoort? Of wil je

ook je zegje doen in

deze rubrieken is je

leeftijd tussen

13 jaar en 19 jaar?

Mail dan naar

de redactie:

5732752 of redactie®

zandvoortsecourant.nl

D'ERVAN
PE WEEK

Cleopatra is een lief geholpen poesje van ongeveer 5 jaar.

Het is een echte knuffelkont, maar ze moet je eventjes

kennen. Ze is in het begin wat afwachtend, daarom plaat-

sen we haar het liefst in een rustige omgeving zonder heel

drukke kinderen. Rustige, wat oudere kinderen is geen

probleem.

Cleopatra is een poesje die

houdt van heel veel aan-

dacht en het liefst zit ze

de hele dag op schoot. Ze

kan goed met andere kat-

ten overweg en dat is ook

wel handig, want deze

dame gaat graag naar bui-

ten voor een blokje om,

of gewoon om lekker in

het zonnetje te liggen. Er

is niks mis met onze lieve

Cleo.... alleen Cleootje

mist 1 pootje. Daar heeft

ze helemaal geen last van.

Ze hupst gewoon lekker in

het rond, maar dan met
drie pootjes in plaats van

vier. Wie heeft er plek voor

een lief knuffelpoesje?

Kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl, of kom langs in

de Keesomstraat 5, Zandvoort. Tel 023-5713888. Open van

maandag toten met zaterdag tussen 11.00 uuren 16.00 uur.

l^oni naar oH2fc ^^

ÏÏÏl^XXW^^*^ 12 november

unicum van 10-16 uur
lirlum^ljk fftamiin

é

Zandvoortselaan 165 Zandvoort

voor informatie telefoonnummer 023 - 576 12 12

www.nieuwunicum.n



Filmprogramma
03 t/m 09 november

RADÊO 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 weeic.

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

RTV N-H
RADIO+TV NOORD-HOLLANID

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

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

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

Film̂
The Skeleton Key
Fearing is believing

Caroline Ellis (Oscar-l<andidaat KATE HUDSON) weet
precies wat ze wil. Ze is een gedreven jonge vrouw
die niets moet hebben van streekpraatjes, tovenarij

en zwarte magie. Ze vindt een baan als inwonend

verzorgster bij een ouder echtpaar dat een afgelegen

plantagehuis bezit.

Zowel het huis als haar

bewoners lijken gebukt

te gaan onder een duister

verleden. Craoline krijgt

een loper die op alle deu-

ren past, ook op een deur

op zolder die half verbor-

gen is achter een boeken-

kast. De kamer staat vol

nnet zaken die te nnaken

hebben met het bedrij-

ven van zwarte magie. Er

beginnen daar zich on-

verklaarbare dingen af te

spelen. Hoe meer Caroline

ontdekt, hoe dieper een

duister mysterie in de zol-

derkamer haar meetrekt.

Simon van Collem

The story of the
weeping camel
Tijdens het Filmfestival Rotterdam was het knokken

om een kaartje voor deze publiekslieveling. Over het

harde, maar solidaire leven op de Mongoolse steppe,

met twee kamelen in de hoofdrol.

Een Italiaanse en een Mon-

goolse f i Imstudent ontmoe-

ten elkaar op de filmhoge-

school in München, om
naar een woestijn aan de

andere kant van de wereld

te trekken met een handje-

vol Duitsers in hun kielzog.

De Italiaan is regisseur Luigi

Falorni; zijn Mongoolse co-

regisseuse heet Byamba-

suren Davaa. Op de Duitse

filmacademie vertelde zij

hem over een Mongools

ritueel dat ze zich uit haar

jeugd herinnerde: kamelen

die ziek waren of hun jong

verstootten, werden gene-

zen met traditionele mu-

ziek. Samen besloten ze er

hun eindexamenfilm over

te maken.

De makers schreven een

script op basis van hun voor-

kennis en research over het

ritueel. Eenmaal ter plekke

werden in overleg met de

betrokken nomadenfamilie

scènes weggelaten of toe-

gevoegd. Tradities konden

een rol spelen zonder dat

het een etnografische film

mocht worden. Het ver-

haal stond voorop. Falorni:

"De betrokken familiele-

den kwamen met het idee

om te filmen hoe ze wol

van de hals van de kameel

halen om er touw van te

maken voor het halster van

de eerstgeborene. Ik vind

het nog steeds een prach-

tig beeld dat de kringloop

tussen mens en dier rond

maakt."

In het nomadenkamp za-

ten de filmers op een denk-

beeldig eilandje midden

in een zee van zand, wind

en takkenbossen, omringd

door de spreekwoorde-

lijke 'schepen der woestijn'.

De omstandigheden waar-

onder werd gefilmd waren

ronduit zwaar. Jiska Rickels:

"Je hebt constant dezelfde

mensen om je heen; even

een blokje om is er niet bij.

Zodra het kamp uit zicht is,

verdwaal je direct, want al-

les lijkt op elkaar. En dan

de enorme temperatuur-

verschillen: van min 20 tot

20 boven nul binnen twee

maanden tijd".

De documentaire wisselt

beelden van de proble-

matische relatie tussen de

nieuwbakken moederka-

meel Ingeen Temee en haar

albino veulen Botok in het

wispelturige landschap af

met warme binnenopnames

van een nomadenmoeder

en -kind. Een jochie van een

jaar of zes die een kameel

van drie keer zijn lengte op

de knieën krijgt, zegt iets

over de band tussen mens

en dier. De kamelen dragen

niet alleen brandhout; ze

leveren wol, melk, zijn ver-

voermiddel en drijven de

waterpomp aan. En hoewel

het grootste deel van de

Mongoolse bevolking nog

hetzelfde elementaire be-

staan leidt, schemert op de

achtergrond de moderne

wereld door als twee jon-

gens per kameel langs tele-

foonpalen en televisies naar

de bewoonde wereld reizen

om de muzikant op te roe-

pen voor de uitvoering van

het ritueel. Onder begelei-

ding van een luit wordt voor

de kameel een woordenloos

lied gezongen tot het won-

der zich voltrekt: de kameel

barst uit in tranen en staat

haar jong voor het eerst toe

bij haar te drinken...

Karin Wolfs
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Heden
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^:^. Raadhuisplein al vaker

op de schop!
Het Raadhuisplein wordt sinds afgelopen maandag gerenoveerd.

Het plein dat sinds 1950 deze naam draagt heeft in de loop der

tijd diverse renovaties ondergaan. Zowel na 1950 als voor die

tijd, toen het nog de naam Tramplein droeg.

m^

kennen sinds jaar en dag het

Raadhuisplein als centrum.

Na de veranderingen die het

gevolg waren van het afbreken

van het VVV-kantoor, kreeg het

plein de vorm die het tot afge-

lopen maandag had. Hoe het

plein na de herinrichting zal

gaan functioneren zal moeten

1k A
Zdndvooüt, RaadduiS.
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foto: Archief Genootschap Oud Zandvoort Bld00250

foto: Archief Genootschap Oud Zandvoort Bld03742

Beelden van voor de oorlog

laten een 'plein' zien met een

fraaie prieel omgeven door

een even fraai hekwerk. Een

belangrijke invloed van Tram-

en later Raadhuisplein heeft de

tramlijn Amsterdam - Haarlem
- Zandvoort gehad. Die be-

paalde tot 1957 het beeld van

het plein.

Het plein was ook de plaats

waar in de loop van de tijd

talloze evenementen plaats-

vonden. In de jaren vijftig en

zestig stond naast het kantoor

van Touring Zandvoort (VVV)

een muziektent, waar tijdens

het zomerseizoen iedere don-

derdag- en zaterdagavond een

concert werd gegeven. Vooral

de concerten van de Tiroler- en

Boerenkapel uit Haarlem en

het Zandvoorts Muziekkapel

trokken veel belangstelling. De

evenementen vonden, na het

afdanken van de verplaatsbare

muziektent, elders op het plein

plaats.

Het plein is ook de plaats waar

talloze echtparen in de loop van

de jaren hun bruidsuikers uit-

strooiden vanaf het bordes van

het raadhuis, nadat ze daar in de

echt verbonden waren. Ook de

jaarlijkse intocht van Sinterklaas

en de feestelijkheden voor Ko-

ninginnedag en Bevrijdingsdag

foto: Archief Genootschap Oud Zandvoort Bld06752

blijken. Hopelijk zal het plein \T.-^ "'

ook in de toekomst een mooie

locatie voor tal van evenemen-

ten kunnen zijn.

De foto's geven een overzich-

telijk beeld van hoe het plein

er in verschillende tijdperken

heeft uit gezien.

'Znjxdyooït

foto: Archief Genootschap Oud Zandvoort Bld04289

foto: Archief Genootschap Oud Zandvoort Bld05035 I-let begin van weer een nieuwe fase. (OvM fotografie)
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Café

T>et '7H<w
Restaurant

Del Mar staat voor een nostalgische sfeer, gezelligheid en natuurlijk lekker eten.

Kortom, garantie voor een heerlijk avondje uit. Onze gevarieerde kaart bestaat

o.a. uit vis, vlees van de grill, vegetarische gerechten en natuurlijk de classics

Saté, Schnitzel, Spare ribs en nog veel meer.

Elke 2 weken een wisselende weekschotel!

\N'\j zijn geopend:

maandag t/m vrijdag v.a. 14.00 uur

zaterdag en zondag v.a. 10. 00 uur

Del Mar • Haltestraat 13 • Tel. 023 571 47 38

.rf3üGI2ü33!ïi

Wijnkoperij In de Gevulde Flesch

WIJNLIEFHEBBER..?
Kom naar de wijnproefavonden in het CRUQUIUS-MUSEUM,

Cruquiusdijk 27 te Cruquius.

• Donderdag 10 november 'Wereld Wijnen'
Een veertigtal rode- en witte kwaliteitswijnen uit alle windstreken

Aanvang 20.00 uur (tot 22.30 uur)

• Vrijdag 11 november 'Sherry & Tapas'
Sherry proeverij i.s.m. Instituut Vinos de Espana

Aanvang 20.00 uur

Uitsluitend toegang d.m.v. reservering vóór 5 november op tel. 023-528 79 05.

