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Parkeerproblematiek

VVD fractievoorzitter Fred Paap

is, als lid van een werkgroep

die het parkeren in Zandvoort

evalueert, gekomen met een

initiatiefvoorstel. De werk-

groep is gevormd omdat de

raad van mening is dat er iets

gedaan moet worden. Sinds de

invoering van het Masterplan

Parkeren in 2000 heeft dat

plan altijd onder druk gestaan

van zowel de Zandvoortse

bevolking als de Zandvoortse

politiek en wel om diverse re-

denen.

Het voorstel van Paap bevat

uitgangspunten voor de herzie-

ning van het huidige parkeerbe-

leid. Zijn 15 punten grote voor-

stel zou aanleiding kunnen zijn

voor nieuw kaderstellend par-

keerbeleid in onze badplaats.

Tijdens de eerstkomende ver-

gadering van de commissie

Projecten en Thema's op maan-

dag 21 november, zal Paap zijn

voorstel openbaar maken met

als ondergrond een raadsop-

dracht aan het college om op

termijn met een vernieuwend

beleid te komen voor de par-

keerproblematiek. In zijn voor-

stel is ook opgenomen een

bedrag van €100.000,- voor on-

derzoek.
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Ook 30 km/u op Hogeweg

Kan de politie mooi van

achter het bureau

controleren

AKZA kan gaan bouwen
Trade Ard

Automobielen Zandvoort
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Max Planckstraat 48 • 023 - 5730519

www.trade-ard.nl

Zandvoort Optiek

Gezamelijk naar nieuw project. (Foto: OvM Fotografie)

Afgelopen donderdag werd het startsein gegeven voor de

nieuwbouw van AKZA, tezamen met appartementen voor een

aantal specifieke bewoners en een wijksteunpunt voor Nieuw
Noord. De nieuwbouw moet gerealiseerd worden op het stuk

terrein naast de Vomar in Nieuw Noord.

Nadat Anja Vink (directeur

AKZA), Peter Kühn (Nieuw Uni-

cum), René de Vries (stichting

Zorgcontact), allen partners

in het project, en burgemees-

ter Van der Heijden met een

Kinderreisgids voor Zandvoort
en omgeving
Op 19 november 2005 presenteren de RES Zuid-Kennemerland-

partners een regionale kinderreisgids: 'Bijdehand Haarlem, Zand-

voort & Omgeving'. De gids vertelt kinderen op aansprekende

wijze waar leuke dingen te doen zijn in Zandvoort en omgeving,

zoals musea en attracties.

Met de gids realiseren de RES

Zuid-Kennemerlandpartners
hun eerste project. RES staat

voor Regionaal Economisch

Stimuleringsprogramma. Vier

gemeenten, waaronder Zand-

voort, werken sinds 2004 samen

met de Provincie Noord Holland

en de Kamer van Koophandel

aan de versterking van de re-

gionale economie. Zandvoort

is trekker van de toeristische

projecten: het maken van een

'regionale kinderreisgids' en het

ontwikkelen van een 'regionale

promotiefilm'. De regionale

kinderreisgids is één van de ze-

ven projecten die de partners

hebben opgepakt. Hun werk-

zaamheden zijn breed, onder

andere gericht op realiseren

van regionale bedrijventer-

reinen, versterking van het

toerisme, versterking van on-

dernemerschap, realiseren van

regionale afstemming op het

gebied van detailhandel en in-

ventariseren van de mogelijk-

heden om breedband aan te

leggen in de regio.

schep de weg hadden vrij ge-

maakt, kon gedeputeerde Rins-

ke Kruisinga samen met EMM
directeur Jos Broerse het bord

onthullen waarop alle partners

en de aannemer en onderaanne-

mers vermeld staan.

Provinciale subsidie

De provincie Noord Holland

draagt een substantiële bijdra-

ge van €691.958 bij waardoor

deze nieuwbouw realiseerbaar

is geworden. In haar toespraak

benadrukte gedeputeerde Krui-

singa het enthousiasme van alle

betrokken partijen en de bereid-

heid om hun verantwoordelijk-

heid te nemen. Dat kan alleen

maar door samen te werken. Met

UITVERKOOP!
ALLE MONTUREN
50% KORTING
Kerkstraat 34-36

2042 JC Zandvoort
Tel. 023-57 12 466

voorzieningen zoals een super-

markt en diverse para-medische

diensten centraal gelegen in de

wijk, kan dit wijksteunpunt het

hart van de wijk worden. Wat
de gedeputeerde vooral aan-

spreekt is dat het wijksteunpunt

in AKZA gehuisvest zal worden.

Ambitieus plan

Het plan WZW nieuw Noord

staat voor: Wonen, Zorg en

Welzijn Nieuw Noord en is een

veelomvattend en ambitieus

plan met daarin allereerst in to-

taal 80 nieuwe woningen met

38 aangepaste woningen voor

gehandicapten van Nieuw Uni-

cum naar de wooneisen van nu.

De nieuwbouw zal ongeveer 16

maanden in beslag nemen.

Alleen geldig met deze bon

SACKj (j|ME

Kerkstraat 28-29, Zandvoort

Het goedkoopste artikel is GRATIS
Niet geldig uoor collectie 2006. Deze actie is geldig tot en met 30 november '05



Familieberichten

Van ons ging heen onze lieve moeder, schoonmoeder, oma
en overgrootmoeder

Cornelia Catharina Versteege - Rusman
^ Corrie **

Hillegom, 16 december 1917

Zandvoort, 10 november 2005

Hans

Jacques en Lidya

Elise

Maarten en Aline

Dylan, James

Correspondentie-adres:

J.M.N. Versteege

Haarlemmerstraat 27

2042 NA Zandvoort

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Sterretjes zijn venstertjes in het heelal

Waar straaltjes paradijs door schijnen

Nu kijkt u door zo'n venstertje

Zorgzaam op ons neer

Zacht en kalm is van ons heengegaan onze lieve moeder,

oma, grandma en omama

Nelly Schmidt — Schilling

in de leeftijd van 91 jaar

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Haarlem, 14 november 2005

Correspondentieadres: Brederodestraat 26a, 2042BE
Zandvoort

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
in het uitvaartcentrum van Monuta,

Kloppersingel 7 te Haarlem, donderdag 17 november

van 19.00 tot 19.30 uur

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden

vrijdag 18 november om 10.45 uur

in het crematorium Westerveld,

duin en Kruidbergerweg 2-6, Driehuis.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de

ontvangstkamer van het crematorium

Uw warme belangstelling

en blijken van medeleven,

in welke vorm dan ook, betoond

na het overlijden van onze lieve zorgzame

moeder, schoonmoeder en oma

Catharina d'Hont - Vork
^ Tiny **

hebben ons goed gedaan.

Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken.

Kinderen en

kleinkinderen

Zandvoort, november 2005

Burgerlijke stand

5 november 2005 - 11 november 2005

Geboren:

Anouk, dochtervan: Kettenes, Willem Christiaan

Sieds en: Kerkman, Catharina Wilhelmina.

Ties, zoon van: Sebregts, Simon Pieter en:

Paap, Martine Johanna.

Kiki Josephine Emilie, dochtervan:

van Rijswijk, Maurits Leonard Nicolaas en:

Mevissen, Sylvia Josephine Jeanine.

Indira, dochter van: Groot, Jeff Simon en:

de Beus, Erica Claziena.

Ondertrouwd:

de Kind, Niels Eugenie Alphons en:

Wiegel, Linda Helena.

de Boer, Pieter en: Vermeulen, Vanessa Johanna.

Overleden:

Dambrink geb. Feenstra, Anna Geertruida, oud 76 jaar.

Scherhage geb. Wierda, Siebrigje, oud 76 jaar.

Baas geb. Kuipers, Hillechiena Margaretha, oud 89 jaar.

Borstel geb. van Til, Gerritje Geertruida, oud 75 jaar.

Bosma geb. Veenstra, Akkelina, oud 87 jaar

.

Buiringe, Johannes, oud 61 jaar.

Gelukkig ben ik

goed verzekerd'.

Uit zorg voor degenen die straks achterblijven,

heb ik een basis-natura-uitvaartverzekering afgesloten.

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

wordt mijn begrafenis of crematie te zijner tijd

verzorgd zoals afgesproken.

(Een vergelijkbare standaard uitvaart kost tegenwoordig

al gauw €3.750,-).

'.BEL GRATIS 0800-022 45 35

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

Altijd directe hulp bij overlijden
®

T\ Wijn onder de loep

12 november:

Een nieuwe Grand Cru aanschouwt

het levenslicht:

Laila Elza Sophie

Chateau C enJ van Gelder

Zandvoortselaan 14

En vergeet u niet: over smaak valt niet te twisten!
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06 - 12204845

november Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Laag

water

Hoog
water

Do 17 0357 1146 1613

Vr 18 0017 0441 1237 1651

Za 19 0117 0521 1317 1731

Zo 20 0208 0556 1357 1810

Ma 21 0238 0642 1438 1852

Di 22 0247 0718 1457 1938

Wo 23 0326 0808 1536 2037

Do 24 0417 0847 1626 2147

Colofon

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 RW Castricum

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 teksten uit deze uitgave is niet

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.



GVVP in integrale commissie

Komende maandag zal de actualisering van het Gemeentelijk

Verkeer en Vervoersplan (GVVP) opnieuw op de agenda van de

integrale commissie Projecten en Thema's staan. Het GVVP is lei-

dend voor het gemeentebestuur in zaken als herinrichting van

straten, snelheidsregimes en fietspaden.

De grootschalige herinrich-

tingsplannen die op stapel

staan, vragen om actualisering

van het GWP uit 2000. Ook is

actualisatie nodig door andere

inzichten aangaande de in-

frastructuur en het openbaar

vervoer. Omdat bij de vorige

behandeling van het GVVP di-

verse fracties de nodige extra

vragen hebben gesteld en hier

en daar om bijstelling hebben

gevraagd, komt het maandag
weer op de agenda.

Vooral de indeling die nodig is

om snelheidsbeperkende maat-

regelen door te voeren heeft

de Zandvoortse gemeenteraad

doen besluiten om het raads-

voorstel aan te houden.

Uit het eerste voorstel bleek dat

straten als de Zandvoortselaan

'onder de bomen', de Dr. Gerke-

straat, de Hogeweg (allen terug

naar 30 km/u!) en de Zandvoort-

selaan buiten de bebouwde kom
(terug naar 50 km/u) naar een

(veel) lagere maximum snelheid

werden teruggebracht tevens

moest de snelheid op de 'ring'

in Nieuw Noord (Linnaeusstraat

- Kamerling Onnesstraat en Cel-

siusstraat), terug naar 30 km/u.

Dit stuitte op weerstand en nu

zal opnieuw vastgesteld moeten

worden of deze maatregelen

teruggetrokken zullen worden.

Het college heeft al besloten om
de Zandvoortselaan 'onder de

bomen' in te richten als een '50

km/u straat', nu de rest nog!

Inspraak over toekomst
Zandvoorts Museum
Het gemeentebestuur heeft de nota die de toekomst voor het

Zandvoorts Museum moet regelen, vrijgegeven voor inspraak.

Deze nota zal een zestal weken ter inzage liggen bij de Centrale

Balie van het raadhuis, ledere Zandvoortse ingezetene kan mon-
deling of schriftelijk op deze beleidsnota reageren.

De nota: 'Zandvoorts Museum,
naar meer dan een museum'
gaat over de rol die het Zand-

voorts Museum in de toekomst

gaat spelen in de Zandvoortse

samenleving. Deze zeer ambi-

tieuze nota is een aanzet om
te komen tot het omvormen
van het Gasthuisplein tot het

culturele hart van onze bad-

plaats. Het museum moet

daarin een centrale rol gaan

spelen.

Het zou ook mooi zijn als deze

nota een aanzet zou kunnen zijn

om te komen tot een Zandvoort-

se Kunstnota, met daarin opge-

nomen een nieuwe plaats voor

het onlangs 'overleden' galerie

Kunst aan de Kust van de Zand-

voortse kunstenaarsgroep BKZ!

SINTERKLAAS KAPOENTJE,
GOOI WAT IN MIJN...

rVW

Bewoners verontrust over
nieuwe route buslijn 81

De nieuwe route die buslijn 81 per 1 januari aanstaande zal rij-

den, zorgt voor grote onrust onder de bevolking. Vanaf januari

zal lijn 81 vanuit Nieuw Noord niet meer naar het centrum van

het dorp rijden, maar direct via de Van Lennepweg, de Burg.

Van Alphenstraat en de busbaan langs de Noordboulevard naar

Haarlem Station.

(Foto: OvM Fotografie)

Het resultaat van deze veran-

dering is dat de bus zeven mi-

nuten eerder dan nu in Haar-

lem is, maar dat de bewoners

van Nieuw Noord niet meer
met de bus naar het centrum

en het NS station kunnen. Hoe
de bewoners van Noord en de

omgeving van de Nawijnlaan

naar het dorp moeten is on-

duidelijk. De nieuwe regeling

is een onderdeel van de nieu-

we dienstregeling die Con-

nexxion heeft ontwikkeld.

Raar

Een Zandvoortse inwoner

is zeer ontstemd en schreef

onlangs een brief aan Con-

nexxion: "Wat raar dat u mij

niet kunt inlichten over de

nieuwe busroute 81, omdat
in de Zandvoortse Courant

van 6 oktober wel een nieu-

we lijndienst staat vermeld

die per 1-1-06 in werking zal

gaan. Dat moet bij u toch al

ingepland staan? Als de nieu-

we route, zoals in de krant

vermeld staat juist is, houdt

dit in dat de bejaarden van

Huize Kostverloren, halte Q.

van Uffordlaan en de aan-

grenzende aanleunwoningen

plus geheel Zandvoort Noord

geen rechtstreekseverbinding

meer hebben met het dorp,

het strand en het station. Ve-

len zullen zo verstoten wor-

den van openbaar vervoer en

zullen bij de Gemeente een

scootmobiel moeten aanvra-

gen".

Klantenservice

De klantenservice van Connexi-

on beantwoordde deze nood-

kreet als volgt: "Op dit moment
kunnen wij u nog niet de infor-

matie over de veranderingen in

uw woon- en/of reisomgeving

verstrekken. Zodra alle voor-

bereidingen zijn getroffen en

de dienstregeling definitief is,

publiceren wij dit op onze in-

ternetsite, www.connexxion.nl.

Wij adviseren u derhalve onze

website in de gaten te hou-

den". Volgens de briefschrijver

is dit een antwoord waaraan

niemand wat heeft.

Noord

"Ik weet niet waar ze meebezig

zijn. Moet ik nu voortaan lopen

naar het dorp en het station? Ik

hoop dat de gemeente alsnog

kans ziet deze ongewenste wij-

ziging tegen te houden. Net als

eerder dit jaar, toen de bus voor

de scholieren terecht wel bleef rij-

den. Nu worden zowel jongeren

als ouderen gedupeerd", zegt

een passagier van middelbare

leeftijd, die stond te wachten bij

de bushalte aan de Keesomstraat.

"Schandalig. Ik ben bijna tachtig

en men kan van mij toch niet ver-

wachten dat ik lopend naar het

dorp ga", zegt een vrouwelijke

passagier op leeftijd, die zich af-

vraagt waarom dit moet.

Het is slechts een kleine greep

uit wat er onder de Zandvoortse

bevolking leeft, het geeft ech-

ter wel aan dat er snel duidelijk-

heid moet komen.

Te veel gevraagd
vindt de Sint

Ik heb die ouwe man zien

sjouwen. In Spanje met ze-

ven Pieten achter zich aan.

Karren vol cadeautjes.

Nee, wat zeg ik: cadeaus!

Alles weggestopt in plastic

zakken. Want dat doen ze

daar in Spanje. Milieube-

wust? In Spanje niet hoor.

Niks boodschappentas, op-

klapbare kratjes of vouw-

tassen. Vanaf de lopende

band gaat het allemaal

in die plastic zakjes. Met
stapels liggen ze achter

de kassa's. Een rare ge-

woonte!

"Kan het niet wat min-

der", kreunde Sinterklaas,

"waarom moeten die kin-

deren in Nederland zo véél

vragen. Ik word er wel wat
verdrietig van. En ook nog

van die dure spullen. Com-
puterspelletjes. MP3 spe-

lers. Bestuurbare auto's.

Web Cams. Een fatsoenlijk

boek of een puzzel zit er

niet meer bij!"

Mopperend laadde Sint al

zijn spullen in devrachtau-

to. Die door de Hoofdpiet

was voorgereden. "Trou-

wens", hoorde ik hem nog

roepen, "in Zandvoort ligt

de hele boel plat. Moet
ik met mijn gevolg soms

de zandbak in. Met mijn

Pieten zandkastelen gaan

bouwen? Of wordt mijn

aankomst op die winde-

rige Rotonde gehouden.

Daar staat ook al een af-

schuwelijke bouwkeet".

Ik gaf hem groot gelijk.

Misschien kunnen we wat

afspreken met elkaar.

Maak die verlanglistjes

wat kleiner. Samen met de

kinderen. Met hulp van de

ouders, en opa's en oma's.

Drie of vier cadeautjes zijn

genoeg. Bak een lekkere

appeltaart. Met speculaas-

kruiden erin. Dan heet het

opeens: Sinterklaastaart.

Wordt het toch nog gezel-

lig op die 5e december. En

kan ik Sinterklaas mailen

dat we het dit jaar wat rus-

tiger aan doen. Dat het best

wat minder kan. OK?

LienJce Bru^m^
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Absolutely 40+" Party voor 'happy people'

van rond de 40 jaar oud. Lichtfabriek

(Haarlem) Swingende Band, DJ,

fingerfood, cocktails en een wijnproeverij.

21 .00-03.00 uur, toegang € 6,00

Intocht Sinterklaas, vanaf 13.00 uur op
het Zandvoortse strand ter hoogte van

gebouw De Rotonde.

Groot opera concert m.m.v. Zandvoorts

mannenkoor. St. Agathakerk, aanvang

14.30 uur. Toegang € 12,50

(kaarten verkrijgbaar bij de BRUNA en

TROMP winkel)

Cabaret in Circus Zandvoort,

Roué Verveer en Murth Mossel,

aanvang 20.1 5 uur, toegang € 1 2,00.

Richard van der Galiën Expositie

van Realistische gouaches in het

Zandvoorts Museum.
Jazz in Zandvoort,

Joris Roelofs plays Billy Strayhorn

Kerstmarkt, centrum

Classic Concerts in de N.H. Kerk, 'Kerst met
genoegen' concert, aanvang 20.00u

Jriidoku
Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de rest

in te vullen. Alle cijfers van 1 tot en met 9 komen maar

één keer voor in de rijen, één keer in de kolomen en één

keer in de negen vakjes van de 3x3 vierkantjes. De op-

lossing wordt volgende week gepubliceerd.
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Kerkdiensten

ZONDAG 20 NOVEMBER
Hervormde Kerk, Kerkplein

70.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk, Julianaweg

70.00 uur mw. ds. J.P. den Heeten-Bouma uit Hoofddorp

Hervormde Adventskerk

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout

70.00 uur ds. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

70.30 uur mevr. B. Bleijs

RK Parochie Antonius & Paulus

Sparrenlaan 9, Aerdenhout

70.30 uur mevr. C. van Ogtrop

TAPAS in Café Koper
De traditionele Tapasweken in Café Koper, voor de

elfde keer alweer, vinden dit jaar plaats van vrijdag 18

november tot en met zondag 1 1 december.

Vanaf a.s. vrijdag is het

dus weer elke middag en

avond Tapastijd. 15 ver-

schillende, authentieke

Tapas. Vlees, vis en vege-

tarisch. Alles huisgemaakt

natuurlijk! leder jaar

wordt weer een nieuwe

Tapaskaart samengesteld

waarin de succesnum-

mers van vorige jaren en

een aantal nieuwe Tapas

een plek krijgen. Dit jaar

is inspiratie opgedaan in

Madrid, waar vele Tapas-

zaken zijn bezocht. Ui-

teraard is er ook weer

een royale wijn en sher-

rykaart, met dit keer niet

alleen Spaanse wijnen

maar ook andere wijnen

uit Spaanstalige gebieden

zoals Argentinië. Verder

wordt nog even niets ver-

klapt. Kom maar kijken

en proef! Hasta la vista in

Café Tapasbar Koper.

Let op! Zangavond vrij-

dag 25 november is de

Tapaskeuken tot 20:00

uur geopend. Vanaf 21:00

uur smartlappen en le-

vensliederen o.l.v. Grévan

der Berg op accordeon.

Klaverjas-marathon
Klaverjasvereniging D.Z.B, organiseert geheel in kerst-

sfeer een klaverjas-marathon voor koppels.

Zaterdag 17 december

aanstaande zal in hotel

Faber vanaf 12.00 uur tot

en met 24.00 uur gespeeld

worden. Tussendoor kan

men genieten van een

heerlijk kerstbuffet.

De kosten bedragen €20,-

per persoon. Aanmelden

kan tot 12 december bij

Herman van der Klauw,

telefonsich: 5715985

of per email: herman.

vanderklauw@wanadoo.nl

Postzegelavond
Liefhebbers van postzegels

kunnen hun hart weer op-

halen op donderdag 17

november a.s. Dan zal in

het gebouw van AKZA, Fle-

mingstraat 180, weer een

postzegelavond worden

gehouden. Vanaf 19.00 uur

is de zaal open voor het

bekijken van de veilingka-

vels en het aanvullen van

evt. manco's op postzegel-

gebied. Om ca. 20.30 uur

begint de veiling met leuke

kavels. Een voorproefje is te

zien op de website:

www.xs4all.nl/~anna99fr/

Voor inlichting en/of

informatiefolder:

023-5378129.

Ondernemers opgelet!

In de week voorafgaand aan de kerstdagen zal in deze

krant een evenementenlijst worden gepubliceerd,

waarin alle activiteiten worden vermeld die op en rond

de kerstdagen in Zandvoort zullen plaatsvinden.

Hiervoor geven wij u de via email op redactie®

gelegenheid om uw acti- zandvoortsecourant.nl, an-

viteiten aan ons kenbaar ders via de fax op nummer
te maken. Bij voorkeur 5732752.

RIJSVRAAG 77/
Vorige week stond per abuis de verkeerde prijs-

vraag vermeld. Onderstaand is de enige juiste

prijsvraag van dit moment:

Wat is een Paddlefish??

Beantwoord deze prijsvraag en win een heerlijke ver-

rassing die wij op dit moment niet verklappen. U kunt
uw oplossing opgeven door een email te sturen naar
prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl. Vergeet niet uw
naam en telefoonnummer erbij te vermelden want
anders kunnen we de prijs niet uitreiken.

Eventueel kunt u ook het juiste antwoord opsturen
naar Boudewijn's Visservice, Voltastraat 1 2041 CK te

Zandvoort. Over de uitslag kan niet worden gecor-

respondeerd.

U kunt uw juiste oplossing sturen tot en met 20 de-

cember 2005, uiteraard zal er daarna weer een nieu-

we prijsvraag beschikbaar zijn.

www.boudewijnsvisservice.nl

023 - 573 06 95

CTL
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Nieuwe Menu- & Wildkaart

Do. 17 Nov. Beaujolais Primeur
Party met kaasbuffet en

Live Music van Band over Babe

Za. 20 Nov. Intocht Sinterklaas

met huisgemaakte Gluhwijn of

warme Chocomel voor € 1,50

Maandag 22 Nov. Juttersmenu
Kip tandoori stoofpotje met
rijst & oosterse salade € 6,00

Iedere dag bij ons een dagmenu
voor maar € 8,50

NIEUWSNIEUWSNIEUWS



Ondernemend Zandvoort ook in

de wintermaanden actief

Het bruist niet alleen in de zomer in Zandvoort maar ook in de

winter. De decembermaand staat bol van activiteiten in Zandvoort,

voor de bezoekers maar ook voor haar bewoners.

Sinterklaas

Op 19 november zal de traditi-

onele Sinterklaasintocht plaats

vinden, een werkelijk groots feest

voor alle kinderen van Zandvoort

en omgeving. De Sint heeft toe-

gezegd dat hij een groot aantal

Pieten (50 in aantal, red.) zal

meenemen die geen kind over

zullen slaan. Op het Gasthuisplein

zal de burgemeester, de heer van

der Heijden, de Sint welkom he-

ten in ons dorp.

Actieweken

Tevens start komende maand de

'decemberactie'. Dit jaar stellen

de Zandvoortse ondernemers

nog meer prijzen beschikbaar

dan vorig jaar. De actie duurt vijf

weken, van 19 november tot 23

december. Meedoen is erg ge-

makkelijk. Als u tijdens deze peri-

ode bij een van de deelnemende

ondernemers uw aankopen

doet, dan ontvangt u één gratis

lot. Op dit lot noteert u uw naam
en adres en deponeert u het lot

in een van de daarvoor bestemde

bussen. Deze bussen staan bij

ABN AMRO, De Trompwinkel,

Slagerij Vreeburg, Bloemenhuis

Bluijs en de Hema. Aan het einde

van de actie worden meerdere

hoofdprijzen getrokken. Ook
de loten waar eerder al kleinere

prijzen op gevallen zijn doen dan

weer mee.Alle deelnemende win-

keliers en bedrijven zijn te herken-

nen aan een raamposter.

Via diverse media zoals deze krant

en op ZFM tekst, maar ook op in-

ternet www.info-zandvoort.nl en

www.zandvoort.nl zal gedurende

de gehele actie informatie te vin-

den zijn over de actie en de prijs-

winnaars. De trekkingen vinden

wekelijks op zaterdag plaats bij

Hotel Hoogland tijdens de uitzen-

ding 'Goedemorgen Zandvoort'

van ZFM, om omstreeks 10.30

uur.

Zaterdag 24 december zal er een

feestelijke trekking zijn van de

hoofdprijzen. Tevens zal op 24

december het boodschappen

doen worden opgeluisterd door

diverse koortjes die dit, geheel in

kerstsfeer, tot een zeer plezierige

bezigheid zullen maken.

Zoals u ziet: Zandvoort bruist ook

in de winter. Doe mee en win één

van de schitterende prijzen, zoals

o.a. waardebonnen, kaarten voor

cabaret- en muziekvoorstellingen,

een verblijf in een vakantiepark

naar keuze, een luxe DVD-speler

met surroundset, een opoefiets,

een anti-slipcursus en veel meer.

Stilte metamorfose
Het vernieuwde stilte centrum van Nieuw Unicum ziet er schitte-

rend uit. Op de wand achter de kansel is met schelpen het univer-

sum uitgebeeld. De smaakvolle aankleding met schelpenmobiles

en lichtblauwe, voile gordijnen stralen rust uit.

Het stiltecentrum is een piekwaar

de bewoners van Nieuw Unicum

zich kunnen terugtrekken om in-

nerlijke rust te vinden en waar

kerkdiensten worden gehouden.

De oude ruimte voldeed niet

meer en met giften van diverse

sponsors heeft de ruimte een

ware metamorfose onder gaan.

De sponsor gelden om de ruimte

te verbeteren zijn onder andere

uit schenkingen gekomen die

Stichting "Vrienden van NU"

heeft ontvangen. Een heel groot

bedrag (16.620 euro) heeft de

Stichting verleden jaar gekregen

van de drie Zandvoortse Galeries,

Vino e Arte, De Stijlkamer en Bloe-

men aan Zee tijdens de kunstvei-

ling in het kader Zandvoort 700.