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Bereiding:

Maak de paprika schoon,

was hem en snijd hem in

stukken. Snijd het katen-

spek in reepjes. Verhit in

een hoge pan de boter.

Bak de spekreepjes met

de chilipoeder circa 2

minuten zachtjes. Schep

met de schuimspaan de

spekreepjes uit de pan op

een bord. Voeg de papri-

kareepjes aan het bakvet

toe en bak dit 1 minuut

zachtjes. Voeg 2 dl. water

toe en breng het geheel

aan de kook. Stoof de

paprika's in 15 minuten

zachtjes gaar. Neem de

pan van het vuur en pu-

reer de inhoud met de

staafmixer of in een blen-

der tot een gladde massa.

Roer de spekreepjes en 3

dl. koud water door de pa-

prikapuree. Zet de soep,

als deze geheel is afge-

koeld, tot gebruik afge-

dekt in de koelkast. Snijdt

de zuurkool fijn. Maak de

prei schoon, snijdt deze

in dunne ringen en was

cQjreek (y^uisine

Filoxenia Grieks Restaurant
Haltestraat 49 • 2042 LK Zandvoort

Tel.: 023-5734920 • www.filoxenia.info

Ook afhalen mogelijk

ze. Snijdt de rookworst

in plakjes. Snijdt ver-

volgens de helft van de

plakjes chorizo in vieren.

Voeg de zuurkool aan

de soep toe. Verkruimel

het bouillontablet er-

boven. Breng de soep al

roerend aan de kook en

laat deze ca. 5 minuten

zachtjes koken. Schep de

prei erdoor laat deze ca.

1 minuut meekoken. Zet

het vuur laag, roer ver-

volgens de zure room er-

door en laat het geheel

goed doorwarmen (soep

niet meer laten koken!).

Schep de chorizo en de

rookworst erdoor. Schep

de soep in diepe borden.

Verdeel de peperbessen

en eventueel de lente-

uitjes erover. Lekker met

(bruine) pistolets.

Recept

PITTIGE ZUURKOOLSOEP MET CHORIZO
Maaltijdsoep voor 2 personen

Benodigdheden:
100 gr. chorizo (in plakjes),
1 kleine rookworst,
75 gr. katenspek,

1 mespuntje gemalen chilipepers,
1 rode paprika in reepjes,
125 gr. zuurkool,
1 dunne prei,

25 gr. boter,

1 runderbouillonblokje,

1 bekertje zure room (125 ml),
0,5 eetlepel peperkorrels (roze)
eventueel 2, in ringen gesneden, lente-uitjes.

Take Five
PtnUiAIVEiVT MTWAiaiPA ViLJOEK AAK ZIC

BaulEvard Paulus Laat, Paviljaan 5 Zandvaart

Keuzeinenu 5 -t/m 18 navember €E4,5a

TAKE A TAXI TO TAKE FIVE 1083-5718600]
vaar €5,00 wardt u gehaald en gebracht!!

niet nat warden en zander gevaar
een wijntje bij het diner

Carpaccia van geraakte zwaardvis
met een frambazenvinaigrette

Df

Terrine van wildzwijn met een
chutney van cranberry's

Df

Knaflaak-kastanjechampignans
gegratineerd met Old Amsterdam

***

Gebakken snaekbaarsfilet met spekjes
en een saus van rade part

Df

Hazenpeper ap authentieke wijze

Df

Gevulde flensjes met valess en graente,

avergaten met champignanraamsaus
***

Dessertkeuze van de dinerkaart

Vaar resErveringen:
0^3-B71EU9 / infa@tfaz.nl

mSlmmmJm

Vlees- en visgerechten van de houtskoolgrill

Keuzetveekmenu (ma t/m vrij)

Kreeftensoep

Prosciutto

Geb, mosselen

Scholfilet

Mixed Grill

Forel

Maple Walnuts

€16,75

Voor informatie ofreserveren tel. 023-5716450

Geopend van 17. 00 tot 22. 00, woensdag gesloten

Burg. Engelbertstraat 72, Zandvoort
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Het is sneller gegaan dan we gedacht hadden, maar oom Kees is

niet meer in ons midden. De lezers die oom Kees nog bloemen
en/of een beterschapkaart hebben gestuurd, die hij gelukkig

nog gezien heeft, wil ik hartelijk bedanken, hij was hier erg blij

mee. In besloten kring is hij begraven, met boven op de kist de

kaarten en de bloemen van u, en ik hoop dat hij zijn rust gevon-

den heeft. Tante Ans en tante Els, mijn ouders, mijn zusje Lotte

en ikzelf waren bij de begrafenis aanwezig en ik stelde hen voor

om na de plechtigheid nog iets te gaan eten. Ik dacht dat het

familierestaurant in de Kerkstraat wel heel toepasselijk zou zijn

en iedereen vond het een goed plan.

't Familierestaurant.

't Familie restaurant zit naar

mijn idee al ontzettend lang in

de Kerkstraat. Ik ken het zeker

al 25 jaar en het is zo een lek-

ker ouderwets restaurant met
donkere houten inrichting

€10. Aan soepen o.a.: lichtge-

bonden tomatensoep €3,75,

uiensoep €4,50 en Zand-

voortse vissoep €6,00. Aan
visgerechten o.a.: stoofpaling

op grootmoeders wijze €18,

Ondernemers: Let op uw Saekl

en prachtige oude foto's van

Zandvoort aan de wanden.

We werden welkom geheten

door een gastvrouw, die ons

aangaf dat we aan tafel 16 of

17 plaats konden nemen. Om-
dat ik de tafelnummers niet

uit het hoofd ken en deze ook

niet op tafel stonden, heb ik

haar hulp toch maar even in-

geroepen.

We dronken een aperitief en

kregen de kaart. Hierop staan

o.a. aan voorgerechten: sa-

lade speciaal €6,50 (salade, ei,

tomaat, tonijn en uien), Hol-

landse garnalencocktail €11,

gerookte paling met toast

sliptongetjes €16,50 en bij de

vleesgerechten o.a.: gebakken

lever met uien en spek €1 5,50,

schnitzels in diverse variëtei-

ten vanaf €12,00, tournedos

naturel €16,00 en voor €2,50

als supplement met een saus

naar keuze. Ik zal mij beper-

ken tot wat mijn zusje en ik

bestelden.

Lotte nam de vissoep vooraf

en ik de paling op toast. De

vissoep was echt boordevol

verschillende vissoorten en

volgens Lotte "héérlijk" en

mijn paling was mooi vet en

prima van smaak. Daarna

kreeg Lotte de varkenshaas

Door de Mystery Guest

met champignonsaus en ik

de entrecote 'Café de Paris'.

Goed gebakken vlees en een

lekkere champignonsaus,

mijn entrecote was mooi rood

gebleven en de saus deed mij

denken aan de saus in het Mi-

randa paviljoen aan de Am-
stel, waar hij vroeger aan ta-

fel bereid werd (net zo goed

dus!). De gerechten werden
geserveerd met gebakken

aardappeltjes, frites, groente

en sla. Wij dronken daarbij

van de wijnkaart, waar een

bescheiden assortiment op

staat maar wel voor ieder

wat wils én met jaartallen,

een rode Italiaan voor €17,95

die lekker was. De wijnen zijn

trouwens keurig geprijsd.

Onder het eten vertelde tan-

te Ans dat zij niet in de kamer
van oom Kees mocht blijven

van het tehuis en tante Els

reageerde meteen dat ze ook

niet meer bij haar terug kon

komen. De sfeer was even

weg, gelukkig nam mijn zusje

het woord en vertelde over

haar nieuwe baan in het oos-

ten van het land waar zij een

leidinggevende positie be-

kleedt in een verzorgingste-

huis met aanleunwoningen.

Het tehuis ligt midden in de

bossen en ze is daar intern

en heeft het prima naar haar

zin. Mijn ouders gooiden

meteen een balletje op, dat

als er misschien een aanleun-

woning leeg zou komen, het

misschien iets voor hen zou

zijn. Zus houdt het in de ga-

ten, zo zei ze.

We wilden allemaal een na-

gerecht en kozen achtereen-

volgens voor: IJs met vruchten

en slagroom. Dame Blanche

en Banaan royale a €4,25. De
familie kwam tot de conclu-

sie dat het ouderwets goed
van smaak was. Als afsluiting

dronken we allen nog een

Irishcoffee (€5,50) en namen
zo op gepaste wijze afscheid

van oom Kees.

't Familie restaurant: een

sfeervol restaurant met vrien-

delijke bediening en met een

j "^ Wijn onder de loep

In Bloemendaal aan de Zomerzorgerlaan 26, een beetje ver-

stopt achter de Albert Heijn, zit wijnkoperij Hans Moolenaar.

In eerste instantie werden hier voornamelijk de klassieke wij-

nen uit de Bordeaux en Bourgogne verkocht, maar gezien de

stijgende prijzen die door de producenten uit deze streken

werden gevraagd, heeft men de aandacht verlegd naar de

Rhöne en Languedoc. Inmiddels is Hans Molenaar befaamd om
het grote assortiment wijnen dat hier vandaan komt. Daar-

naast vindt u in de gezellige winkel ook prachtige wijnen uit

de nieuwe wijnlanden.

De wijnen worden alle door

Hans Moolenaar zelf geïmpor-

teerd. Op zaterdag staan er

wijnen open om geproefd te

worden zodat u ook weet wat

u koopt. Aan de website www.
hansmoolenaar.nl wordt mo-

menteel hard gewerkt zodat

de wijnkoperij u ook online van

dienst kan zijn. Maar een be-

zoek aan de prachtige winkel

waar u deskundig wordt gehol-

pen en met uw vragen terecht

kunt, kan ik u zeker aanraden.

De volgende twee wijnen uit

het hart van de Languedoc ko-

men van Domaine de la Baume
(waarvan Hans Moolenaar de

commercieel directeur in Neder-

land is). Nadat La Baume in di-

verse Franse handen is geweest,

waaronder die van de familie

Prat (van de beroemde Noilly

Prat vermouth), viel het bedrijf

in 1990 in Australische handen.

Deze aankoop van Thomas Har-

dy & Sons was de eerste grote

investering door een internati-

onaal bedrijf in deze regio. De

Hardy's benadrukten dat de

Nieuwe Wereld technologie en

expertise niet persé hoefden te

leiden tot een nieuwe wereld

wijnstijl. De wijnen van La Bau-

me bleven Frans in stijl ondanks

de Australische methodes zo-

als het 's avonds plukken van

de druiven en toepassen van

schroefdoppen. In 2003 werd

La Baume geheel aangekocht

door Les Grand Chais de France;

de grootste Franse wijnexpor-

teur en de op twee na grootste

wijnhandel van het land.

La Baume Terroirs - Sauvignon

blanc - Vin de Pays d'Oc - 2003

Alleen in een jaar dat de kwa-

litatieve verwachtingen hoog

gespannen zijn aangaande een

bepaald druiventype van een

bepaald perceel en omdat de

meest ideale klimatologische

omstandigheden en perfecte

druiven hiervoor aanwezig

zijn, zal La Baume een "Ter-

roir" wijn maken.

In de neus van deze aroma-

tische bleekgele wijn (met

schroefdop!) wat kruidige to-

nen, zelfs vuursteen en daar-

naast tropisch fruit. Een frisse,

kruidige en fruitige smaak die

kracht heeft en prachtig blijft

nahangen in de mond. Een

fantastisch glas wijn voor bij

een voorgerecht met vis zoals

gerookte zalm of forel.

Prijs: €9,95 Kwaliteit/prijsver-

houding: 8,5

La Baume - The 2002 Selection

- Marsanne, Roussanne,

Chardonnay - Vin de Pays d'Oc

leder jaar kiezen de wijnma-

kers van La Baume de beste

rode en witte druiven uit om
een eigen Selection te maken.

De witte Selection uit 2002 is

gemaakt van drie druivensoor-

ten: de Marsanne, Roussanne

en Chardonnay. De wijn heeft

een lichtgele kleur en geurt

licht naar bloemen en honing.

Een volle, ronde smaak met

lichte zuren en mooie afdronk.

Lekker bij visgerechten en wit

vlees.

Prijs: €7,95 Kwaliteit/prijsver-

houding: 7

En vergeet u niet: over smaak

valt niet te twisten!

J. van Gelder

(vinoloog)

''Zandvoort biedt u meer dan strand alleen''

Laat de plaatselijke horeca hierin maar eens voorop lopen.

kaart die weliswaar niet spec-

taculair is, maar wel met di-

verse specialiteiten die op het

schoolbord vermeld staan. Wat
wij op onze borden gekregen

hadden, was van een zeer goe-

de kwaliteit en zeer zeker in

verhouding met de prijs. Mijn

zus nam de familie mee in

haar auto en ik liep (waarom
weet ik ook niet) automatisch

naar eetcafé de Boomerang
waar ik, met weemoed, op

oom Kees nog een Fosters

biertje heb gedronken.



ZANDVOORt

't Lokaal aan de Haltestraat 32

is berucht om zijn borreluur

!

13 november

Weer zondagmiddag Jazz

in 't Lokaal!

vanaf16,00 uur

ELKE DAG GEOPEND VANAF 15.00 UUR

EELIGHTS * J

CS
>.

CS

i

November Voordeelmenu
(voor 2 personen)

^ Dim-Sum (kleine Chinese iiapjes)

2xlVlini Loempia's
2xPangsit
2x Kerry Koi(

^ Babi Pangang Speciaal
(Geroosterd mager vlees met pikante saus)

^ Foe Yong Hai
^ Tjung Pau Kai (Kipfilet met pikante Hoi-Sin saus)
^ 2x Witte Rijst

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

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

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN
MAANDAG GESLOTEN

ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

'Broodje Toon'
Sinds 10 augustus bestaat er een nieuwe broodjes-

zaal< in Zandvoort, 'Broodje Toon', genoemd naar de

eigenaar. In deze zaal< aan de stationsstraat 12, met

marmeren vloer en Delftsblauw aan de muren, kunt

u belegde broodjes, ijs en drankjes halen. Binnenkort

gaat 'Broodje Toon' ook warme maaltijden verzor-

gen, voornamelijk stamppotten. Als u van te voren

dan even belt, ligt de bestelling voor u klaar.

Door Stephanie Vork

Toon, een culinair artiest,

staat al vanaf zijn 13e ach-

ter de balie te verkopen.

Hij heeft bij verschillende

toprestaurants als chef-kok

gewerkt, maar wilde nu

eens iets voor zichzelf. Hij

gaat de uitdaging aan met

zijn eigen broodjeszaak. Als

de zaak in Zandvoort goed

gaat lopen, wil Toon uitbrei-

den naar Haarlem met een

lunchroom. Ook is het plan

om een cateringbedrijf te

beginnen. Aan ambitie niets

tekort dus.

Er bestaan meerdere brood-

jeszaken in Zandvoort, maar

'Broodje Toon' specialiseert

zich door echt voor de

goede producten te gaan.

Osseworst, lever, pekelvlees,

rosbief, paardenworst en

nog veel meer, worden bij

de betere slagers uit Am-
sterdam en Haarlem van-

daan gehaald. En Toon kan

natuurlijk ook, als culinair

artiest, veel zelf. Hij maakt

bijvoorbeeld zijn zalm- en

tonijnsalades zelf en zorgt

dat deze altijd vers zijn.

De eigenaresse van het pand

waar Toon nu in zit, is één

van zijn beste vriendinnen.

Dus de huurprijs is niet zo

hoog. Vandaar deze loca-

tie. Omdat 'Broodje Toon'

niet in het centrum ligt, is

het moeilijk te vinden voor

onder andere de toeristen.

Maar Toon ziet de toeristen

meer als extraatje. De zaak is

vooral voor de lokale bevol-

king en de vaste klanten.

Voor de vers belegde brood-

jes van 'Broodje Toon' gaat u

naar de Stationsstraat 12 of

belt u 06-30056276.

HetWapen gaat wild!

Vanaf zaterdag 5 november
wildgerechten van de kaart

voor tamme prijzen.

Hert - wfld zwijn - eend

Gasthuisplein 10 • 2042 JM Zandvoort
Tel. (023) 571 46 38 • Fax (023) 573 14 54

www.wapenvanzandvoort.nl
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B.Z. Touraal
Uw voetlicht Door C van Gelder

Bockbierfestival Laurel & Hardy

Gerda en Ron van Laurel en Hardy

Ron & Gerda Brouwer, inmid-

dels al weer zes jaar de eige-

naars van restaurant/bar

Laurel & Hardy, hadden voor

de gasten een Bockbierfestival

met mosselen en stoofvlees

georganiseerd. Ik vond dat

dit evenement niet in het BZ

Journaal mocht ontbreken.

Ron & Gerda hebben in die

zes jaar een groot aantal vaste

gasten om zich heen gecre-

ëerd, niet de allerjongste,

maar een mix van dertigers en

veertigers met een enkele uit-

schieter naar boven. En door

middel van de vele evene-

menten die zij organiseren

voor hun gasten, hebben zij

hen ook aan de zaak weten

te binden. Drie soorten

bockbier werden geschon-

ken, te weten: Gulpener

Herfstbock, Texels Bock en

Brand Dubbelbock, waarvan

het Texelse mij het meeste

aansprak vanwege zijn krach-

tige smaak. Ik zat met Nico

en Irene Zeinstra (Nico is

vaak een enthousiaste spon-

sor van horeca-evenementen

met zijn bedrijf Sopro) te

genieten van de mosselen,

gekookt in Bockbier met lek-

kere eigengemaakte saus-

jes. Ik ontmoette daar ook

Irene en Nico ZeHstra.

Loes Hoezee met Cor van Gelder

Loes Hoezee, gastvrouw

in hart en nieren, die heel

vroeger een zaak had op
het Raadhuisplein en daarna

café de Harlekijn. Sinds kort

is zij één van de stille krach-

ten achter de evenementen
van Casablanca in de krocht.

Omdat de eigenaar op mijn

vraag, of er veel BZetters in

zijn zaak kwamen, antwoord-

de: "voor mij is iedereen een

BZetter", heb ik de fotograaf

gevraagd om dan ook maar
een overzichtsfoto te maken.

Het was een leuke avond met
gezellige mensen.

Oestemiiddag in 't Lokaal
Overvol was het zondag voor de oestermiddag in 't Lokaal; een

leuk initiatief van Willem van de Werf met zijn charmante mede-

werkster Sheila. Zij hadden Roger van de "Gous Dynasty" bereid

gevonden om de oesters te openen.

Willem van de Werf en Sheila

De politiek was vertegenwoordigd

in de persoon van Carl Simons, die

naar mijn idee al met de verjonging

van de ouderenpartij bezig is. Hij

vertelde me, dat hij absoluut geen

wethouderszetel ambieert en had

plin Bar in de Kerkstraat was er en

vertelde mij dat hij heerlijk van zijn

vrouw en zijn oude dag genoot.

Nog een vroegere bareigenaresse

was aanwezig namelijk onze Karin

Felderhof die nog steeds, indien

Roger opent de Oesters

ook geen idee wie het dan wel zou

kunnen worden. Ook het bijzonder

commissielid van de partij Herben,

Charlotte Jongmans, was met haar

man gekomen. Mijn oude vriend

Joop Meister van de vroegere Cha-

nodig, iedereen wil helpen in de

horeca. En dan was er natuurlijk

Charlie 'de Schot', wie kent hem

niet en hoe weinig mensen weten

iets meer van hem. De oesters wa-

ren een succes, deze middag ook.

^m ^^^^^^HMK/ ''^^Hw^ ''^HE / J vJiP^^il
Carl Simons zoekt verjonging

Jazzdiner in Esplanada
Beachhotel Esplanada heeft het aangedurfd om vanaf 15 oktober

elke zaterdag een Jazz/dineravond te organiseren. Op de plek

waar vroeger aan palen werd gedanst, stond nu een trio jazzmuzi-

kanten en dat waren niet de eerste de beste. Leest u maar mee:

Ludo Decker bassist: gespeeld in

de Harbons Jazzband, Ted Eastons

Hotshots en de Jatof Swingband en

organisator van deze jazzavonden.