Heel veel belangstellenden, on-

der meer burgemeester van der

BW
-

Heijden en wethouder Kooiman,

hebben het stilte centrum tijdens

de officiële opening bezocht. Na

de toespraak van de heer W.Bos,

voorzitter Vrienden van NU, werd

de nieuwe ruimte officieel ge-

opend. Een groot contrast na de

één minuut stilte was de binnen-

komst van de Braziliaanse percus-

sieband Contrabanda die onder

opzwepend geroffel de opening

tijdens de open dag bekrachtigde.

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR#

Hartverwarmend

De heer Miller belde me op om
de Zandvoortse bevolking na-

mens The Royal Canadian Legi-

on (RCL) hartelijk te bedanken

voor de geweldige belang-

stelling die hij en zijn vrouw

Myrna tijdens de klaproosac-

tie (Poppy Campaign) van de

Zandvoortse inwoners hebben

ontvangen. De herdenkingsac-

tiviteit was een groot succes en

vooral de vrijwillige bijdrage

die spontaan door groot en

klein aan de vrijwilligers werd

gegeven was hartverwarmend.

Het bedrag van 640,98 euro zal

onder andere worden besteed

om kransen te kopen om bij de

vele graven, die door het RCL

onderhouden worden, neer te

leggen. Volgend jaar krijgt de

klaproosactie zeer zeker een

vervolg en dan zullen ook de

regiogemeenten erbij betrok-

kenworden.

Slaapverwekkend

De algemene beschouwing

van de politiek heb ik thuis via

de radio gevolgd. Vanuit mijn

luie stoel viel het me op dat

drie partijen (WD,CDA,GBZ)

de overwegingen niet blad-

zijde voor bladzijde voorlazen

maar de luisteraar op een ont-

spannen manier op de hoogte

bracht van hun visie op de jaar-

lijkse begroting. Daarentegen

lazen de andere partijen echt

uit eigen werk voor, wat on-

nodig veel tijd kostte. Tevens

viel het me op dat de politie-

ke messen voor de komende

periode geslepen zijn. Men
had zelfs commentaar op de

kleurkeuze van de kleding van

sommige partijgenoten. Het

CDA had zich in het groen ge-

stoken en het OPZ vond dat de

Zandvoortse kleuren bij hun partij

pastte. De PvdA was dit keer niet in

het rood en hoe de oorlogskleuren

van de andere partijen waren was

mij via de rechtstreekse uitzending

niet duidelijk. Volgend jaar volg ik

de algemene beschouwingen ge-

woon weer op de publieke tribune

dan mis ik ten eerstede modeshow

van de diverse partijen niet en ten

tweede ben ik erbij wanneer de

kroket wordt uitgedeeld tijdens

de begroting. Een verzoek van

mijn kant; kunnen de algemene

beschouwingen volgende keer

minder slaapverwekkend en korter

gemaakt worden?

Vervoer

Verleden week was er een kraan-

wagen tegen een spoorviaduct

aangereden en dat gaf oponthoud

aan het treinverkeer. Men kon zijn

weg via de bussen naar Zandvoort

vervolgen. Fijn, dacht Joyce van der

Mije die van school kwam en op

het perron hoorde dat de trein an-

der half uur vertraging had. Maar

wat moet je doen wanneer je trein-

kaartje niet geaccepteerd wordt

door de buschauffeur, je geen geld

bij je hebt om een strippenkaart

te kopen en je bel tegoed van je

mobieltje op is? Gelukkig waren

er nog een paar Zandvoortse jon-

geren die ook gestrand waren en

die wel in het bezit waren van een

goed functionerende mobiel. De

vader van Joyce heeft de jeugd na

een telefoontje met de auto naar

Zandvoort vervoerd. Service in op-

tima forma.

Eigen grond

Veel kerkgangers houden er reke-

ning mee om zondags niet per auto

maar per fiets naar de Agatha Kerk

bij de Grote Krocht te komen. Sinds

de stoep voor de kerk aangepast is

met de doorgetrokken stoep van

de Haarlemmerstraat mogen

daar geen auto's meer gepar-

keerd worden. Echter voor de

bejaarde kerkgangers uit Huis

in de Duinen is fietsen een pro-

bleem en daarom wordt men
liefdevol met het eigen busje,

bestuurd door een vrijwilliger,

ter kerke gebracht. De vrijwil-

liger zet het busje op het voor-

plein van de kerk om zelf ook

de dienst bij te wonen. Een vrij

normale zaak maar na afloop

van de kerkdienst is er al diverse

keren een bekeuring achter de

ruitenwissers vandaan gehaald.

De Gemeente vindt nog steeds

dat op het plein geen auto's

geplaatst mogen worden en

doe je dat wel? Dan krijg je een

bekeuring want je staat er op

eigen risico. Een kerkbezoek

van twee uur wordt op deze

wijze wel erg zwaar bestraft.

Niet echt klantvriendelijk.

Grof vuil

Wat moet je doen wanneer

er 's morgens vroeg een auto

voor je deur stopt en men drie

zakken met puin bij je grof vuil

zet? Je noteert het kenteken-

bewijs, neemt actie en belt aan

de politie het nummer door.

Die doet vervolgens niets met

je klacht en adviseert je om
de afdeling Reiniging van de

gemeente te bellen. Die zegt

dat men geen puin ophaalt en

dat je de politie moet bellen.

Het heen en weer verwijzen

schoot de man in kwestie in

het verkeerde keelgat, want

immers niet hij was de schul-

dige, maar de onbekende

persoon waarvan hij wel het

nummer genoteerd had. Hij

meldde de reiniging wanneer

het puin niet opgehaald werd,

hij de zakken over de straat

zou kieperen. Uiteindelijk zijn

de zakken met puin toch door

de vuilniswagen meegenomen.

En de dader? Die ging zoals ge-

woonlijk vrij uit.

Reddingsmaatschappij ontvangt trouwe donateurs

In het kader van de Landelijke donateursdag ontving het station

van de Kon. Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM) afgelopen

zaterdag donateurs die meer dan een halve eeuw de organisatie

financieel ondersteunen.

De circa twintig trouwe dona-

teurswerden in het boothuis aan

de Thorbeckestraat door bestuur

en bemanning ontvangen met

koffie en gebak. De voorzitter

van het station Zandvoort, bur-

gemeester M.R. van der Heijden,

verwelkomde de donateurs en

benadrukte dat zij met de be-

manningsleden en het bestuur

de basis vormen van het red-

dingswerk in Zandvoort. In kort

bestek ging Van der Heijden, in

zijn functie als bestuursvoorzitter,

in op de veranderde omstandig-

heden sinds het reddingswerk 181

jaar geleden in Nederland vorm

kreeg. Hij benadrukte dat, net als

bij de oprichting van de KNHRM en

de Zuid-Hollandse zusterorganisa-

tie (in de jaren negentig samenge-

voegd tot de huidige organisatie),

de veiligheid een hoofdrol speelde.

Beiden uiteraard bezien vanuit

een eigen tijdsbestek. Van der

Heijden gaf een presentatie over

de geschiedenis van de KNRM.

Een maatschappij die anno 2005

beschikt over 39 stations met een

eigen reddingboot en met in to-

taal 850 vrijwilligers waarvan het

grootste deel bemanning en een

klein deel bestuurders.

Na een rondleiding door het uit

begin jaren vijftig van de vorige

eeuw daterende boothuis, waar-

voor nieuwbouwplannen zijn,

mochten de donateurs een tochtje

op de Noordzee maken op de red-

dingsboot. Een invitatie waarvan

gretig gebruik werd gemaakt. Als

afsluiting werd een heerlijke vis-

maaltijd aangeboden.
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JoegosCavisck restaurant
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3 gangen weekmenu
dinsdag t/m vrijdag

vis of vlees

€11,75

Vraag ook naar ons

Kerstmenu!

Zeestraat 41 • Tel 5715110 • (maandags gesloten)
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TAPAS
vrijdag 18 nov. t/m zondag 11 dec.

PROEF EN GENIET!

Kerkplein 6 • www.cafekoper.nl

Ui! l/l |i

GROENTE EN FRUIT

Uw groenteman in Zandvoort

met service en kwaliteit.

GROTE KROCHT 25

ZANDVOORT
Tel.: 023 -571 4404

ZARAS
GRIEKSE SPECIALITEITEN

CAFÉ RESTAURANT

LEKKER ETEN
OOK OM AF TE HALEN!

HALTESTRAAT 7

2042 LJ ZANDVOORT
TEL.:023-571 66 31

FRESH BLUES IN ESPLANADA
"Zandvoort"

Elke zaterdag Blues

met special guests!

Zaterdag 19 november:

"Soul Things"
Blues - Jazz - R&B - Soul

Jacqueline Kuperus - zang

Ferry Heemskerk - toetsen

Grand café Esplanada met uitgebreide

keuken specialiteiten. Start: 19.00 uur

Adres: Badhuisplein 2 - Zandvoort

(schuin tegenover BSaaJ )

Tel: +31 (0)235734008

Slinger Optiek
Ook uw opticien

heeft leuke kado's!

Contactlenzen • Oogmetingen met
de modernste apparatuur

Grote Krocht 20a - Zandvoort Tel.: 023-5714395

Voor de. em&mBuumktê erwtmMnf
nMuurUjk najur de To^da^er!

Haltestraat 54 - Zandvoort

Tel. 023-5712451

l

Bestel uw dierenbenodigdheden online en
ontvang bij inlevering van deze advertentie

€ 2,50 korting*
op elke € 50,- van uw online-bestelling

Kijk voor aanbiedingen
op onze website:

www.petfood-express.nl
De bezorgdienst van dierenbenodigdheden

(* één inzending per adres, geldig t/m 23-1 2-2005)

Zandvoort

R. Dineer

a.

Grote Krocht 19

2042 LT Zandvoort

Tel. 023 571 98 41
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Trade Ard

Automobielen Zandvoort

Door Lienke Brugman

Trade Ard in nieuw pand
in Zandvoort Noord
"Als je het doet moet je het goed doen". Met deze legendarische

woorden heeftArd Keff van autobedrijf Trade Ard zijn nieuwe pand

in gebruik genomen. Met de ruime locatie in de Max Planckstraat

(Nieuw Noord) is een jarenlange droom in vervulling gegaan.

Ard Keff en zijn vriendin Mariëlle.

Het is even zoeken maar als

ras-Zandvoortse is het pand

aan de Max Planckstraat snel

gevonden. Helaas, in plaats van

nummer 44 moet ik echter twee

bedrijven verder zijn, eigenaar

Ard Keff komt me al tegemoet.

Het nieuwe pand is namelijk

gevestigd op nummer 48. Der-

tig auto's staan glimmend en

als nieuw te wachten op een

nieuwe eigenaar. Boven geko-

men sta ik opeens in een heus

directiekantoor. Hier is het hart

van de zaak, begrijp ik na het

zien van het gigantische bureau

met computer en alles wat bij

een modern bedrijf hoort.

Ard is het prototype van ie-

mand die graag met zijn han-

den werkt. Als kind groeide

hij op in de autowereld in het

bedrijf van zijn vader, die alles

met auto's te maken had. "Ik

was geen echte boekenwurm
en wilde ook in de auto's. Mijn

vader kwam echter in de horeca

terecht, wat dat betreft had ik

de verkoop van enkele auto's

waar amper plaats voor was in

die kleine straat". Januari 2002

verhuisde hij naar een locatie in

Nieuw Noord. "Natuurlijk was ik

reuze blij met die ruimte", ver-

telt de 37-jarige ondernemer.

"Maar ook daar werd de ruimte

te klein en moest ik op elke oprit

van familie en kennissen auto's

neerzetten".

Toen hij de kans kreeg om lid

te worden van de BOVAG is het

balletje (autootje) gaan rollen.

"In maart 2005 kon ik hier in de-

zelfde straat het pand van Gebr.

v/d Brink overnemen. Met hulp

van vrienden Dave en Niels, mijn

vader en de nodige familie, zijn

we rigoureus aan de slag gegaan

om van de loods een prachtige

showroom te maken. De entree

werd veranderd met een dub-

bele deur waardoor tevens de

auto's naar binnen gereden kon-

den worden".

Voor een showroom moet je

één grote ruimte hebben; alle

Politiek

pech. Maar de autowereld bleef tussenmuren werden daarom

me boeien. Via diverse bedrij-

ven deed ik de nodige ervaring

op", vertelt Ard. "Zo ben ik toch

in de autowereld gebleven. Na

mijn laatste baan in Utrecht be-

sloot ik voor mijzelf te gaan be-

ginnen. Wat een ander kan, kan

ik ook, was mijn devies".

Met hulp en stimulans van het

thuisfront begon hij met de

verkoop van auto's in de Para-

dijsweg, nabij het centrum. "In

1997 ben ik daar gestart met

weggehaald en met verf en wit-

kwast kreeg de zaak een riante

upgrading. Vriendin Mariëlle,

steun en toeverlaat en hulp bij

alles, neemt het gesprek even

over omdat het plotseling heel

druk wordt met kijkers en ko-

pers. "Ard doet het zo goed",

vertelt ze stiekem heel trots. "Hij

doet alles alleen. Ik studeer nog,

maar elk vrij uurtje help ik hem
met diverse werkzaamheden.

Trouwens, zijn vader is razend

Meer dan alleen woordvoerder

De communicatie vanuit de gemeente richting burgers en me-

dia wordt al sinds jaar en dag verzorgd door een gemeentelijke

woordvoerder. In Zandvoort is dat de 45-jarige Rotterdammer Ton

van Heemst. Ongeveer 6 jaar geleden kwam hij in dienst van de

gemeente Zandvoort. Dagelijks komt hij, weer of geen weer, op de

fiets vanuit zijn woonplaats Haarlem naar onze badplaats.

Ton van Heemst.