Vincent Koning gitaar: geboren in

1971, afgestudeerd aan het Konink-

lijke Conservatorium in Den Haag,

gespeeld met o.a. David Murray, Tal

Furlow, Teddy Edwards en Wynton

Marsalis. Zijn grote voorbeelden

zijn West Montgomery en Barney

Kessel. Boris van der Lek tenorsax:

Boris kreeg op 15-jarige leeftijd,

door getuige te zijn van 'The Te-

norbattle' tussen saxofonisten

Arnett Cob, Buddy Tate, Illinois

Jacquet, Billy Mitchel en Buddy

Johnson de inspiratie om tenorsax

te gaan spelen. Gayned Hodge

zangeren pianist: de oprichter van

the Platters, u weet wel van "Only

you" en "The Great Pretender". U

ziet geen kleine jongens. U zult zich

afvragen welke BZetters dan wel

aanwezig waren op deze avond.

Wel er was één BZetter (onder de

vele andere gasten) te weten onze

eigen Adam Spoor met zijn vrouw.

Adam, zelf een begenadigde muzi-

kant, zat in trance te luisteren naar

het goede spel van de tenorsaxofo-

nist. Ik heb later op de avond nog

even met de eigenaar kennis ge-

maakt, die teleurgesteld was in het

feit dat het zoveel tijd kost om het

verleden van de zaak (lees: palen)

te doen vergeten. Hij is echter ze-

ker van plan om deze avonden tot

een groot succes te maken. Ik ben

ervan overtuigd dat dit zal lukken

met de kwaliteit van de aangebo-

den muziek. Over een poosje kom
ik dan wellicht ruimte te kort om
over alle BZetters te schrijven die

deze avonden zullen gaan bezoe-

ken.



COMPUTERHULPAAN HUIS

ennemer
V a l I e y

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

BEL: 023-5736250 www.kennemervalley.nl

Schooriheidssalon

Cuzudia
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.schoonheidssaionciaudia.ni

Jef & Henk

Haitestraat 6^ Zandvoort tel: OZ?-;?/ 120 60

met vakantie?

AANZEE.com verhuurt uw huis!

KOOPT U EEN
SCHIESSER BH
DAN KRIJGT U EEN
BIJPASSENDE

STRING, RIO OF PANT
CADEAU!

KROON MODE
HALTESTRAAT 55

2042 LL

ZANDVOORT
TEL. 0235712839

PilateS, by Pepper Stewart

Om de weel< vindt u in deze rubriel< een basis oefening van Pilates. ledere

oefening kunt u uitknippen en bewaren en na 24 weken heeft u een naslagwerk

met de twaalf basisoefeningen van Pilates. Deze week de 5e oefening:

'HALF ROLL UP'

• Ga op uw rug liggen met beide benen gestrelct op de grond

• Activeer uw Icrachtscentrum

• Laat uw armen langs uw lichaam op de grond rusten

• Adem in en breng uw armen richting het plafond

• Adem uit en til uw romp omhoog, los van de vloer

• Breng uw armen naast uw lichaam

• Adem diep in en herhaal de oefening

• Concentreer volledig op het bewegen van uw romp

• Houd het middengedeelte sterk en stil

• Herhaal deze oefening 8x, neem een pauze, herpak de concentratie en doe ditSx
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Door Lana Lemmens

'Way of life' deel 2:

A life of gold

Onder de noemer 'Way of Live' zullen er de komende weken ver-

schillende onderwerpen worden behandeld. Leuke hobby's, uit-

dagende werkzaamheden, alles kan aan bod komen. De vraag zal

zijn wat er zo speciaal is aan deze hobby, of er een pittige oplei-

ding aan deze baan vooraf ging of wat precies de kick is aan deze

bezigheid. Dus heb jij een speciale hobby of een spannende baan

stuur dan een reactie naar de redactie: redactie@zandvoortsecour

ant.nl. Deze week een nadere kijk op het vak van een edelsmid.

De enige goudsmid in Zandvoort.

Bling bling

Jim Draaijer is de edelsmid van

Zandvoort. En dat wordt je niet

zomaar.

De vader van Jim Draaijer was

diamantslijper en maakte hier-

mee zijn zoon nieuwsgierig

voor alles wat glom. Op schoot

bij papa werd er gekeken naar

de precieze bezigheden die bij

het diamantslijpen horen.

Al snel was het duidelijk dat

ook Jim iets met zijn handen

moest doen. Hij koos voor de

vakopleiding Schoonhoven en

leerde daar voor Edelsmid.

Edelsmid, een vak apart

Het klinkt allemaal heel roman-

tisch, 'edelsmid', maar het is ook

gewoon hard werken om dit te

bereiken. De opleiding zorgt

ervoor dat je kennis maakt met

alle aspecten van juwelier zijn:

goud, zilver, diamant, maar

ook uurwerken. Dagen lang

wordt er gewerkt aan het ver-

vaardigen van bijvoorbeeld een

broche. Dat begint bij het be-

denken van een ontwerp, ver-

volgens dat uittekenen en dan

natuurlijk het uitvoeren. In het

begin alleen met zilver, later

pas met goud.

Eigen zaak

Na de opleiding, stage en een

aantal jaren werken voor een

baas, bedacht Jim dat het tijd

werd om voor zichzelf te wer-

ken. En dus begon hij, alweer

vijf jaar geleden, zijn eigen ju-

welierszaak. Hier richt hij zich

op drie dingen: verkoop, repa-

ratie en nieuwwerk.

Hij verkoopt namelijk niet al-

leen oorbellen, armbanden, rin-

gen en horloges, hij ontwerpt

ze ook zelf. Volgens Jim is er een

verschuiving merkbaar in zijn

werkzaamheden. Waar hij zich

voorheen voornamelijk concen-

treerde op verkoop en nieuw-

werk, ligt tegenwoordig een

groot deel van het werk bij de

reparaties. Dit heeft helaas als

gevolg dat hij zich minder kan

bezig houden met datgene wat

hij het liefste doet: sieraden ont-

werpen en vervaardigen.

Maar geklaagd wordt er niet:

Jim heeft het geluk dat hij (mis-

schien wel als een van de weini-

gen in Zandvoort) draait op het

Zandvoortse publiek. Negen-

tig procent is Zandvoorter met

daarnaast af en toe een 'ver-

dwaalde' toerist.

Trends

Natuurlijk zijn we benieuwd

hoe het gesteld is met de trends

in Zandvoort. Maar helaas, daar

is geen concreet antwoord op te

geven voor de ondernemer. Er is

niet echt een peil op te trekken

wat de mensen mooi vinden.

Wel stelt hij dat momenteel

zilver erg populair is, maar dat

de vraag naar goud ook weer

aan het aantrekken is. Om deze

reden is het voor hem dan ook

belangrijk dat hij een gevari-

eerd assortiment in zijn winkel

aanbiedt.

Voorkeur

Op de vraag waar zijn meeste

interesse naar uit gaat kon vrij

snel antwoord worden gege-

ven: "Het liefst werk ik met

diamanten. Ze zijn mooi en

fijn om te bewerken", (de in-

vloeden van paps misschien?)

Echter in hetzelfde antwoord

werd ook gesproken over bril-

jant, princess en andere ter-

men. Abracadabra voor een

leek en dus tijd voor uitleg.

Diamant, briljant en princess

Diamanten worden in allerlei

verschillende vormen gesle-

pen, al zijn er een zevental

klassieke slijpvormen die de

boventoon voeren:

Briljant, Ovaal, Smaragd, Hart,

Markies en Peer. Tegenwoor-

dig is daar de nieuwe slijpvorm

Princess bijgekomen.

Diamanten zijn er in verschil-

lende kwaliteiten. Omdat het

niet zo eenvoudig is om als

leek het verschil tussen diverse

diamanten te zien is het raad-

zaam je diamantsieraad bij

een vakman zoals een edel-

smid aan te schaffen. Loop dus

gerust even bij Jim binnen als

je er meer over wil weten!
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De kwaliteit van diamant

Smaragd.

De kwaliteit van diamant

De waarde van een diamant wordt

bepaald door een combinatie van

vier verschillende kwaliteitsnor-

men, die de vier Cs genoemd wor-

den:

Karaatgewicht (carat weight)

Zuiverheid (clarity)

Kleur (colour)

Slijpsel en slijpvorm (cut)

Karaatgewicht (carat weight)

Bij alle edelstenen en dus ook bij

de diamant wordt het gewicht uit-

gedrukt in karaten. Het woord ka-

raat is afgeleid van een natuurlijke

gewichtseenheid: de zaadjes van

de Johannesbroodboom. Vroeger

werden deze zaadjes gebruikt als

gewichtseenheid. Nu is één karaat

op 0,2 gram vastgesteld en onder-

verdeeld in honderd 'puntjes'.

Zuiverheid (clarity)

Bijna alle diamanten bevatten mi-

nuscule sporen van niet gekristal-

liseerde koolstof of andere mine-

ralen. De meeste onzuiverheden

worden pas zichtbaar onder een

loep. Ze worden 'insluitsels' ge-

noemd en ze zijn als het ware de

vingerafdrukken van de diamant

omdat ze elke diamant volstrekt

uniek maken. Globaal geldt: hoe

minder insluitsels een diamant

heeft, des te zeldzamer en dus

kostbaarder hij is. Een diamant die

bij een tien maal vergrotende loep

geen insluitsels vertoont, wordt

loepzuiver genoemd.

Kleur (colour)

Hoewel het merendeel van de di-

amanten kleurloos lijkt, hebben

ze vaak een gele of een bruine

tint. De mooiste kleur voor een

diamant is kleurloos want alleen

een kleurloze diamant heeft een

volmaakte prismawerking. Echt

uitzonderlijk zijn diamanten met

een natuurlijke groene, rode,

blauwe, roze of ambergele kleur.

Deze zeldzame edelstenen wor-

den 'fancy colours' genoemd.

Slijpsel en slijpvorm (cut)

Van de vier Cs heeft de mens al-

leen invloed op het slijpsel. Een

ruwe diamant lijkt zoveel op een

gewone kiezelsteen dat de mees-

te mensen er zonder meer aan

voorbij zouden lopen. Alleen vak-

mensen, zoals de vader van edel-

smid Jim, zijn in staat de gloed-

volle pracht van een diamant te

onthullen. Een diamant verliest

tijdens het slijpproces gemiddeld

zo'n 50% van zijn oorspronkelijke

gewicht.