Uitdrukkelijk wil en kan hij niet

praten over de afdeling communi-

catie simpelweg omdat deze niet

bestaat: "Ik werk in de werkeen-

heid communicatie. De gemeente

Zandvoort heeft 'lijnafdelingen'

die ervoor zorgen dat er een pro-

duct direct aan de samenleving

wordt geleverd zoals, paspoorten,

schoonmaken van straten maar

ook een verkeersplan en der-

gelijke. Ik ben van de stafdienst

communicatie. Wij ondersteunen

de lijndiensten met allerlei infor-

matie over hun producten naar

buiten toe. Wij verzorgen bijvoor-

beeld de gemeentelijke website.

Hierop kunnen de berichten vanuit

de gemeente geplaatst worden."

De gemeente, in de personen van

woordvoerder Ton van Heemst en

zijn collega webmaster Danny van

der Reep, zijn sinds kort de dienst

'ZandvoortNieuws' gestart. Het

is de voortzetting van de al weer

wat oudere dienst E-Persoonlijk

waarop geïnteresseerden zich kon-

den abonneren. ZandvoortNieuws

is veel uitgebreider en per persoon

kan men aangeven in wat voor ge-

meentelijk nieuws men geïnteres-

seerd is. "Veel persoonlijker dus.

Nu kan iemand die bijvoorbeeld

alleen maar de wekelijkse blokad-

vertentie wil lezen dat aangeven.

Onze werkgroep is daar zeer druk

mee. Zandvoort wil namelijk naar

buitentreden als een transparante

gemeente. Tot aan de brieven die

het college stuurt aan raadsle-

den is te vinden op onze website.

Daarvoor verzorgen wij op jaar-

basis meer dan 460 berichten die

allemaal gecontroleerd en geredi-

geerd moeten worden. Verder ben

ik ook de woordvoerder richting

de pers en ander media. Als een

journalist met een vraag komt en

voor een deadline zit, wil ik hem
zo spoedig en zo volledig mogelijk

te woord staan en moet dus weten

waar ik binnen de organisatie de

informatie kan ophalen", zegt de

afgestudeerde Neerlandicus.

Van Heemst kan uitgebreid praten

over zijn vakgebied. Als Neerlandi-

cus heeft hij toch nog een aantal

vakgebonden cursussen moeten

volgen zoals een algemeen jour-

nalistieke en een management

cursus. Hierdoor is hij nog beter

op zijn taak voorbereid en kan hij

de Zandvoortse samenleving voor-

lichten over het wel en wee van de

gemeente en alle zaken die daar-

mee te maken hebben.

enthousiast en altijd bereid

mee te helpen als het nodig

is. En ook zijn moeder staat

natuurlijk altijd klaar om bij te

springen".

De inkoop wordt gedaan via

autodealers, de groothandel en

particulieren die hun auto wil-

len verkopen c.q. inruilen. De

kracht van Trade Ard is de be-

trouwbaarheid van het bedrijf

en de persoonlijke service die

wordt verleend. "Niet alleen

voor vaste klanten maar voor

iedereen", zegt Ard die altijd

klaar staat voor zijn klanten.

"Ook als de garantie voorbij is

kunnen ze me bellen. De klant

moet mobiel blijven vind ik en

daar werk ik graag aan mee".

Dertig procentvan deZandvoor-

ters weten autobedrijf Trade

Ard al te vinden. Niet alleen

voor verkoop maar ook voor

het verzorgen van onderhoud,

reparaties en schade. Gelukkig

is er een goede samenwerking

met de twee andere garagebe-

drijven in Noord, waar Keff een

uitstekende relatie mee heeft.

"Er is gelukkig geen haat en

nijd in Zandvoort en dat moe-

ten we zo houden".

Trade Ard is dagelijks geopend,

behalve op zondag. Maandags
van 10.00 tot 18.00 uur, dinsdag

t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00

uur en zaterdags van 10.00 tot

17.00 uur. En wie overdag geen

tijd heeft kan altijd een afspraak

maken voor de avond, Ard

neemt er graag de tijd voor.

Trade Ard, Max Planckstraat 48,

2041 CZ Zandvoort. Tel. 023-

5730519 of 06-53498304. www.
trade-ard.nl

Citroen Saxo l.li SX3drs.

rood met / 1 998 / 1 38000km
e 3900

Suzuki Alto 1 .0 GLS Automaat 3drs.

li-groen met / 2000 / 32200km
e 4950

Peugeot 206 Roland Garros 1 .6i Automaat 5drs.

groen met / 2001 / 30900km
e 11950

Daewoo Lanos 1 ,3i SE 3drs.

blauw met / 2000 / 80400km
e 3900

Peugeot 306 Cabriolet 1 .8 Roland Garros

groen met / 1 996 / 1 09000km
e 5950

Fiat Punto 60 Selecta (automaat) 3drs. /
rood / 1 996 / 1 03900km

e 3950

VW Golf 1 .8 Rolling Stones Automaat 3drs.

blauw met / 1 995 / 95900km
e 3950

Lancia Ypsilon 1 .2 Blue Elefantino 3drs.

geelgoud met / 1 999 / 60400km
e 3950

Suzuki X-90 Cabrio-Top 4WD
turqoise met / 1 997 / 1 1 7000km

e 5750

Ford Focus 1 .6i-l 6V Trend 5drs.

zilver met / 1 999 / 64000km
e 7400

nlwww.trade-ard.



Wei and Horse

SINTERKLAAS OPGELET!
Kinderrijbroek nu 25 Euro
en nog veel meer leuke

paardencadeaus vanaf 2 Euro!

Haltestraat 62A - 023-571 3225

HERENKAPSALON
Voor een Vakkundig, Modern

en Betaalbaar Kapsel

Knippen vanaf € 16.=
Winkelcentrum Zandvoort Noord

telefoon 5712305

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

HERENKAPSALON

i'%Mé
10% korting op alle surprise artikelen

- Oh kom er eens kijken!

Heb jij al een cadeau?
Kralen zijn altijd leuk!

geldig tot 5 december 2005

-Z OrZO tyiYllClYlG Als u nu zelj voor Sinterklaas speelt verzorgen

Indonesische specialiteiten wij uw Javaans - Indonesisch hujjet. €14, 50 pp

Haltestraat 34, 2042 LN Zandvoort Afhalen ojoezorgen hel snel: 023-5712800

dé DIERENSPECIAALZAAK

alles voor

Honden * Katten * Vissen

Vogels * Knaagdieren

Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-571 9345

"DE BODE* 1

Alles voor in

en om het huis

ook voor een origineel
Sinterklaas kado!

Bodeweg 2 * Zandvoort

I Jef & Henk

Haltestraat Zandvoort tel.: 025-^7 '20 éo

bruna
Harry Potter en
de Halfbloed Prins

Tijdens de Harry Potter nacht

worden 1 taarten verloot

onderde kopers

van het nieuwe boek!

Bruna Balkenende

Grote Krocht 1 8 • 2042 LVV Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

www.bruna.nl
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Door Nel Kerkman

Het leuke van deze rubriek is datje na alle interviews tot de con-

clusie komt dat de jeugd erg druk bezig is. Uiteraard druk bezig

met leuke maar ook met nuttige zaken ten dienste van het 'Zand-

voortse'. Neem nou Eefje van Esveld, zij is een druk bezette 15

jarige die alles goed onder controle heeft en weet wat ze wil.

Eefje is de jongste uit een gezin met drie dochters waarvan de

twee oudste Zandvoort verlaten hebben. Samen met haar ouders

en twee katten woont Eefje in het centrum van het dorp.

Eefje van Esveld.

School

Eefje heeft op de Mariaschool

in Zandvoort gezeten en stu-

deert nu bij het Sterren College

Haarlem, voorheen het Noord-

zee college Haarlem en zit in

de examenklas. Eefje vind het

vak 'groen' op school, waar je

onder andere leert hoe je een

is ze in het bezit van een EHBO
diploma. Om haar kennis en

vaardigheden op peil te houden
doet ze ook nog andere oplei-

dingen. Wanneer je zestien jaar

bent en je hebt het EHBO di-

ploma dan kan je een opleiding

doen voor schipper. Nu mag
Eefje alleen maar roeien en va-

Australië trekt me wel om
daar eens rond te kijken

vogelhuisje in elkaar moet zet-

ten, erg saai. Van haar mag
het wel weg. Daar zou het vak

geschiedenis voor in de plaats

mogen komen want daar heb

je veel meer aan. Na het beha-

len van haar VMBO diploma

wil Eefje eerst naar het CIOS

in Haarlem en daarna naar de

Politieschool. Ze is graag met

mensen bezig. Dat is terug te

vinden in één van haar hobby's

en in haar weekendbaan bij de

Hema Zandvoort.

Hobby's

Vanaf haar achtste jaar rijdt

Eefje één keer per week paard

bij manege Rückert. Ze vindt

paardrijden heerlijk. Maar ook

de Zandvoortse Reddingsbri-

gade heeft haar hart gestolen.

Vanaf haar achtste is ze lid van

deze vereniging en sinds drie

jaar is ze 's zomers actief als

strandwacht bij post Piet Oud
in noord. Inmiddels heeft ze

diverse brevetten gehaald en

ren met een 30 pk bootje. Er is

een goed contact tussen ZRB en

de strandpolitie, vindt Eefje, ze

is een paar keer mee geweest

op de jetski. Naast de gezellig-

heid ben je als strandwacht al-

tijd alert wat er op het strand

gebeurt. Deze zomer heeft ze

menig kind uiteen mui gehaald

ondanks dat er waarschuwings-

borden stonden. In de winter-

maanden geeft Eefje elke don-

derdagavond les in zwemmend
redden aan de jeugd vanaf 5

t/m 6 jaar en van 11 t/m 13 jaar.

Buiten haar hobby's, paarden

en zwemmen, gaat Eefje vaak

met haar vriendin op de moun-
tain bike fietsen.

Uitgaan

Volgend jaar februari wordt

Eefje zestien dan mag ze legaal

gaan stappen. Ze gaat nu met

een groep vrienden uit en is het

geen probleem om bij sommige
disco's binnen te komen. De mu-

ziekfestivals op het strand vindt

ze qua muziekkeuze niet erg

gericht naar de jongeren, er

is teveel salsa muziek en daar

houdt ze niet van. Beachbop

en Dancevoort vindt Eefje wel

geslaagd en daarvan mogen
er wel meer komen. Er zijn

weinig gelegenheden speci-

aal gericht op de jongeren. Er

zou bijvoorbeeld iets leuks in

de Krocht georganiseerd moe-

ten worden vanaf 12 tot en

met 16 jaar zoals in Haarlem.

Maar, zeg ik, er is toch een

disco in AKZA voor deze leef-

tijdsgroep? Dat is te ver weg
om er alleen naar toe te gaan

vooral wanneer je in het dorp

woont. De winters zijn saai in

Zandvoort, buiten de disco's is

er niet veel te beleven. Eefje

vindt het een goede oplossing

om ouders te bellen wanneer

hun kind midden in de nacht

overlast bezorgt. Ze denkt dat

daardoor het probleem wordt

opgelost. Er is, volgens Eefje,

nog veel te doen aan het jon-

gerenbeleid. Ook vindt ze dat

de burgemeester actiever naar

de jeugd zou moeten komen,

in plaats van eens een keer

kijken of alles volgens de re-

gels verloopt. Wie weet Eefje,

wordt het jongerenbeleid snel

aangepast.

JONG IN

ZANDVOORT
Heb je iets te melden

over jongeren in

Zandvoort? Of wil je

ook je zegje doen in

deze rubriek en is je

leeftijd tussen

13 jaar en 19 jaar?

Mail dan naar

de redactie:

5732752 of redactie®

zandvoortsecourant.nl

B9 Horoscoop

gj^ffit Schorpioen

®\» 23 okt - 22 nov.

Je valt nu uitgerekend op dat span-

nende exotische type. Durf je hem
wel naar huis te nemen of durf je

die gok niet te wagen? Doe wat

je hart zegt en niet je hoofd! Blijf

wel daarbij met beide benen op de

grond te staan.

JJ^Ü-L Boogschutter

'föh 23 nov. -21 dec.

Deze week heb je een zeer belo-

vende week. Op je werk doen zich

kansen voor die je niet zomaar

voorbij moet laten gaan. Hierbij

moet je vooral denken aan die leu-

kecollega van je!

•f Steenbok

22 dec. - 20jan.

Je hebt een gat in je hand deze

week. Sinterklaas wil jij groots aan-

pakken, maar pas op want je bank-

rekening is niet zo vet als je wel

eens wilt doen geloven!

&ft\ Waterman

@S 21 jan. -19 1eb.

Met al die feestelijke toestanden

die er aan zitten te komen krijg jij

steeds meer de behoefte aan een

vaste date. Wat ben je toch roman-

tisch bezig. Pas alleen op datje niet

met iemand gaat die je eigenlijk

niet wilt!

Cl.ivQi Vissen

S^ 20 feb. - 20 mrt.

Niet alles heeft een doel in het le-

ven. Van sommige kleine dingen

moet je gewoon genieten. Dus als

iemand die je al een tijdje kent een

afspraakje met je wil, hoef je echt

niet gelijk aan een toekomst samen

te denken!

Ö^S\ Ram
&$Sr 21mrt.-20apr.

Wees niet verdrietig nu je je baan

kwijt bent. Je hebt namelijk drin-

gend een nieuwe uitdaging nodig.

En nu je wat meer vrije tijd hebt

kun je misschien wat meer aan-

dacht aan je familie en vrienden

besteden.

*s£7^ Stier

^O 21 apr. - 20 mei

Ooit zul je echt de tijd moeten

nemen om je slaapkamer en je kle-

dingkast op te ruimen. Hierdoor

zul jij ook tot rust komen. Immers

een drukke omgeving zorgt voor

spanningen en misverstanden.

0M
ïyï Tweelingen

H- 21 mei -20juni

Open en eerlijke gesprekken moet

je met je partner gaan voeren.

Hierdoor zul je erachter komen

wat jullie beiden nu echt willen en

wat jullie willen bereiken. En dat is

echt niet zo moeilijk. Praten dus!

4pk Kreeft

'El 21 juni -22 juli

Als je iets té graag wilt dan lukt het

meestal niet. Dus geduld is deze

week van belang Kreeft. Probeer

rustig aan te doen en te relaxen,

want al die stressrimpels komen

niemand goed van pas!

M Leeuw

W* 23juli-22aug.

Heb je eindelijk volgens jezelf een

leuke vriend, dan vinden je ouders

hem vreselijk of je vrienden. Je

moet natuurlijk voor jezelf uitma-

ken wat je van hem vindt. Dat is

het allerbelangrijkste. Maar luister

gerust naar de meningen van de

mensen om wie je geeft.

%$ Maagd
V^ 23 aug. - 22 sept.

Geloof je in wonderen? Deze week

zou het jou eens kunnen gebeu-

ren. Probeer er met volle teugen

van te genieten, want wonderen

maak je niet vaak mee. Pas alleen

op dat die jaloerse persoon het

niet voor je bederft!

Q • Weegschaal

h & 23 sept - 22 okt.

Je moeder is toch wel erg speci-

aal deze week. Ze geeft je geld

om die hele mooie laarzen te ko-

pen waar je al een lange tijd van

droomt. Verwen haar ook eens!

Dat heeft ze na het aanschaffen

van die droomlaarzen wel ver-

diend, toch?

°e K'NDeRHNeem je moeder mee.

Sinterklaas, Sinterklaas,

als je komt overzee.

Neem dan als-je-blieft

ook je moeder maar eens mee.

Misschien is ze wel oud
maar dat vinden we wel fijn.

Omdat kindertjes nu eenmaal
heel erg dol op oma's zijn.

Je kunt dit versje zingen op de wijs van Sinterklaas, Sinterklaas als je komt in de stad..

Lienke

Sinterklaas, Sinterklaas,

als je komt overzee.

Neem dan als-je-blieft

ook je moeder maar eens mee
Ze mag bij ons logeren

en ook slapen in mijn bed.

Ik heb al bij de kachel

onze schoentjes neergezet.



Simon van Collem

Onrustbarende jongensdroom
Lila dit ca speelt zich af in Marseille. De film is

gebaseerd op een fictief verhaal dat zich afspeelt in

de Parijse banlieue en gaat over cultschrijver Chimo
en zijn Algerijnse vrienden, schoolverlaters wier

prettig uitzichtloze bestaan ruw wordt verstoord

door een beeldschoon blond meisje dat zich in hun

achterbuurt vestigt. Zij verschijnt als eerste in close-

up in beeld, terwijl ze Chimo met zwoele stem

toefluistert: zie ik er niet uit als een engel, met mijn

goudblonde haren en mijn diepblauwe ogen? Om
daar vervolgens ondeugend aan toe te voegen: wil

je 'ma chatte', mijn poesje, zien?

Solex

Daarmee is de toon van de

film gezet: dit is een puberale

fantasie, een jongensdroom.

Een tamelijk Arabische

jongensdroom, want de

hoogblonde Lila koppelt een

maagdelijk gezichtje aan een

voluptueus lichaam en een

ongebreideld libido. Samen

rijden Chimo en Lila op de

solex door de haven. Lila zit

voorop in een fladderend

zomerjurkje en bekent dat

ze geen broekje draagt.

Vervolgens maant ze Chimo

het stuur te nemen, grijpt in

zijn broek en brengt hem al

snorrend aan zijn gerief.

Maar schijn bedriegt: dit is

niet zomaar een film over

'premier amour', of over

zweterige puberseks. Bij elke

nieuwe ontmoeting van de

tweewordt Lila uitdagender,

maar die uitdagendheid

zit hem, zie de titel, vooral

in haar woorden. Ze wil

in pornofilms spelen, ze

droomt ervan door honderd

mannen tegelijk genomen

te worden, zo vertrouwt

ze Chimo toe, die steeds

radelozer wordt van al

die expliciete seksualiteit.

Maar omdat ze volkomen

beantwoordt aan de

verhitte dromen van de

ietwat verlegen Chimo,

bovendien een aspirant-

schrijver, begin je je net als

Chimo af te vragen of ze

niet werkelijk een fantasie

is, een uitvlucht uit zijn

grauwe bestaan, alleen

met zijn moeder op een

klein appartement in een

donkeresteeg. Duiktze niet

op de meest onverwachte

momenten op? Zijn ze niet

meestal alleen, als Lila zich

ongegeneerd blootgeeft?

Tegen de vrienden van

Chimo zegt ze geen woord

als die haar op straat

proberen te versieren.

Die hebben hun conclusie

snel getrokken: zo'n mooi

meisje in zulke fladderende

jurkjes, dat moet wel een

hoer zijn. En dan neemt

de jongensdroom een

grimmige wending. Aan

het einde van de film wordt

er korte metten gemaakt

met Lila's ongrijpbaarheid,

en dan zijn alle dromen

kapot. Ook die van haar.

RTV N-H
RADIO+TV NOORD-HOLLAND

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële

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

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

RADIO TV
ir-a

EM'liflH
]f*n& rtieTkarf&hücvtr

Zondag
08:00 Countrytrack (H)

10:00 ZFM Jazz
12:00 Muziekboulevard
14:00 Zondag in

Kennemerland
17:00 Eurobreakdown
19:00 ZFM Klassiek

21:00 Tepp Zeppi

Maandag
19.00 ZFM Jazz (H)

21:00 Vrijdagavond Café (H)

23:00 Eb & Vloed

Dinsdag
18:00 Countrytrack
20:00 Zandvoort op

Zaterdag (H)

of
Gemeenteraadvergadering

23:00 Eb & Vloed

Woensdag
18:00 Zondag in

Kennemerland (H)

21:00 Tepp Zeppi (H)

23.00 Eb & Vloed

Donderdag
18:00 Goedemorgen

Zandvoort (H)

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

Vrijdag
17.00 Je weekend in met ZFM
19:00 Vrijdagavond Café
21.00 Sea IT

Zaterdag
08:00 Toebak Leeft?
10:00 Goedemorgen

Zandvoort
12:00 Muziekboulevard
12:00 EMM Magazine (laatste

zaterdag v/d maand)
14:00 Zandvoort op Zaterdag
17:00 The Groove Empire
19:00 Club ZFM
21:00 BREED (H)

23:00 NightWalk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24

uur per dag 7 dagen per week.

Dagelijks:

08.00 uur-
12.00 uur-

12.00 uur Klassieke muziek
18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de

60- 70- en 80 er jaren

18.00 uur - 22.00 uur Klassieke avond muziek
22.00 uur - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht

heen

Om de week op woensdagavond van 20.00 uur tot
22.00 uur 'Het Praethuys'. Live uitzendingen vanuit
"Het Wapen van Zandvoort". www.dutchcoastradio.nl

Film Four Brothers
Hun adoptief-moeder wordt vermoord bij een overval

op een kleine supermarkt. Ze zijn met z'n vieren, de ge-

broeders Mercer: heethoofd Bobby (Mark Wahlberg),

vrouwenversierder Angel, familievader en zakenman
Jeremiah en aankomend popster Jack.

Ze besluiten op hun ge-

heel eigen wijze de moor-

denaar van hun moeder

op te sporen. En als ze

hem dan hebben (of zijn

het meerdere moorde-

naars?), dan zullen ze

snel korte metten met

hem maken. Want welke

idioot vermoordt nou de

liefste vrouw ter wereld

terwijl ze boodschappen

doet?

Tijdens hun speurtocht

komen ze er al snel achter

dat er iets groots achter de

moord op hun moeder zit.

Mrs Mercer is niet toeval-

lig tijdens een overval ver-

moord, het lijkt er meer

en meer op dat ze geëxe-

cuteerd is. Maar waarom?

En wie had daar baat bij?

Voor de gebroeders Mer-

cer wordt het steeds be-

langrijker dat ze dit vieze

zaakje tot op de bodem
uitzoeken. Desnoods tot

op de bodem van een

dichtgevroren meer...

Filmprogramma
17 t/m 23 november

Dagelijks 13.30

1

TheCURSEofthe '
;

WERE-RABBIT

[@ Nederlandse versie

Jo.Vr.Za.Ma.DL 15.30]

Sjakie en ie

chocolade fabriek

Johnny Depp
i) Nederlandse Versie

[Do.Vr.Za.Ma.Di. 19.00

©
HETSCHNITZEL

PARADIJS

Do.Vr.Za.Ma.Di. 21.301

FOUR
BROTHERS©

Wo. 15.30 Ned. versie

Wo. 21.15 Eng. versie

Harry Potter

the Goblet of fire

©

Wo. 19.30 Filmclub

LILA

DIT CA
I© regie; Ziad Doueri

Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM, Zandvoort
Tel: (023) 5718686

www.circuszandvoort.nl



Concerten horen steeds meer bij Zandvoort
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Het was het één na laatste concert in de reeks. In de NH Kerk

werd afgelopen zondag door het kamerkoor 'I Cantatori Allegri'

een concert ten gehore gebracht variërend van oude Nederlandse

volkliedjes tot Negrospirituals. Door het schitterende nazomer-

weer was de NH Kerk niet meer dan matig gevuld, overwegend

met Zandvoorters.

Door Ton Timmermans

"Vier weverkens zag men ter bo-

termarkt gaan". Het eeuwenou-

de volkwijsje werd met zichtbaar

plezier gebracht. Eerst werd de

ruimte met kerkelijke liederen

voldoende 'opgewarmd'. De

solonummers van Gabrielle Mu-

nier klinken breekbaar en glas-

helder.

Klanken

Aanvankelijk moest de piano-

partij hoorbaar moeite doen de

juiste aansluiting te vinden bij

het koor. Zodra de vleugel echter

'op temperatuur' was gespeeld,

vloeiden de pianoklanken har-

monisch over in die van het koor.

Tijdens de pianosolo bespeelde

pianist Bas Jongsma de vleugel

soepel en met gevoel. Hij beheerst

het instrument op een vlotte en

plezierige manier. Het leverde

hem een terechte ovatie op.

Warm
Met liederen uit 'The lord of

the rings' wist het koor de sfeer

van de jaren twintig op te roe-

pen. Ondanks dat hier en daar

toonhoogtes niet harmonisch bij

elkaar aansloten, spatte het ple-

zier van de a capella gezongen

liederen af. Met het laatste blok,

bestaande uit een selectie uit de

Amerikaanse opera 'Porgy and

Bess' van Gershwin, trok het koor

alle registers open, waarbij de

solozang van Jan Peter Versteeg

vooroorlogs warm aan deed.

Divers

Het kamerkoor 'I Cantatori Al-

legri' (de vrolijke zangers) is een

groep onder leiding van dirigent

en muzikaal leider Jan Peter Ver-

steege. De Zandvoorter leidt een

eigen zangstudio met diverse

stijlen: klassiek, musical, theater,

Nederlandstalig, wereldmuziek

in zowel closeharmony als a ca-

pella.

Restauratie

De restauratie van het unieke

Knipscheerorgel uit 1849 moet

nog worden voltooid: daartoe

ontbreken tot nog toe vol-

doende financiën. Mede om die

reden wordt na de (gratis) con-

certen gecollecteerd voor een

vrijwillige bijdrage. Een groot

publiek is daarom dringend ge-

wenst: een grotere bekendheid,

vooral onder toeristen, moet

met hulp van het gemeentebe-

stuur toch mogelijk zijn? Klas-

sieke concerten passen ook bij

een toeristisch Zandvoort.

Zondagmiddag Podium Zandvoort presenteert:

20 november Theater cabaretgroep VAT '71

Vat'71 bestaat dit seizoen 35 jaar en brengt deze winterperiode

een revue vol met herinneringen aan het repertoire van de afge-

lopen jaren. Zang, dans en sketches volgen elkaar op in een wer-

velend tempo en vooral wat de kleding betreft hebben zij een re-

putatie hoog te houden, leder nummer in wisselende, kleurrijke,

kostuums geven het geheel een feestelijk aanzien.

U kunt onder andere genieten

van een medley van successen

van Toon Hermans, de beroem-

de vreetgrage motten van Do-

rus, nostalgische liedjes uit onze

kinderjaren, de torenspits van

Bommel die voorbij drijft en be-

kende songs uit Nederlandse en

engelse musicals. Nederlandse

songfestivalliedjes, sketches

en conferences en nog vééééél

meer... Kortom een aanrader U

zult er geen spijt van hebben.

Zondag 20 november 14.00

uur in De Bodaan te Bentveld.

Wilt u graag heen maar heeft

u geen vervoer? Bel dan voor

meer informatie en reserverin-

gen naar AKZA 023 571 71 1

3

DOE MEE!
Voor de komende verkiezing van de Zandvoorter van het jaar 2005

kunt u uw favoriete kandidaat insturen.

De spelregels zijn als volgt:

Noteer naam en adres van uw kandidaat, geef een korte duidelijke motivatie, waarom u vindt dat

hij/zij de titel verdient en laat dit mede ondertekenen door twee plaatsgenoten die het met u eens zijn.

De jury selecteert de inzendingen en stelt een lijst van kandidaten voor.

Tijdens de feestelijke slotavond in januari zal uit de genomineerden de Zandvoorter van het jaar 2005
bekend gemaakt worden. Als inzender maakt u kans om bij deze avond als eregast aanwezig te zijn.

Zandvoorter van het jaar 2005

Ondergetekende

Adres

Draagt voor als kandidaat

Adres

Motivatie

Mede ondertekend door: Mede ondertekend door:

(Handtekening) (Handtekening) (Handtekening)

Stuur deze ingevulde bon naar: Jury Zandvoorter van het Jaar, Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort of mail

uw aanmelding naar: jury@zandvoortsecourant.nl

Gereformeerde Kerk sluit

definitief op 1 oktober 2006
De Gereformeerde Kerk van Zandvoort heeft zich losgemaakt

van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) via overgangsbepa-

ling 34. De classicale vergadering van Haarlem van de PKN heeft

daaraan haar goedkeuring gegeven.