Diamant ontleent zijn schittering

aan de weerkaatsing van licht. De

slijper staat daarom voor de taak

de facetten zodanig aan te bren-

gen dat het licht optimaal van het

ene facet naar het andere wordt

gekaatst. De kennis voor dit veel-

eisende vak wordt al eeuwenlang

van generatie op generatie door-

gegeven. De nauwkeurigheid en

finesse van het slijpsel bepalen de

schittering van de steen.

Wat is diamant?
Diamant wordt toch wel de 'koning der edelstenen' genoemd.
Toch is deze edelsteen heel eenvoudig van samenstelling. Di-

amant bestaat uit zuivere koolstof die kristalliseert ten ge-

volge van zeer hoge druk en hoge temperatuur. Dergelijke

omstandigheden vinden we enkel op een diepte van 150 tot

200 km onder het aardoppervlak. Daar precies ontstaat dia-

mant. Diamant vindt zijn weg naar het aardoppervlak door

vulkanische uitbarstingen. Het vulkanische materiaal dat dia-

mant bevat wordt 'kimberliet' genoemd.

Geschiedenis

Ruim 2800 jaar geleden werd

diamant voor het eerst in India

gedolven. Pas aan het eind van

de 1 9e eeuw begon met vonds-

ten in Zuid-Afrika de moderne

diamant industrie. De eerste

grote diamantmijn in dit land,

de 'Kimberley-mijn', ontstond

op de plek waar een jongen

een ruwe diamant vond van

21,25 karaat. De vondst van

deze steen, de Eureka, werd

door deskundigen niet serieus ge-

nomen. Twee jaar later ontdekte

een herder op ongeveer dezelfde

plaats een diamant van 83.5 ka-

raat. Dat gaf de doorslag en de

Kimberley-mijn werd één van de

beroemdste mijnen ooit.

Hoewel de diamantproductie in

de afgelopen jaren is toegeno-

men, is er naar schatting in de

loop van de geschiedenis in totaal

slechts 500 ton diamant gewon-

nen. Van alle diamanten die nu

gevonden worden is ongeveer

15-20 procent geschikt om in

een sieraad te verwerken. Het

delven van diamant is op de

dag van vandaag ondanks alle

moderne technieken nog altijd

zeer gecompliceerd. Er moet

gemiddeld iets meer dan zes

ton ruw gesteente verwerkt

worden om één gram ruwe di-

amant te winnen!

Tegenwoordig vertegenwoor-

digt de top vijf van diamant

producerende landen in volu-

me 90 procent van de wereld-

productie van ruwe diamant.

In waarde neemt Zuid-Afrika

16 procent van de totale pro-

ductie voor haar rekening. De

belangrijkste producerende

landen zijn: Australië, Zaïre,

Rusland, Botswana en Zuid-

Afrika.
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55+
vijfenvijftig plus

door Ton Timmermans

Kent u ze nog:
De Familie Doorsnee
In de jaren vijftig had de radio nog het monopolie van ge-

zinsamusement. Als de Familie Doorsnee via de luidspreker

de huiskamers binnenkwam zat heel Nederland met rode

oortjes te luisteren. Het immens populaire programma was
geschreven door Annie M.G. Schmidt en werd uitgezonden

tussen 1952 en 1958.

'In Holland Staat een Huis'. De
populaire serie is de geschiede-

nis in gegaan als eerste Neder-

landse radiosoap. Nederland

genoot van de lotgevallen van

de familie Doorsnee. Rond de

huiskamertafel hield Pa Door-

snee iedereen voor, vooral zui-

nig te zijn en hard te werken.

Ondertussen droomde Ma
Doorsnee van nieuwerwetse

keukenhulpjes, van een tele-

visie en van een autootje. Ne-

derland was in de ban van een

verzonnen, maar levensechte

familie.

Hoorspelsoap

Tussen 1952 en 1958 zat iedere

veertien dagen op maandag-
avond bijna iedereen voor de

radio, te luisteren naar de lot-

gevallen van de Familie Door-

snee. Tijdens het tweewekelijk-

se halfuurtje waren de straten

overal uitgestorven. Afspraken

werden verzetom maar niets te

hoeven missen van Theo, Mina,

Rob, Liesbeth en de anderen.

Het radiotoestel vormde in het

naoorlogse gezin het ontspan-

ningsmiddel bij uitstek. In de

hoorspelachtige serie kwamen
op ontspannen manier zaken

aan de orde zoals de nieuwe

verworvenheden, die de jaren

vijftig brachten.

^ D£ FAMILIE ^

Meelevend
Heel Nederland leefde mee
met de avonturen rond het ge-

zin. Toen het dienstmeisje Sjaan

een baby verwachtte van haar

Willem, werd de VARA studio

overladen met postzakken vol

met gebreide sokjes, mutsjes

en jasjes.

De asman
De diepzinnige, maar humo-
ristische conversaties werden
opgevrolijkt met sprankelende

liedjes. Daarbij zorgde Cor Le-

maire voor de muziek, terwijl

Wim lbo tekende voor de regie.

Bekende liedjes uit de serie zijn

ondermeer: 'Ik ben Ali Cyaan-

kali' en 'Zoveel zorgen'. Met
een tekst die past in de sfeer

van die jaren. " Zoveel zorgen
- Hou ze stiekem opgeborgen
- Stop ze weg tot overmorgen
- Pak ze in, van hollekiedoe en

hadijee - En geef je zorgen aan

de asman mee".

Modaal
Tegenwoordig zou het gezin

'Modaal' heten. Vader Theo
Doorsnee had een kleine win-

kel in kantoorartikelen, terwijl

echtgenote Mina Doorsnee

het huishouden runde. Hun
zoon Rob en dochter Liesbeth

wonen nog in. Zoon Tom was
naar Canada verhuisd. Zoals

toendertijd veel voorkwam,
werd het gezin geholpen

door een dienstbode, ge-

naamd Sjaantje. De stemmen
van Cees Laseur, Sophie Stein,

Kees Brusse, Lia Dorana en

Hetty Blok waren vertrouwde

gasten in menige huiskamer.

Herkennen

In het boekje 'De Familie

Doorsnee' van Annie M.G.

Schmidt uit 1954, vertelt Wim
lbo in het voorwoord over de

gezinsleden ondermeer:
"... Als ze bij u binnenkomen
zult u ze onmiddellijk herken-

nen. Kijk, daar is Vader Door-

snee, eigenaar van de kan-

toorboekhandel en hoofd van

het gezin.... In wezen is het

Moeder Doorsnee die aan de

touwtjes trekt. U begrijpt wel

dat we dit niet mogen laten

blijken; Vader heeft immers

de (theoretische) wijsheid in

pacht. Praat er dus maar liever

niet over..."
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Ouderenbond ANBO
Zandvoort zingt

Als je 35 jaar wordt, tel je mee. Bij wijze van verjaars-

cadeau had het koor van de ouderenbond afdeling

Zandvoort nieuwe, passende kledij aangemeten ge-

kregen. Het jarige ANBO-Koor "Voor Anker" bewees
afgelopen zondag in gebouw De Krocht dat ook
mensen in de 'derde leeftijd' de sterren van de hemel
kunnen zingen. Voor een bomvolle zaal zongen ze

zowel plechtige als lichtvoetige liederen.

De internetapotheek
Voor en door ouderen. Dat is het uitgangspunt van SeniorWeb.

De internetsite is toegesneden op ouderen die de mogelijkhe-

den van de computer en internet zelf willen ervaren. SeniorWeb
ziet er op het beeldscherm uit als een tijdschrift vol boeiende ar-

tikelen. Zoals vandaag 'Goedkope medicijnen via internet.'

Massaal slaan Nederlanders het

anti-griepmedicijn Tamiflu' in.

Dit middel is verkrijgbaar via

de al jaren gebruikelijke weg:

de huisarts. Maar sinds kort zijn

medicijnen ook te bestellen via

apotheken op internet. Net als

in een alledaagse supermarkt

kun je er winkelen met een

heus 'winkelwagentje'. Bij de

kassa in de rij staan hoef niet

meer.

Van SeniorWeb krijgt Goedko-

pe-Medicijnen.nl het predikaat

van "goede internetapotheek".

De winkel is een Nederlandse

website die niet alleen medicij-

nen maar ook recepten voor u

kan regelen. De bestelde me-

dicijnen worden per post thuis-

bezorgd, u kunt ze veelal via de

verzekeraar vergoedt krijgen.

Om de diensten van de interne-

tapotheekte kunnen gebruiken

dient u zich eerst -gratis- aan

te melden. Dit, aldus de site,

om veilig gebruik van hun re-

ceptenservice te kunnen ma-

ken, van de discussiegroepen

en het verkrijgen van advies

van een arts.

De grote en snelle bereik-

baarheid van Internet is het

meest in het oog springende

voordeel. De apotheekservice

van Goedkope-Medicijnen.nl

kent geen wacht- of reistijden

en is ieder dag 24 uur per dag
bereikbaar. Op de site staat

ook een link naar het recente

(video)nieuws over het medi-

cijn Tamifu van de tv-rubriek

Radar.

Voor anker in het nieuwe tenue.

"We'll meet again." Bij

de klanken van een Vera

Lynn Medley kwamen nos-

talgische gevoelens los.

Ontroerd zong de zaal de
liederen uit de oorlogsja-

ren mee. Na de pauze ga-

ven de 43 koorleden een
jonge, frisse vertolking

van liederen uit onder
meer musicals als 'West

Side Story' en 'The Sound
of Music'. De duetten met
soliste Martha Koper en
solist/dirigent Wim de
Vries stalen de show. Bei-

den kregen dan ook een
verdiende ovatie.

Het middagconcert be-

gon met een twaalftal

'gedragen' liederen zo-

als het Ave Maria. De so-

liste Moeska Sas wist met
haar zang de zaal in haar

ban te krijgen. Het koor,

bestaande uit 65-plus-

sers, bracht de liederen

met overtuiging en pas-

sie. Op gloedvolle, war-
me wijze ondersteunde
de pianobegeleiding

van T.Wijnen de virtu-

oze zangstem van Min-

oeska Sas. De soliste en
dirigente kreeg dan ook
een warm applaus. Na
afloop van het concert

betitelde ANBO-voorzit-
ter Huberts het feest als

'een hele mijlpaal voor
Zandvoort'.
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Etenswaardigheden door

de Mysterie Guest

Van dd 6 oktober 2005

In het 'verre' Friesland be-

reikte mij op een dag een

brief uit Zandvoort, ge-

adresseerd aan 'De man
met de stentorstem'. Mijn

nieuwsgierigheid was ge-

wekt en ik voelde me ook

ergens aangesproken - al

was ik niet Stentor, ech-

ter kan ik me voorstellen

dat mijn stem nogal luid

en duidelijk over kan ko-

men.

In de envelop zat een

krantenknipsel en ik

herkende meteen op de

foto's mijn oude "stek"

waar ik 37 jaar met veel

plezier gewerkt heb. Het

artikel zelf vond ik aller-

aardigst. Het liet in een

kort bestek zien hoe mijn

tijd in "Da Andrea" door

klanten en ook personeel

gewaardeerd werd.

Door de jaren heen heb

ik inderdaad kinderen,

die een patatje kwamen
halen in Graftdijk's Cor-

ner, als volwassenen met

hun kinderen bij Da An-

drea gezien. De Mistery

Guest kan zich ook nog

aan zijn/haar kindertijd

en de mosselen uit die tijd

herinneren. Het is voor

mij heel plezierig om te

weten dat, al ben ik dan

nu 10 jaar 'uit de buurt'.

Andrea nog een beetje

voortleeft in Zandvoort.

Met vriendelijke groet,

André -Andrea- Graftdijk

FRESH JAZZ IN ESPLANAD

A

"Zandvoort"

Zaterdag 5 november:

^^Gré van den Berg
kwartet:''

Gré - accordion - zang
Rob Rottschafer - keyboard
Hans Rietveld - drums
Ger Groenendhal - saxofoon

-zang

Heerlijk eten, drinken, en Live Jazz muziek!

Elke zaterdagLive Jazz optredens in

Grand caféEsplanada met uitgebreide

keuken specialiteiten. Start: 19.00 uur

Adres: Badhuisplein 2 - Zandvoort

(schuin tegenover
|

Tel: +31 (0)235734008

NU OOK VOOR HET KOPIEREN VAN UW

BOUWTEKENINGEN

KWALITEITEN SERVICE VOOR O.A. AL UW:

. DRUKWERK

. ONTWERP/DTP

. GEBOORTE- EN TROUWKAARTEN

. GROOT PAPIERASSORTIMENT

. KANTOORARTIKELEN
'SPANDOEKEN
. PROMOTIONELE ARTIKELEN
. NIEUWE COLLECTIE KERST- EN

NIEUWJAARSKAARTEN (ZAKELIJK)

Haltestraat 35, 2042 LKZandvoort

Tei 023-573 76 98, Fax 023-573 76 99

info@copyoffice.nl

Slufter niet gewenst

Vorig jaar verscheen er een

kort berichtje in de media,

afkomstig van het Amster-

dams waterleidingbedrijf. Dit

bericht baart mij als inwoner

van de kustplaats Zandvoort

behoorlijke zorgen.

Wat is namelijk het geval; de

zeewering, de natuurlijke be-

scherming tegen de grillige

Noordzee, gaat doorbroken

worden. In het kader van een

zeer risicovol natuurproject

gaat het Amsterdams water-

leidingbedrijf een sleuf graven

in de hoge duinenrij ter hoog-

te van Vogelenzang. Als ik aan

de gevolgen denk van 1953,

tijdens de watersnoodramp,

is het onvoorstelbaar dat dit

vandaag de dag gebeurt. Wat

nu, als de onvoorspelbare Noord-

zee door een stevige zuidwester

storm en springtij wel erg hoog

komt? De media staan vol staan

over rijzende zeespiegels en is

het niet ondenkbaar dat het

complete achterland onderloopt

omdat de zee vrij spel.

Voorbeelden in de geschiede-

nis zijn legio. Op 1 november

1570 werd de Allerheiligenvloed

opgetekend in oude geschiede-

nisboeken. Men sprak van "seer

uytnemende hooghe vloet". Het

gevolg was, dat tienduizend

mensen dakloos werden, veesta-

pels en wintervoorraden werden

vernietigd en het dodental boven

de twintigduizend lag. Op 4 en 5

maart 1671 bezweken de duinen

bij Zandvoort en werden vele

huizen weggespoeld in het ach-

terland. Elf jaar later, in 1682, was

er weer een vliegende storm.

Van deze stormen heeft men
geleerd en men begon met het

beplanten van de duinen met

helmgras. Van wat er in 1953

gebeurde, weten we wat het

gevolg kan zijn voor Neder-

land. Het is onverantwoord

om te gaan experimenteren

met het graven van een sleuf

in de beschermende duinenrij,

alleen maar "om de natuur de

vrije teugel te geven", zoals het

persbericht vermeldt. Primair is

een overheidsinstantie voor de

Nederlandse burger opgericht

om de burger te beschermen

en niet om natuur te creëren.

En wat we nu zien gebeuren

is dat er in bepaalde gevallen

een zeer risicovolle situatie kan

ontstaan en daar wordt volle-

dig aan voorbij gegaan 'in het

belang van de natuur'.

Het waterleidingbedrijf van

Amsterdam verwacht dat er

straks zeehonden liggen te lui-

eren op de nieuwe strandjes.

Het is bijna niet te geloven dat

er geen garanties worden ge-

geven voor als het misloopt en

dat een organisatie als Rijnland

geen tegengas geeft. Als er een

strandtent geplaatst wordt, dan

moet die tegenwoordig een

aantal meters vanaf de duinen

geplaatst worden, zogenaamd

om de zeereep te beschermen,

maar een aantal kilometers uit

het zicht kunnen de duinen ge-

Op de foto is goed te zien dat de kractit van tiet water nooit onderschat

moet worden. De gevolgen van de combinatie springvloed en een te

maken bres in de beschermende duinenrij dienen zorgvuldig afgewogen
te worden.

Foto: Archief GOZ, A. Bakels

heel weggegraven worden want

dat is in het kader van de natuur.

Wie is er uiteindelijk verantwoor-

delijk is voor de eventuele schade

als de hele boel onder water

loopt?

Op de website van de gemeente

Zandvoort is het volgende te le-

zen: "Net op dit moment blijkt

wettelijk verankerd dat langs de

Nederlandse kust een brede bui-

tendijkse zone bestaat. Voor wie

in buitendijks gebied woont, een

bedrijf heeft of onroerend goed

in bezit heeft, is het onderscheid

tussen binnendijks en buitendijks

gebied belangrijk. In het buiten-

dijks gebied van kustplaatsen

draagt hij juridisch gezien name-

lijk zelf het risico voor even-

tuele schade door afslag of

wateroverlast vanwege een

zware storm." Over extra risi-

co's die ontstaan na het graven

van een sleuf in de duinen om
een 'zeehonden-luierplek' te

creëren, daar wordt nergens

over gerept. Wel vermeldt

het Amsterdamse Waterlei-

dingbedrijf dat Zandvoort en

Noordwijk verwachten dat de

slufter een toeristische impuls

buiten het hoogseizoen ople-

vert. Misschien ramptoeristen

die straks komen kijken hoe

alles onder water is gelopen

na de eerste de beste storm.

Cor Draaijer

Het scheelde niet veel of de eerste flat aan de huidige Middenboulevard

werden in 1953 weggespoeld. De stoeptegels van de boulevard lagen al op

het strand.

Foto: Archief GOZ, A. Bakels

De Zandvoortse Courant is er voor u! Wilt u reageren op gepubliceerde artikelen. Stuurt u dan een
'ingezonden brief' aan de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl postadres: Hogeweg 32.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie

behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.
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UTOSPORT

V.l.n.r.: Mare Koster, Dillon Koster en Bertus Sanders. (Foto: Chris Schotanus)

'Kinderen van Lubin' pakken eerste plek

Spectaculaire 'Zandvoort 500' race

Met een verwijzing naar de sympathiel<e Limburgse cupcoördina-

tor van de DunlopSportlVlaxxClioCup Frans Lubin pal<ten Dillon

Koster, Bertus Sanders en Mark Koster de eerste plaats in Divisie

2 van de Zandvoort 500. Deze race was de eerste race die mee-

telde voor het Winter Endurance Kampioenschap. In het totaal-

klassement, dat door de vele neutralisaties in de race ging over

4 uur en 1 ronde, pakte de equipe van Koster in het kwadraat en

Sanders de zesde plaats.

Na een uur rijden ging het duo

van John de Vos en Dennis Borst

aan de leiding, gevolgd door

Ronald Morien samen met de

jonge Nicky Catsburg. Dit veran-

derde snel door een aantal stra-

tegische en tactische stops die

door het team van de Kosters

en Bertus Sanders beter werden

uitgevoerd. Nicky Catsburg reed

later, rijdend op een derde plek,

zonder remmen de Tarzanbocht

in. Catsburg werd voor observa-

tie mee genomen naar het zie-

kenhuis.

Een niet geplande stop bij De Vos

en De Borst bracht het Emmens/

Blaricums/Zandvoorts drietal op

de eerste plek in de Divisie 2.

Doordat de teamleiding steeds

op de race omstandigheden

lette, was de voorsprong van het

drietal opgelopen tot bijna twee

ronden. Toen Mare Koster het

stuur aan Dillon Koster voor de

laatste keer overgaf, hoefde de

Zandvoorter alleen maar de race

uitte rijden.

"Vooral het laatste deel had ik

moeite om de wagen op de baan

te houden. De wiellagers waren

niet meer wat het geweest was,

en zo moest ik de Slotemaker-

bocht en het Scheivlak al tegen-

sturend nemen. Ik kreeg zelfs

complimenten van de baancom-

missarissen", aldus Zandvoorter

Dillon Koster. Ook Bertus Sanders

glunderde van oor tot oor. "Het

hele seizoen zit het tegen, en nu

lacht het geluk ons eindelijk toe.

We hadden er allemaal zin in, zo-

wel de monteurs als wij zelf", al-

dus een gelukkige Emmenaar.