"De leden van de Gereformeer-

de Kerk te Zandvoort moesten

dit vernemen via een artikel in

het kerkblad van de Hervormde

Gemeente van Zandvoort. De
classicale vergadering van Haar-

lem van de PKN vond het waar-

schijnlijk niet nodig om de ker-

kenraad van de Gereformeerde

Kerkte informeren", zegt scriba

(secretaris) Ype Brune over de

wijze waarop kennis werd ge-

nomen van dit besluit.

Waarom los van de Protestantse

Kerk in Nederland? "Hier gaat

een hele geschiedenis aan vooraf.

In de eerste plaats heeft de Gere-

formeerde Kerk van Zandvoort

samen met vele andere Gerefor-

meerde kerken in den lande ver

voor de fusie appèl aangetekend

tegen het voorgelegde vereni-

gingsbesluit, omdat de rechtsposi-

tie van de plaatselijke kerken niet

of nauwelijks werden gewaar-

borgd in de nieuwe kerkorde van

de PKN", geeft Brune aan waarom
tot deze stap is overgegaan. "Inde

Afname
"De afname van het kerkbezoek,

de vergrijzing en door het over-

lijden van veel zeer actieve leden

werd de kleinschaligheid in de af-

gelopen 10 jaar zichtbaar. De ta-

ken die verdeeld moesten worden

onder een kleine actieve groep

werden te zwaar. Daarop besloot

de Kerkenraad, in samenspraak

met haar leden, om de deuren

binnen afzienbare tijd te sluiten

en zich op te heffen. De Kerken-

raad besloot advies te vragen aan

drs. LC. van Drimmelen, docent

kerkrecht aan de V.U. te Amster-

dam. De losmaking is in werking

getreden op 1 juli 2005 dan wel

onmiddellijk na afloop van een

eventuele bezwaarprocedures te-

gen het besluit. De leden werden

diezelfde avond op de hoogte ge-

steld en 28 mei j.l. werden alle be-

trokkenen door middel van een

schrijven op de hoogte gesteld.

Sluiten

De Kerkenraad van de losge-

maakte Gereformeerde Kerk

"Nooit was verkoop de bedoeling

van de Hervormde gemeente"

tweede plaats werd de relatie met

de plaatselijke Hervormde Kerk

onherstelbaar verstoord toen de

Kerkenraad in november 1999 op

eigen gezag besloot om de kerk-

diensten niet meer om beurten

in het Hervormde en het Gerefor-

meerde kerkgebouw te houden,

maar alleen in de Hervormde

kerk", vervolgt Brune zijn uiteen-

zetting, "nooit was het de bedoe-

ling van de Hervormde gemeente

om het gebouw te verkopen."

van Zandvoort heeft tijdens de

gemeenteavond, gehouden op

vrijdag 4 november j.l., haar le-

den geïnformeerd dat men heeft

besloten om de laatste dienst

in de Gereformeerde Kerk van

Zandvoort te houden op zondag

1 oktober 2006. De leden heb-

ben daarmee ingestemd en er zal

samen met de kerkenraad naar

wegen worden gezocht om tot

opheffing in de nabije toekomst

te komen.



mme Zondag 27 november
Live Muziek!

Reserveren: 023-5734920

Take Fïve
MMMilBVr mUMfMHLMJIElVAAM IK

Boulevard Paulus Loot, Paviljoen 5 Zandvoort

SALSA DAI\I5LE55EIM

DINSDAG EE NOVEMBER A.S.

START WEER EEN NIEUWE CURSUS

VDOR BEGINNERS MET ENIGE ERVARING
D.L.V. MICHAEL "MAMBOMIKE" MD.

IN DE CURSUS WORDEN DE VOLGENDE
DANSVORMEN BEHANDELD:

MAMDO, MERENGUE,
BACHATA EN CHA CHA CHA

MAMDOMIKE HEEFT OOK DE VORIGE CUR-
SUSSEN VERZORGD

NIEUWE KANDIDATEN
KUNNEN VOOR INSCHRIJVING

OF INFORMATIE CONTACT OPNEMEN
MET OF LANGSKOMEN DIJ TAKE FIVE.

003-5716119 / INFO@TFAZ.NL

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Bereiding:

Verwarm de oven voor op

175°C. Laat de plakjes deeg

ontdooien. Snijd de pad-

denstoelen in plakjes. Pel

intussen de sjalotjes en snijd

in stukken. Dep het vlees

droog met keukenpapieren

snijd het in grove stukken.

Verhit de olie en de boter in

een braadpan en bak hierin

het vlees licht aan. Voeg de

sjalotjes, paddenstoelen,

worcestershiresaus, tijm-

blaadjes en laurierpoeder

toe. Pel hetteentje knoflook

en pers deze erboven uit.

Bak alles nog ca. 10 minuten.

Schep regelmatig om. Voeg

de sherry en de bouillon toe.

Vet een ronde ovenschaal in

met boter. Schep het vlees in

de ovenschaal. Leg de plak-

jes deeg op elkaar en rol uit

tot een grote lap. Leg de lap

deeg over de ovenschotel.

Bestrijk het deeg met losge-

klopt ei. Zet de ovenschotel

ca. 30 minuten in de oven.

Lekker met pasta en gestoof-

de prei.

(Recept
TAART MET HAMLAPJES EN PADDENSTOELEN

Hoofdgerecht voor 4 personen

Benodigdheden:
500 gr. hamlappen,
25 gr. boter,

2 teentjes knoflook,
•P/i bakje paddenstoelen (gemengde)
2 eetlepels verse tijmblaadjes,
400 gr deeg voor hartige taart (diepvries)
1 ei,

snufje zout,

snufje peper,

6 sjalotjes,

2 eetlepels olijfolie,

2 theelepels worcestershiresaus,
1'/2 dl droge sherry,

1 theelepel laurierpoeder,
2 theelepels Marmite.

Z A N D V O O R j[ff

't Lokaal aan de Haltestraat 32

is berucht om zijn borreluur

!

Donderdag - en vrijdagmiddag v.a. 15.00 uur:

Beaujolais proeverij met o.a.

Franse kaas - Franse muziek -

Franse prijzen en een Frans borreluur

ELKE DAG GEOPEND VANAF 15.00 UUR

ASFA^NM)ELIGHTS > -
ndBS f

November Voordeelmenu
(voor 2 personen)

i

is

s
IS

€ 14,00

ALLEEN AFHALEN*

* Dim-Sum (kleine Chinese hapjes)

2x Mini Loempia's
2x Pangsit
2x Kerry Kok

* 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)

-<
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rXippGteap
OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100
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Ik heb een logeetje in huis, een dochtertje van een vriendin van mij,

ze is elf jaar oud en luistert naar de naam Loesje. Op mijn vraag

wat ze het lekkerste eten vindt, antwoordde ze: "pannenkoeken".

Ik besloot dan ook maar eens een vergelijkend warenonderzoek in

Zandvoort te doen naar pannenkoeken. Zomers kun je ze bijna in

alle strandpaviljoens bestellen, maar in de winter blijven er maar

drie zaken over. Wij hebben ze alle drie bezocht en steeds met de-

zelfde bestelling: één gewone pannenkoek, één pannenkoek met

appel en we dronken er altijd een warme chocolade met slagroom

en een koude melk bij.
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De Duinrand.

De Pannenkoekenfarm in de

Kerkstraat: boerenbonte gordijn-

tjes, rieten stoelen met hoge leu-

ning en boerenbonte placemats/

servetjes. Ik had gebeld, daar het

een maandag was en er niet op

hun website een sluitingsdag was

aangekondigd, met de vraag of

de zaak geopend was en kreeg

een bevestigend antwoord. Dus

met Loesje naar de Pannenkoe-

de appelpannenkoek a €6,50 was

rijkelijk voorzien van erg lekkere

appeltjes met kaneel, maar was

jammer genoeg ook niet gaar.

Totale kosten €14,20. Rapportcij-

fer 5-,

De Lachende Zeerover aan het

Badhuisplein: een voor kinde-

ren leuk ingericht restaurant

met zeerovers en een boot met

kanonnen. Echt een zaak voor

Ondernemers: Let op uw Saekl
kenfarm. GESLOTEN. De volgen-

de dag nogmaals geprobeerd en

ja hoor, hij was gelukkig open. De

zaak was totaal verlaten, maar

het is winter zullen we maar den-

ken. Beetje kale zaak met nog, of

al wat kerstverlichting en op de

tafeltjes de gebruikelijke stroop

en poedersuiker (leeg). We gaven

onze bestelling door en kregen

de melk van €1,50, wat gesterili-

seerd melk was (ik noem dat altijd

melk met een smaakje) die helaas

niet in de koeling had gestaan,

wat dit smaakje nog versterkte

en een lauwe chocomel met slag-

room voor €2,20. Onze pannen-

koeken: de naturel a €4,50, aan

één kant mooi bruin en de an-

dere kant klef en nog niet gaar.

kinderpartijtjes. Ook hier deden

we dezelfde bestelling, één glas

melk voor €1,40, ook gesterili-

seerd maar gelukkig wel uit de

koelkast en een warme choco-

mel met slagroom voor €2,00

(ze mogen hier iets meer cacao

gebruiken). De pannenkoeken:

de naturel a €4,50, bovenkant

mooi bruin, maar de onderkant

ook weer klef. De appelpannen-

koek a €5,50 zag er mooi uit,

maar onder de appeltjes lag nog

het vloeibare beslag. De dame in

de bediening hebben wij hierop

aangesproken en ze bezorgde

ons een nieuwe die niet meer

vloeibaar was, maar zeker ook

niet gaar. Totale kosten €13,40

Rapportcijfer 5Vi.

Door de Mystery Guest

De Duinrand (tegenover Nieuw

Unicum): Gezellige zaak met een

vriendelijk terras, waar veel wan-

delaars uit de Waterleidingdui-

nen neerstrijken. Ook hier weer

dezelfde bestelling, één koude

melk voor €1,50, dit was een be-

ker verse (!) koude melk en één

warme chocomel met slagroom

voor €2,30 die lekker heet was

en goed van smaak. De pannen-

koeken: de naturel a €4,00. Een

mooi droog gebakken pannen-

koek, niet te dik en niet te dun,

met poedersuiker en een klontje

roomboter. De appelpannenkoek

a €5,50, goed bedekt met appel

en kaneel en ook mooi droog ge-

bakken.

Totale kosten €13,35 Rapportcij-

fer 9.

Eigenlijk ben ik, buiten de pan-

nenkoekenvan de Duinrand, toch

wel verbaasd dat men met een

doodgewone pannenkoek nog

zoveel fouten kan maken. Men
zet meer dan 100 pannenkoeken

op de kaart, maar een pannen-

koek naturel geeft al problemen.

Hoe moeilijk kan het zijn?

Men neme 2 eieren, zout, 250

gram bloem, 1/2 liter melk, room-

boter.

Klop de eieren met wat zout los.

Roer er dan de bloem door en

beetje voor beetje een gedeelte

van de melk, tot de klontjes zijn

verdwenen. Giet daarna de rest

van de bloem erbij. Verwarm

een klontje boter in een koe-

kenpan en giet er een pollepel

beslag in. Kantel met draaiende

bewegingen de pan, zodat het

beslag de bodem geheel bedekt.

Keer de pannenkoek om als de

onderkant droog, maar de bo-

venkant nog iets vochtig is. Laat

hiervoor de pannenkoek op een

deksel glijden (of laat hem pro-

fessioneel uit de pan draaien) en

keer deze met een snelle bewe-

ging om. Leg er een klontje bo-

ter onder.

De pannenkoek is klaar wanneer

de koek binnenin droog en gaar

is en beide zijden bruin.

Gelukkig was Loesje minder kri-

tisch over deze zaken, maar ik

hoorde wel van mijn vriendin

dat ze voorlopig genoeg pan-

nenkoeken had gegeten.

J
\ Wijn onder de loep

Twee weken geleden zag ik in de krant een uitnodiging staan

van Wijnkoperij In de Gevulde Flesch te Heemstede voor een

tweetal wijnproeverijen met leuke thema's: 'wereldwijnen' en

'sherry en tapas' op donderdag- en vrijdagavond 10 en 11 no-

vember waarvoor men zich kon opgeven. Ik hoop dat de ge-

interesseerden onder u van deze gelegenheid gebruik hebben

gemaakt om nader kennis te maken met de kwaliteitswijnen

uit alle windstreken die geschonken werden en/of van een

leuke en lekkere wijn- en spijsavond genoten hebben. Helaas

was ik zelf verhinderd, anders had ik u beslist een impressie

gegeven van al het heerlijks.

Voor deze week ben ik de

Hema ingedoken en heb daar

gezocht naar twee aperitief-

wijnen, althans zo worden ze

op het etiket aangeduid. De

eerste is een wijn uit de Vallei

van de Loire, uit het district

Touraine. Dit gebied heeft zijn

naam te danken aan de stad

Tours, een belangrijke stad

waar vele rivieren en wegen
samenkomen. De Loirestreek is

eeuwenlang de speeltuin van

de adel geweest waar de Fran-

se koningen veel verbleven. En

dit is duidelijk zichtbaar aan

alle fantastisch mooie kaste-

len die men in deze streek zo

dicht bij elkaar vindt. Vooral in

het Tourainegebied treft u de

meest schitterende kastelen

aan.

De meeste witte wijnen uit

deze streek maakt men van

de Chenin blanc druif, ech-

ter ook van de Sauvignon

blanc worden witte wijnen

gemaakt. Zo ook de wijn van

deze week.

De tweede wijn komt uit het

Zuidwesten van Frankrijk,

uit het wijngebied Cötes de

Saint-Mont dat ten noorden

en oosten van Madiran ligt.