De winst in het totaalklassement

ging naar het Zweedse team Lohr,

Morin en Rydquist. De drie konden

de winst binnenhalen na een dra-

matische laatste ronde van Erik Post

en Meivin de Groot. De Nederlan-

ders hadden tot een uur voor het

einde van de race de eerste plek in

handen, maar moesten door tech-

nische problemen in de laatste ron-

de de eerste plaats over laten.

Bij de start was het Cor E user die

met de Marcos direct de leiding

nam. Samen met Peter van de Kolk

en Rob Knook deed het drietal het

in de eerste fase zeer goed. Koe-

lingsproblemen zorgden voor een

mineurstemming bij de Brabander,

die vorig jaar samen met Zandvoor-

ter Danny van Dongen het Spaans

kampioenschap reed. Vanaf dat

moment waren het de Porsches van

het Zweedse drietal Lohr, Morin en

Rydquist en de equipe Post en de

Groot die de lakens uitdeelden in

de Divisie 1. Dit zijn de grotere wa-

gens van boven 2000cc.

Zandvoorter Jan Lammers beleefde

weinig plezier aan de Zandvoort

500. Het is een traditie dat Lammers

samen met Aad Stoker met een

BMW de Zandvoort 500 rijdt. Hal-

verwege moest het duo echter de

BMW met technische problemen

aan de kant zetten. Uiteindelijk

ging het duo Steven Gijsen en Tom

Coronel met de zege aan de haal.

Wegblijven arbiter dupeert handbalsters

Het zonder bericht wegblijven van de scheidsrechter was er

afgelopen zondag mede de oorzaak van, dat het eerste dames
handbalteam van ZSC'04 ook in de twee wedstrijd voor de zaal-

competitie geen overwinning wist te behalen. Tegen het tweede
team van Legmeervogels werd in de Korversporthal een 13-21

nederlaag geleden.

Het begin was volledig voor

Legmeervogels dat binnen

drie minuten evenzovele ma-

len de bal achter ZSC-keep-

ster Diana van Agten had

geschoten (0-3). Dat de ZSC-

dames over een goede instel-

ling beschikten, bleek in de

daarop volgende minuten van

de wedstrijd. Debbie Tibboel

(2x) en Suzanne Zwemmer
brachten hun team, voordat

er acht minuten verstreken

waren, weer op gelijk hoogte

(3-3). Daarna ontspon zich een

aantrekkelijk duel waarin Leg-

meervogels weer uitliep naar

3-5, maar Romena Daniels en

Laura Koning brachten ZSC te-

rug naar 5-5. Debbie Tibboel

gaf de Zandvoortse formatie

zelfs een 6-5 voorsprong.

Een gegeven dat moeilijk te

verteren leek voor de coach

van Legmeervogels, die na

het niet verschijnen van de

scheidsrechter en na goedvin-

den van ZSC, de fluit ter hand

had genomen. De Uithoornse

dames mochten regelmatig

meer passen met de bal ma-

ken dan volgens de spelregels

is toegestaan. Terwijl de ZSC-

dames enkele keren werden

bestraft voordat ze drie passen

met de bal genomen hadden.

Bovendien was de gelegenheids

arbiter van mening dat de ZSC-

dames te fel verdedigden, wat

resulteerde in een strafworp

en het voor twee minuten naar

de kant sturen van een ZSC-

speelster. Door deze beslissin-

gen kreeg Legmeervogels alle

ruimte om de 6-5 achterstand

nog voor de rust weg te wer-

ken en uit te lopen naar een 8-9

ruststand. Twee doelpunten van

Debbie Tibboel brachten het

ZSC-totaal op acht.

Wie gedacht had de ZSC-dames

na de rust nog terug konden

komen kwam bedrogen uit. Na-

dat Debbie Tibboel en Romena

Daniels nog tweemaal raak

geschoten hadden en Leg-

meervogels op 11 doelpun-

ten waren gekomen, was de

strijd in feite beslist. Onzeker

spel van ZSC en opnieuw een

aantal opvallende beslissingen

van de scheidsrechter, stelden

Legmeervogels in staat binnen

een kwartier uit te lopen naar

een riante 10-15 voorsprong.

De invalsters aan Zandvoortse

zijde Sjaan Joolen en Daphina

van Rhee wisten nog wel twee

keer te scoren (13-16), maar

daarna liep Legmeervogels uit

naar een 13-21 overwinning.

Gezien het samenspel van de

Uithoornse formatie was die

uitslag niet onverdiend, alleen

bleven de ZSC-dames zitten

met de vraag hoe de wedstrijd

verlopen was, als de aangewe-

zen bondsscheidster wel ver-

schenen was.

Romena Daniels.

Willem Minkman eerste in strandwedstrijd

Afgelopen zondag 30 oktober stond de vierde strandwedstrijd

op het programma voor de leden van de Zeevisvereniging Zand-

voort. De wedstrijdcommissaris Willem Bakkenhoven had een

parcours uitgezet aan het einde van de Zuidboulevard. Bij af-

gaand water konden de deelnemers nog door het zwinnetje bij

de bank komen om vandaar af te gaan vissen. Met de wind in

de rug was het niet moeilijk om het aas ver de zee in te krijgen.

Geert Dijkema was de te kloppen man. In voorgaande wedstrij-

den wist hij al twee maal de eerste en eenmaal de tweede plaats

te bemachtigen.

Na een uur vissen was het Mar-

tin Bol die het eerste visje naar

de kant wist te halen. Een vijf-

dradige meun. Daarna werd

er beter gevangen. Het water

kwam ondertussen ook op-

zetten en Dijkema en Willem

Minkman wisten ook een visje

te vangen: jonge wijting. Na

verloop van tijd haalde Koos

van der Helm ook nog zeebaars

van 36 cm naar boven.

In het laatste uur kwam de zee

erg opzetten en was iedereen

al van de zandbank af. Er werd

nog wat vis gevangen en de uit-

eindelijk uitslag was dat Willem

Minkman eerste geworden was

met 78cm vis, waaronder een

zeebaars van 37 cm. Dijkema

liet zijn positie op de ranglijst

niet in gevaar komen door

mooi tweede te worden met 54

cm. vis en derde werd Koos van

der Helm uit Pijnacker met zijn

zeebaars van 36 cm. Door het

mooie weer waren er veel wan-

delaars op het strand die op

verzoek de nodige informatie

verkregen van de Zandvoortse

zeevissers.

Op zondag 13 november is de

laatste strandwedstrijd van dit

jaar en op zaterdag 19 novem-

ber is er nog een pierwedstrijd

gevolgd door op 20 november

nog een bodemwedstrijd van-

uit Scheveningen.



Voor de Antoniusschool in Aerdenhout zijn wij op zoek
naar enthousiaste overblijfkrachten. De overblijf is 4 dagen per

week voor 1,5 uur per dag (tussen de middag). Het is ook mogelijk minder

dagen per week te werken. Wij bieden een leuke job en een contract met een

daarbij passende vergoeding. Woont u in Haarlem nabij Kleverpark dan kunt

u ook reageren aangezien we hier mensen zoeken voor basisschool Ter Cleeff.

Meld u aan op www.overblijfkracht.nl of bel

NOKIK Tussenschoolse Opvang op 023 - 530 74 30

KOKIK xïx£i£Lht -w^érfe -rjalijveii/

Iets te (ver)kopen? Plaats een ZANDKORREL
zie pagina 8

CHG
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

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

In- en verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Kamerlingh Onnesstraat 23

Tel.: 023 571 45 80BflVRG

www.autobedrijfzandvoort.nl

Eerst naar Bluys,

Dan naar huis.

'Elke dinsdagavond van 20.00 - 22.00

uur open voor biljartles'

Buureweg 5, 2042 HH Zandvoort Tel. 023 571 48 76

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 - IJmulden - Heemstede - Zandvoort

IHMJIIIJIJJ-

Elektrotechnische werkzaamheden
Beveiligingsinstallaties

Brandmelclinstallaties

Camera-bewakingssystemen

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort

Tel. 023-5739278

'M.*?. Coiffures

(Dames/ deren

Bij Joop kunt u

mét of zone/er afspraak

langskomen

^ogeweg 2/

Oud EREN PartIj ZancIvoort

O.P.Z.
MEEdENkEN MET ÓE ENJqE pARTJj Ó\E

doET WAT zij bEloofr

;

WoRdï lid! Kost maar 5 Euro per jaar !

opz@zANdvooRT.ORq / teI. 5712575

Bob dE VrIes, VooRzinER



Zandvoortse Courant • nr. 40 • week 44 • 3 november 2005

Schoten te geroutineerd voor
sv Zandvoort zondag
Schoten uit Haarlem Noord heeft zondag laten zien dat ze dit jaar

tot de kanshebbers voor de titel in de 4e klasse D behoren. De

op de tweede plaats staande club was in een redelijk eenzijdige

wedstrijd met 0-3 te sterk voor sv Zandvoort zondag.
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Zandvoort kwam er niet aan te pas.

Sv Zandvoort zondag heeft he-

laas de goede weg die ze op wa-

ren gegaan twee weken gele-

den in IJmuiden tegen SVIJ niet

voort kunnen zetten. Nu is dat

tegen titelkandidaat Schoten

niet zo erg, als ze het geloof in

eigen kunnen maar vast kunnen

houden.

Helaas moest trainer Berry Buy-

tenhek tot overmaat van ramp

nog drie vaste basisspelers mis-

sen en was zijn hoofdmacht dus

niet op sterkte.

Het eerste half uur waren de

beide ploegen nog aan elkaar

gewaagd en speelde Zandvoort

veelal richting Schoten doel.

Toen echter sloeg Schoten hard

toe. Een snelle aanval via de

rechter vleugel mondde uit in

een schot van aanvaller Said

Hammouchi dat via een Zand-

voorts been afweek van zijn

baan. Keeper Edward de Jonge

Urbach was geslagen, 0-1

.

Drie minuten later lag de bal

alweer achter de ongelukkige

keper van Zandvoort. Een schit-

terende pass van Hammou-
chi bereikte Fabian Willemze.

Deze controleerde de bal met

de borst en in de draai gaf hij

De Jonge Urbach het nakijken,

0-2.

Zandvoort probeerde het de

tweede helft uit volle overtui-

ging maar kwam niet verder

dan een handvol kleine kansjes.

Schoten vond het wel voldoen-

de en beperkte zich tot het eli-

mineren van deze kansjes. Dat

Rick Prins er in de 89e minuut

nog 0-3 van kon maken, wreef

allen maar het zout nog dieper

in de wonde. Zandvoort kan te-

rugkijken op een redelijke wed-

strijd maar voor het grot werk

zijn ze nog net niet ervaren ge-

noeg. Volgende week moeten

ze maar proberen om Alliance

aan hun zegekar te binden, het

zou ze niet misstaan!

Sv Zandvoort zaterdag naar remise
Sv Zandvoort zaterdag heeft afgelopen weekend niet van het lager dat het middenveld in handen

genoteerde EVC (Edam) kunnen winnen. Hoewel onze plaatsgenoten had en dat was funest voor de

een groot deel van de wedstrijd sterker waren dan hun gasten werd opbouw van onze plaatsgeno-

de wedstrijd met 1-1 afgesloten. ten.

Teleurstelling alom na de

wedstrijd en welk een beetje

terecht. Door het gelijke spel

blijven het Zandvoortse elftal

in de onderste regionen. Het

vertoonde spel van Zandvoort

was alleszins acceptabel te noe-

men, veelal aanvallend terwijl

EVC zich beperkte door puur

op de verdediging te leunen.

Toch kwam Zandvoort op voor-

sprong. In een periode dat EVC

wat sterker dan Zandvoort was,

mocht Barry Paap, na een schit-

terende pass van Pieter Brune,

de bal met rechts aannemen. Na

een subtiel tikje naar zijn linker

voet, zijn 'chocolade'voet, kon

hij met links, via een prachtig

schot in de uiterste hoek, keeper

Nijholt verrassen, 1-0. Zijn latere

reactie was logisch: "Zo maak je

ze niet vaak!" Zandvoort was

vlak daarvoor door het oog van

een naald gegaan. Dennis Ras

was net niet snel genoeg om
uitblinker Jorrit Schmidt te ver-

rassen. Voor rust was het EVC

Arend Regeer in actie.

Katachtige reacties

Na rust kreeg Zandvoort wat

meer grip op de wedstrijd. Te-

gen de verhoudingen van dat

moment in, kwamen de 'pa-

lingboeren' op gelijke hoogte.

Een dekkingsfout in de Zand-

voortse verdediging zorgde

ervoor dat Klaas-Jan Kalk met

een simpele hoofdbeweging

keeper Schmidt het nakijken

gaf, 1 -1 . EVC trok zich na deze

gelijkmaker terug op eigen

helft en kwam tot het einde

nog maar sporadisch op de

Zandvoortse helft. Castien en

Paap waren nog diverse ke-

ren in min of meer redelijke

scoringspositie maar wisten

de juiste richting niet meer

te vinden. EVC echter merkte

dat de krachten bij Zandvoort

wegvloeiden en probeerde

in de laatste tien minuten de

drie punten mee naar de IJs-

selmeerkustte nemen. Ook nu

weer was Schmidt de held die

door katachtige reacties zijn

team overeind hield.

Zandvoort Noord wint ruim van DSS

De vriendenploeg van Zandvoort Noord had het, net als in de wedstrijd

tegen V&V, in de beginfase moeilijk tegen DSS. De Zandvoorters namen

zeer snel de leiding in de wedstrijd door een snelle openingsgoal van

Arthur Paap. Toch kwam DSS zeer snel op gelijke hoogte. Zandvoort

Noord stond zelfs na iets meer dan 10 minuten tegen een kleine achter-

stand aan te kijken. Belangrijke wapenfeiten in de eerste helft was een

opgelegde kans van 'veteraan' Simon Sebregts en dat Jan Willem Luiten

even buiten aan het futsallen was toen hij pardoes tegen de deur van

de nooduitgang kwam.

Dat een futsai wedstrijd uit twee

keer 25 minuten bestaat, werd

zeer snel duidelijk toen bij een 4-4

tussenstand aanvoerder Alex Ver-

hoeven een aanval van spelvreug-

de kreeg. Verhoeven was op schot

en wist binnen een tijdsbestek van

zeven minuten, vijf doelpunten

te maken. Een gemiddelde waar

een biljarter nog jaloers op zou

kunnen zijn. DSS deed nog wat

terug maar via twee doelpunten

door opnieuw Alex Verhoeven

en Arthur Paap werd de einduit-

slag bepaald op 11-5. Het com-

mentaar na afloop was duidelijk

van Alex Verhoeven. "We liepen

weer eens te klooien", aldus Ver-

hoeven.

Hockeyuitslag gemanipuleerd
De uitslag van de hockeywedstrijd Hoorn - ZHC heren uit de 4e klasse

is door de Hoornse clubscheidsrechters gemanipuleerd. In plaats van de

reguliere uitslag van 7-8, werd op het wedstrijdformulier de uitslag als

8-8 genoteerd.

Zandvoort had al de hele wedstrijd

last van de clubscheidsrechters die

niet capabel waren om deze wed-

strijd te leiden. Slaan, schoppen en

natrappen was gemeengoed aan

Hoornse kant en het toewensen

met ernstige ziektes was de hele

wedstrijd te horen. Toen ook nog

de einduitslag niet correct geno-

teerd was, was dat reden voor

onze plaatsgenoten om protest

via de bond aan te tekenen. Om-
dat de arbiters de stand slechts

'uit het hoofd' hadden bijgehou-

den, zou de uitslag nog wel eens

door de KNHB kunnen worden

aangezien als competitieverval-

sing.

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

Asian Delights

Autobedrijf Zandvoort

Beddenspecialist

Bloemen aan Zee

Bloemsierkunst Jef & Henk

Bluijs

Boudewijn's Visservice

Café Bluys - Buureweg

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

CNG Groep

Copy & Office

Danzee, Grand Café

Del Mar, Café Restaurant

Ed Onel Home Decoration

Esplanada

Filoxenia, Greek Cuisine

Foto Menno Gorter

H. Willemse Elektrotechniek

Het Lokaal

IJzerhandel Zantvoort

In de Gevulde Flesch

Kennemer Valley

Kippetrap

Koene Cleaning Service

Kroon Mode
Krocht, Gebouw de

Medina IHT

Meijershof, restaurant

MP Coiffures

Nieuw Unicum

Nokik

Ouderen Partij Zandvoort

P van Kleeff

Schoonheidssalon Claudia

Take Five aan Zee

Trade Ard Automobielen

Uitvaartcentrum Haarlem

Van Schalk, makelaar

Wapen van Zandvoort

Zandvoort Optiek



Makelaars O.G.

CENSE I

üanLINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVLNU

NVM
v360^

Virtual tour

riunii

DR. J.G. MEZGERSTRAAT 1 17 ZANDVOORT

• 4-kamerhoekappartement (verbouwd naar 3)

met balkon en inpandige berging in de onderbouw
• Op de 2e en tevens hoogste verdieping gelegen

• Modern, sfeervol, goed onderhouden appartement

• Geheel v.v. kunststofkozijnen met dubbel glas

• Gebouw beschikt over een lift

• Woonoppervlakte ca. 97 m^ (incl. balkon)

Vraagprijs: €239.000,-

TROIVIPSTRAAT 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^

Vraagprijs: € 279.000,- incl. garage

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

GRATIS BROCHURE
IN DEZE ADVERTENTIE WORDEN
DE AANGEBODEN OBJECTEN

KORT OMSCHREVEN. INDIEN U

GEÏNTERESSEERD BENT IN ÉÉN VAN DEZE

OBJECTEN, BELT OF MAILT U DAN GERUST

MET ONS KANTOOR VOOR EEN BROCHURE

MET UITGEBREIDE INFORMATIE.

Tevens kunt u onze website bezoeken

WWW.CVL.NU hier kunt u een brociiure

downloaden en een virtuele tour

door het object maken.

DE HYPOTHEEKSHOP

ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87
DE

I

HYPOTHEEK
SHOP =1

KOSTVERLORENSTRAAT 91 ZANDVOORT

• Monumentale vrijstaande villa (1906) met tuin rondom
• Garage en parkeergelegenheid op eigen terrein

• Vrijwel alle originele details zijn bewaard gebleven

• Klassieke woning met een bijzondere uitstraling!

• Mogelijkheid voor praktijk aan huis

• Woonoppervlakte ca.200 m^ inhoud ca.725 m^
• Perceeloppervlak 695 m^

Vraagprijs: € 795.000,-

VAN GALENSTRAAT 184 ZANDVOORT

• Goed onderhouden en fraai afgewerkt,

royaal 3-kamer appartement, verbouwd naar 2 kamers

• Woonkamer met balkon met heerlijk zeezicht

• Luxe mooi afgewerkte keuken v.v. apparatuur

• Gelegen op de 2^ verd., in 2002 luxe gerenoveerd

• Het complex beschikt over een lift

• Woonoppervlakte ca. 70 m^

Vraagprijs: €219.000,-

WEIMARWEG 3 ZANDVOORT

• In het Groene Hart gelegen sfeervolle 2 onder 1 kap

woning met carport en oprit voor meerdere auto's

• Besloten achtertuin op het zuid westen

• Lichte woonkamer, moderne keuken, 4 slaapkamers

• Recent is de buitenzijde geheel gereinigd en gevoegd,

kozijnen geschilderd, nieuwe goten en dak aangebracht

• Woonopp. ca. 115 m^ perceelopp. 300 m^

Vraagprijs: € 559.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

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

Johan van Strien 023-57 32 880

CENSE n '

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

Telefoon: (023) 5 715 715

DA COSTASTRAAT 7 ZANDVOORT

• In 2001 compleet gerenoveerde sfeervolle hoekwoning
• Deze woning is met fraaie materialen verbouwd,

beschikt over alle comfort en is zo te betrekken!

• Lichte woonkamer met fraaie massief eiken vloer,

deur naar achtertuintje op het zuiden en achterom.

• 2 slaapkamers, royale luxe keuken en een grote

loods/garage

Vraagprijs: €269.000,- &€ 35.000 (garage)