Deze V.D.Q.S. wijn is gemaakt

van authentieke druivenrassen

zoals de Gros Manseng, Arru-

fiac en Petit Courbu. We gaan

proeven of dit ook een echte

aperitiefwijn is.

Caves de la Tourangelle - Gran-

de Réserve - Touraine Sauvig-

non - Frankrijk -2004

Op het etiket staat vermeld

dat deze Sauvignon blanc op

de mooiste hellingen van de

Touraine streek, in het hart van

de Vallée des Rois tot rijping is

gekomen.

De zeer bleekgele wijn geurt

heerlijk fris naar appels, kruis-

bessen, witte aalbessen en

citrus. De frisse zuren en het

citrus in de smaak maken van

deze wijn een uitstekende

aperitiefwijn. Een makkelijk

drinkbare wijn zonder al te

veel pretenties, die de eetlust

opwekt en heerlijk wegdrinkt.

Voor eurobegrippen vriende-

lijk geprijsd, maar voor gul-

denbegrippen (ja, ook ik leer

het niet af) toch wat aan de

dure kant.

Gekocht bij: Hema, prijs: € 4,95

Kwaliteit/prijsverhouding: 7-

Le Passé Authentique - Cötes

de Saint-Mont VDQS - Frank-

rijk - 2004

De druiven voor deze wijn van

echte originele druivenrassen

uit Zuidwest Frankrijk zijn met

de hand geplukt en hebben een

moderne wijnbereiding onder-

gaan. De kleur is bleekgeel en

hij geurt wat typisch naar olie

en vuursteen, ik had er moeite

mee de geur thuis te brengen.

Verder witte perzik, wat appel

en kruidigs in de geur. Deze

tonen komen ook in de smaak

terug met daarnaast redelijke

zuren. De wijn is beslist stevi-

ger dan de Touraine en heeft

daarom niet mijn voorkeur als

aperitiefwijn. De suggestie op

het etiket als begeleider bij vis-

gerechten, gevogelte en paté

spreekt mij meer aan.

Gekocht bij: Hema, prijs: € 4,95

Kwaliteit/prijsverhouding: 6+

En vergeet u niet: over smaak

valt niette twisten!

J. van Gelder

(vinoloog)

"Zandvoort biedt u meer dan strand alleen"

Laat de plaatselijke horeca hierin maar eens voorop lopen.

Voor de vaste lezers van deze ru-

briek kan ik u vertellen dat tante

Ans inmiddels in de Blauwvoetzit,

een revalidatiecentrum bij Hilver-

sum (in een rolstoel), en dat zij

daar waarschijnlijk nooit meer uit-

komt omdat haar heup niet meer

te genezen is. Ze heeft het on-

danks alle handicaps prima naar

haar zin en heeft de functie van

hoofd van de evenementen voor

zich opgeëist.



IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialist

Sloten en inbraak-

beveiligingen met
eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort

"Gebouw De Krocht

Danspaleis Casablanca
Zondag 20 november 2005

Dans -en Showorkest

Thomass Hipp and the Bobcats

Aanvang :16.00 uur

Zaal open: 15.00 uur

Grote Krocht 41, Zandvoort

Voor inlichtingen: Wim Peeters: 06 - 5105364

of Gebouw de Krocht: 023-5715705

OucJeren PARïij ZancJvoort

O.P.Z.

Stem OPZ op 7 maart a.s.

ZodAT Wij rIET qEMEENTEDESTUUR

Éckr Iojnnen verancIeren!

IÏIHHAH

Elektrotechnische werkzaamheden
Beveiligingsinstallaties

Brandmeldinstallaties
Camera-bewakingssystemen

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort

Tel. 023-5739278

tfoene
tlleaning Service

Voor al uw
schoonmaakwerk!

Gespecialiseerd in gebouwen van V.v.E

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

TkcsT

COMPUTERHULP AAN HU 3

Kennemer

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

BEL: 023-5736250 www.kennemervalley.nl

cnG
mSI WORLDWIDE

GROEP

CNG Groep

Samen werken aan rendement

www.cng-groep.nl

imsi' ssss

Take Five
WJt+WLfnYr «ItAtWAtNJflifc AMv SUL

Boulevard Paulus Loot, Paviljoen 5 Zandvoort

Keuzemenu 19 november
t/m B december €B4,5D

TAKE A TAXI TO TAKE FIVE IOB3-571BGOO]
vaar €5,00 wordt u gehaald en gebracht'!

niet nat worden en zander gevaar
een wijntje bij het f

Water en vuur; combinatie van geronkte
runderlende en huisgeraokte zalm

met wasabi en truffel

of
Salade Diane chasseresse; salade met wild

en geraakte bospaddestoelen
of

Salade Aurora; lauwwarm met appel, noten, zon-
gedrnogde tomaatjes, En gefrituurde
tagliatelle met honing-thïjm dressing

* * *

Staafschoteltje van dagverse vis

en schaaldieren met hollandaise saus
en rucola stamppot

of
Duo van hert en wildzwïjn rilette met vossenbes-

sinasappel compot en jus de gibier

of
Pasta met champignon-roomsaus, verse groen-

tes, gegratineerd met mozzarella
* * *

Dessertkeuze van de dinerkaart

Vaar reserveringen: OS3-B71E11Q / infa@tfaz.nl

SINTERKLAAS KOMT
EN WIJ BLIJVEN!

Zaterdag, uit eigen bakkerij:

Slagroomsnit € 5,25
4 Oliebollen €2,50

Zwarte Pietentaart € 7,95

Zandvoortse publiceert boek over
Amsterdams Grachtenservies
Begin jaren zestig kon men met Nutroma-koffiemelk sparen voor (delen

van) een bijzonder koffie- en ontbijtservies, waarop Amsterdamse

grachtenpanden en bekende gebouwen waren afgebeeld. Deze

spaaractie was meteen een doorslaand succes. In vier jaar tijd vonden

alleen al 130.000 koffiekannen en bijna 2 miljoen koffiekommetjes hun

weg naar de verzamelaar.

De zwart-wittekeningen van de van de bekendste etsers uit de

Amsterdamse stadsgezichten zijn 20e eeuw. Het servies zelf werd

van de hand van de schilder en voor het leeuwendeel vervaardigd

graficus H.E. Roodenburg, één door de beroemde porselein- en

aardewerkfabriek Villeroy &Boch

in Luxemburg.

Het boek

Het Amsterdams grachtenservies

vertelt de geschiedenis van dit

inmiddels zeldzame servies in

woord en beeld. Daarnaast

worden aan de hand van veel

foto's de verschillende onder-

delen van het servies uitvoerig

besproken en beschreven. Er

is verder natuurlijk aandacht

voor uitgesproken collector's

items. Voor haar onderzoek kreeg

de auteur onder meer toegang

tot het archief van Nutricia te

Zoetermeer waaruit prachtig

historisch materiaal te voorschijn

kwam. Speciaal voor verzamelaars

besluit het boek met een checklist

van alle onderdelen van het servies

en worden er veel nuttige tips en

gebruiksadviezen gegeven.

De Auteur

Anne Marion Cense (1972) is

kunsthistorica en heeft zich

gespecialiseerd in historische

interieurs en toegepaste kunst. Zij

heeft als freelancer verschillende

publicaties op haar naam staan.

Momenteel is zij werkzaam bij

een bedrijf dat zich bezighoudt

met het documenteren van

particuliere kunstcollecties.

Het boek 'Amsterdams grachten-

servies' is in Zandvoort voor € 16,50

te koop bij Bruna Balkende, Grote

Krocht 18.
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Thaise avond bij De Kippetrap
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Frank en Lotte van De Kippetrap.

Wat een drukte was het bij

de Kippetrap op de door hun

georganiseerde Thaise avond.

Lotte en Frank, de gastvrije

uitbaters van dit café, vertelde

mij dat, vanwege gebrek aan

ruimte, zij meer gasten hadden

moeten teleurstellen dan dat er

aan gasten aanwezig waren op

dit evenement en dat waren er

nog al wat. Eerst maar een Thais

biertje bestelt en eens rustig om
me heen gekeken.

Op het biljart stond een

prachtig buffet verzorgd door

PON (Thangprom), een Thaise

hij vertelde mij dat zijn vrouw

de camping beheert en dat hij

veel vergadert bij Sligting. Zijn

zandkasteelvriendje Huibvan de

Heuvel zag ik voorbij flitsen, die

ook weer een hele oude vriend

van de tevens aanwezige Mario

Pickwick is. Hettennisclubje van

o.a. Emmy Stobbelaar, Ada Paap

en Ali Thaams, dat je overal

tegenkomt, was natuurlijk

ook aanwezig, evenals vader

en zoon Stam. Stam senior

kent u allen nog wel van de

weekmarkt met zijn dekbedden

en zijn zoon zit nu ook in de

bedden. De eigenaar van onze

krant Peter Kok gaf ook acte

Emmy Stobbelaar en Henriëtte Granetia.

Thaise buffetdames

Bert en Hélène Pomper.

schone die deze buffetten nu

nog kleinschalig verzorgd, maar

als ze meer duidelijkheid krijgt

over haar moeder, die ziek ligt in

Thailand, dit op grotere schaal

wil gaan doen. Als hetgeen zij

op het biljart had neergezet haar

standaard kwaliteit is, dan zal

zij er zeker succes mee hebben.

Bij de borrel die gelukkig héél

lang duurde, kregen we diverse

lekkere Thaise hapjes. Over

BZetters had ik niet te klagen:

Bertje Pomper zat gezellig met

zijn vrouw Hélène aan de bar en

de présence met zijn lieftallige

vrouw Ingrid, die in gesprek

was met Annette (van het

gelijknamige strandpaviljoen).

Zijwasgekomenmethaarvriend

Hans Botman die journalist is

van het A.D. en laatstelijk een

special heeft geschreven over

Edwin de Roy van Zuydewijn en

tevens de bijschriften verzorgt

bij de tekeningen van Hans

van de Pelt in onze krant. Tom
van Paridon die jarenlang het

gezicht van de Manege was,

dronk er zijn biertje en vertelde

mij dat de nieuwe eigenaar

geen live muziek meer laat

klinken in de Oase (Manege).

Hans Boiman en Annette Boogerd.

Architect Remo de Biase met zijn vrouw Corine.

Huib vd Heuvel en echtgenote.

Onze Zandvoortse huisarchitect

Remo de Biase was er met zijn

mooie Corine en maakte met

Peter Kok een afspraak voor een

feestje vanwege de overwinning

bij de Raad van State. Ik ben er

wellicht een hoop vergeten, maar

dat het een topavond was, daar

was iedereen van overtuigd.

Danzee

De volgende dag nog even bij

Danzee langsgegaan, die een

Hollandse muziekmiddag had

aangekondigd. Ook hier was

het dringen geblazen, veel

gasten van de Thaise avond

zag ik hier ook weer terug. Een

Amsterdamse zanger, niet op

de achtergrond, maar meer dan

duidelijk aanwezig, zong er zijn

hits. Converseren kun je op zo'n

moment niet, maar dat deed niets

af aan het geweldige sfeertje dat

er heerste. Zo blijkt maar weer,

als je iets goeds organiseert,

is er zelfs in Zandvoort ruime

belangstelling voor.

Heeft u ook een evenement?

Stuur uw uitnodiging naar het

BZ journaal!

&



bloemen aan zee
Bloemen en Planten
Fleurop Service

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

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel.: 023-5720042

www.bloemenaanzee.nl

FOTO MENNO GORTER
Analoog én Digitaal, Menno kan het allemaal

• Professionele 1 uur service Analoog & Digitaal

* Afdrukken vanaf negatief, dia, foto of digitaal (30x4s cm}

- Batterijen - Pasfoto's - Fotoalbums Portretfotografie

Grote Krocht 26 • Zandvoort * Tel 023 5730600

www.fotomennogorter.nl

'M. 1

?. Coiffures

'Dames / fieren

Bij Joop kunt u

mét of zonder afspraak

langskomen

tfogeweg 27
TeC 571 69 69

gMiZHAM-i

*?. aan 3Clee\\

Najaarsbeplanting Bloembollen

van Stolbergweg 1 • Tel. 57 1 70 93

Beaujolais Primeur
Café Neuf en 't Lokaal presenteren vandaag, don-

derdag 17 november, op feestelijke wijze de nieuwe
Beaujolais Primeur.

Vanaf iedere derde don-

derdag in november is

de 'Franse Nieuwe', de

Beaujolais Primeur weer

te koop. Niet alle wijnen

hoeven langdurig gerijpt

te worden in houten va-

ten. Primeurwijnen wor-

den bij voorkeur zelfs in

het jaar van hun produc-

tie gedronken.

De streek

De naam Beaujolais komt

van 'Beaujeu', de histori-

sche hoofdstad van het

gebied 'Le Pays Beau-

jolais'. Toeristisch is de

Beaujolais het mooiste

wijngebied van Frankrijk.

Het is ca. 1 750 km2 groot

en bestaat uit een aan-

eenschakeling van prach-

tige groene heuvels, se-

rene dalen en oer-oude

dorpen met een echte

Franse sfeer.

Het procédé

De beaujolais is een piep-

jonge wijn, die volledig

wordt uitgegist. Men
stopt de druiven in hele

trossen in de gistkuip. De

tank wordt hermetisch

gesloten en gevuld met

C02. Doordat er geen

zuurstof is kan er geen

gewone gisting op gang

komen, maar omdat de

TIPS! TIPS! TIPS! TIPS!

Wij vergaren graag al het nieuws
uit onze woonplaats. Heeft u een tip, een

aankondiging of een wetenswaardigheidje,
meld het dan aan de redactie via het formulier

op de website zandvoortsecourant.nl, mail naar
redactie@zandvoortsecourant.nl

of bel of fax naar 023 - 5732 752.

onderste druiven door het

gewicht toch geplet wor-

den, komt er een ander

soort gisting op gang. Dat

zet zich binnen de onbe-

schadigde druiven voort.

Hierdoor krijgt de Beau-

jolais een overweldigend

fruitige geur en smaak.

Traditie rond het

transport

Vroeger werden, om
00.00 uur op de derde

donderdag van novem-

ber, de vrachtwagens ge-

laden om toch maar zo

snel mogelijk op plaats

van bestemming te zijn.

Sinds 1980 mag de pri-

meur in alle rust enige da-

gen tevoren naar de han-

delaar/importeur reizen.

Echter op voorwaarde

dat er voor de deblokke-

ringsdatum geen Primeur

wordt geschonken aan de

consument.

Dorstlesser

Beaujolais moet koel ge-

dronken worden: 12-14°C.

Beaujolais Primeur wordt

vaak beschouwd als een

echte dorstlesser. Heeft u

ook zo'n dorst gekregen?

Snel naar café Neuf of 't

Lokaal!
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Door Lana Lemmens

Way of life: A life of art

Onder deze noemer zullen er de komende weken verschillende on-

derwerpen worden behandeld. Leuke hobby's, uitdagende werk-

zaamheden, alles kan aan bod komen. De vraag zal zijn wat er zo

speciaal is aan deze hobby, of er een pittige opleiding 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@zandvoortsecourant.nl. Deze

week een nadere kijk op het leven van een kunsthistorica.

Hef Louvre in Parijs.

Oude meesters

Katja de Jong (28) is kunsthisto-

rica in spe. Hiermee treedt zij in

de voetsporen van haar vader,

die manager, beëdigd en gecer-

tificeerd taxateur bij Noortman

Master Paintings is.

Als klein meisje is de kunst dan

ook bij Katja met de paplepel in-

gegoten. Aan de hand van haar

eigen 'oude meester' liep zij

tussen de echte oude meesters,

waaronder Rembrandt en Vin-

cent van Gogh. Musea bezichti-

gen was een vast onderdeel in

haar opvoeding, wat ook zij net

als ieder ander kind, met een ge-

ring enthousiasme onderging.

Toch is haar interesse voor de

kunst door deze museabezoe-

ken en vooral door het bezoeken

én werken op (internationale)

kunstbeurzen, geboren. Er zat

duidelijk toch iets in de genen.

Studie

De keuze voor kunstgeschiede-

nis was toch echter niet gelijk

de meest voor de hand liggende

keuze. Katja is eerst aan een

studie Culturele Antropologie

en Sociologie der niet-westerse

samenlevingen begonnen, maar

heeft deze niet voltooid, omdat

haar interesses toch ergens an-

ders lagen. Ook heeft zij driejaar

als kanonnier voor het Ministerie

van Defensie gediend. Niet ge-

bruikelijk voor een meisje van

achttien toentertijd. In dienst

heeft Katja het belang van di-

ploma's ontdekt. Toen zij weer in

de 'burgermaatschappij' terecht

kwam, is zij hard aan de slag ge-

gaan om de nodige diploma's te

halen. Na het letterlijk afstrepen

van mogelijke studierichtingen,

viel de uiteindelijke studiekeuze

op kunstgeschiedenis. En dit

bleek de juiste te zijn. Inmiddels

is Katja bezig met haar eindscrip-

tie en is ze bijna afgestudeerd.

Haar specialisatie is de Italiaanse

schilderkunst uit de Renaissance,

in het bijzonder de schilderkunst

uit Florence. Ondertussen is zij

ook aangenomen voor de oplei-

ding Science in Management aan

de Universiteit Nyenrode, waar

zij komend jaar zal starten. Haar

droom: ooit directeur te worden

van het Louvre in Parijs.

Sotheby's

Tussen de studies door is Katja

werkzaam bij veilinghuis Sot-

heby's in Amsterdam, waar ze

terecht is gekomen door haar

eerdere werkervaring op diverse

kunstbeurzen. Ze is gestart als

stagiaire op de afdeling Oude
Meesters. Inmiddels is het niet al-

leen bij deze afdeling gebleven,
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maar is ze in alle gelederen

van het bedrijf inzetbaar. Haar

passie voor de kunst wordt

hier goed gevoed door de di-

versheid aan projecten. Deze

vertaalt zich door de reguliere

veilingen die in Amsterdam
plaatsvinden, zoals onder meer

de veilingen oude meesters, de

negentiende-eeuwse schilder-

kunst, juwelen, zilver, meubels,

klokken, porselein, moderne

kunsten design. Daarnaast vin-

den er ook 'speciale' veilingen

plaats, zoals de 'noble sales'

waar onlangs de brillen van

prinses Juliana werden geveild.

Andere voorbeelden zijn: de

Boudewijn Büch collectie van

vorig jaar, de olifantenveiling

van prins Bernard in paleis 't

Loo en niet te vergeten het

grote project dat onlangs in

Hannover heeft plaatsgevon-

den. Op deze spraakmakende

veiling werden de bezittingen

van prins Ernst-August, de prins

van Hannover, geveild. Oftewel

veel verscheidenheid dus in de

jonge carrière van Katja. En

met het oog op het komende
hoogseizoen van Sotheby's lijkt

hier voorlopig geen einde aan

te komen. Daarnaast staat ook

de Nederlandse antiekbeurs

de pAn in Amsterdam voor de

deur, die van 20 tot 27 novem-

ber duurt. Ook hier is Katja,

samen met haar vader, werk-

zaam.

Kunst in de regio

Ooit lagen ze samen op zijn werktafel; Michelangelo's studie voor

Adam en zijn schets voor de hand van God, gemaakt voor het be-

roemde fresco in de Sixtijnse kapel in Rome. Ze kwamen terecht in

twee verschillende collecties. Nu, ruim 400 jaar later brengt Teylers

Museum ze van 6 oktober 2005 t/m 8 januari 2006 voor even samen

in de tentoonstelling Michelangelo. In samenwerking met het British

Museum in Londen en het Ashmolean Museum in Oxford presenteert

Teylers Museum 89 tekeningen van één van de grootste kunstenaars

aller tijden. Het grootste genie van de Renaissance werd geroemd om
zijn creativiteit en gedrevenheid, maar was berucht om zijn eigenzin-

nig karakter en zijn ruzies met de paus.

Voor het eerst in de geschiede-

nis zijn nu zoveel tekeningen van

drie van de oudste musea in Eu-

ropa bij elkaar te zien. Centraal

staat de Sixtijnse kapel in Rome
met de fresco's op het plafond

en de wandschildering van het

Laatste Oordeel. De tekeningen

bieden de mogelijkheid het ont-

staansproces van de grootse en

overweldigende kunstwerken tot

in detail te volgen. Een virtuele

Sixtijnse kapel laat de bezoeker

zien hoe de voorstudies geleid

hebben tot de uitgewerkte figu-

ren op het plafond.

Verdere informatie

Ben je nu ook warm gemaakt

voor de kunst? Dan is het zeker

een aanrader om een keer te

gaan kijken bij een veiling, beurs,

museum of galerie. Om je op

ideeën te brengen een aantal in-

ternetadressen:

www.sothebys.com
www.pan-amsterdam.nl

www.kunstaandekust.tk

www.rebelart.com

www.ttimmermans.galeriebuuf.nl

www.zandvoortsmuseum.nl

www.juttersmuseum.nl

www.vinoearte.nl

www.cybercomm.nl/~dcorbani/

www.teylersmuseum.nl

Kunst in Zandvoort
Gelukkig kunnen kunstliefhebbers ook in Zandvoort hun hart

ophalen. Zo is het interessant de ontwikkelingen van Beelden-

de Kunstenaars Zandvoort (BKZ) te volgen. Na de opening van

Galerie Kunst aan de Kust in 2002, is de droom van deze kun-

stenaars onlangs in duigen gevallen: hun locatie is 'overleden'.

Hopelijk kunnen de aangesloten kunstenaars zoals onder andere

Jan Drommel, Marianne Rebel, Hilly Jansen en Ton Timmermans

binnenkort een nieuwe galarie openen. De kunstenaars zijn dan

ook hard op zoek naar een nieuwe locatie. Tot die tijd kunnen de

meeste kunstenaars hun werk namelijk niet publiekelijk expose-

ren. Het werk van enkele kunstenaars is momenteel te aanschou-

wen in de Mariaschool in Zandvoort.

Verder hebben we in Zand- MuZEEum en galarie Vino e Arte.

voort natuurlijk nog het Zand- Zandvoorts favoriet van Katja de

voorts Museum, het Jutters Jong is Donna Corbani. Haarwerk

is onder andere te bezichtigen

in haar eigen atelier op de van

Speijkstraat 5. Hiervoor dient

van te voren wel een afspraak

gemaakt te worden.

Atelier Vino e Arte is hét adres

voor moderne kunst gecom-

bineerd met kwaliteitswijn.

Er worden hier regelmatig

exposities georganiseerd. Dit

is veelal een samenstelling

van tekeningen, fotografie of

schilderijen in combinatie met

beelden.

Daarnaast is het mogelijk

workshops te volgen bij Vino

E Arte. Dit zijn onder andere

de volgende workshops:

Beeldhouwen

Schilderen

Kinderworkshop

Glas beschilderen

Servies beschilderen

Boetseren

Kerstkransen maken

Op 10 en 11 december orga-

niseert Vino e Arte de eerst-

volgende expositie. Deze gaat

over de Franse beeldhou-

wer en schilder, Yves Hilligot

(1928).



Van

SCHAIK
Makelaar O.G.

Burg. van Alphenstraat 55/22

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A

2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

BS
NVM

AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES -HUUR-

VERHUUR- BEHEER

/

HYPOTHEEK

/

PROjEKTEN-ADVIEZEN

Op de 8e en tevens bovenste verdieping

ligt dit goed onderhouden tweekamer-

appartement (vh 3) met schitterend uitzicht

op zee en duinen. Parkeergelegenheid op

eigen terrein. Ind. gang; ruime woonkamer

met balkon aan land- en zeezijde; keuken;

badkamer met douche, toilet en wastafel;

slaapkamer. Eventueel garage ter overname.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Van Lennepweg 2/03

Uitstekend onderhouden royale en zonnige

eengezinswoning met grote en fraai aan-

gelegde achtertuin met stenen schuur en

achterom. Ind. gang; toilet; tuingerichte

woonkamer; open keuken voorzien van gra-

nieten aanrechtblad en inbouwapparatuur;

ie Et.: 3 slaapkam.; badkamer (2005) met

douche, wastafelmeubel en 2e toilet.

2e Et: ruime overloop; slaapkamer met

dakkapel; berging.

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

Schoolstraat 2

Wonen in hartje Zandvoort! Midden in het

centrum ligt op de bovenste verdieping

dit fraaie penthouse met groot zonneterras

op het westen en vrij uitzicht over het

dorp. Ind. hal; royale woonkamer met open

keuken (ca. 41 1112) en toegang naar zonne-

terras; 2 slaapkamers; moderne badkamer

met douche, bidet, wastafel en toilet; bij-

keuken.

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

De best gelezen krant van Zandvoort
Kijk ook eens op de website0ZANDVOORTSE

Courant
0ZANDVOORTSE
Courant

www.zandvoortsecourant.nl^^1 Ml

Ondernemers: hoe houdt u uw klanten in Zandvoort?
Als u onze folder al gelezen heeft weet u dat de Zandvoortse Courant het initiatief genomen heeft om een voor

Zandvoort uniek gegeven te introduceren; De ZandvoortPas. Alle inwoners van Zandvoort en Bentveld worden

in de gelegenheid gesteld om de ZandvoortPas aan te schaffen. Op vertoon van hun 'eigen' pas krijgen de

inwoners van Zandvoort vele voordelen, kortingen en aanbiedingen bij de deelnemende bedrijven. U dus.

Door uw eigen aanbiedingen te publiceren op de speciale ZandvoortPas pagina's kunnen de pashouders

wekelijks zien waar zij op dat moment voordeliger uit zijn.

Alleen maar voordelen
Vooru als deelnemer zijn ermet deze actie alleen

maar voordelen. Aangepaste en aantrekkelijke

advertentietarieven en veel publiciteit die

extra opvalt door een 'eigen' ZandvoortPas

pagina. Naast de mogelijkheid om wekelijks,

maandelijks of b.v. 6 x per jaar te adverteren in

full colour (zonder bijkomende kosten) wordt

uw naam wekelijks gratis vermeld in de lijst

van deelnemers. Maakt u onze badplaats extra

aantrekkelijk door mee te doen aan dit unieke

initiatief?

©Zandvoort
Jf$ poort voor ie/ byte/ voorMm

£} cuwèiedvnym in/m ei$m woortylcuxtk!

Geen extra kosten als deelnemer
Voor deelname aan de ZandvoortPas zijn er voor

u als ondernemer geen extra kosten verbonden

als alleen maar de advertentlekosten.

De Zandvoortse Courant verzorgt uw raam-

sticker, de publicatie en maakt in eigen beheer

de passen aan.

Voor wie?
Van winkelier tot verzekeringsagent,

van restaurateur tot garagehouder, van
belastingadviseur tot sportvereniging, iedereen

kan deelnemen aan dit voor Zandvoort unieke

project. Vraag onze informatie

aan!

Informatie:

©Zandvoort

DEELNEMER
Alk/iedmmery vindtn wvO&Zanivoortse'Cowcwt

Deelnemende bedrijven zijn makkelijk te herkennen aan

deze (gratis) raamsticker

Folder niet ontvangen of informatie aanvragen? Contactpersoon voor de ZandvoortPas is Nienke Christianus.

Zij geeft u alle benodigde informatie of komt graag even 'buurten' om alle mogelijkheden te bespreken, maar

ook om u nog uitgebreider te informeren of waar nodig te adviseren. U kunt haar bellen voor een afspraak;

op de redactie 023 573 27 52, mobiel op 06 4806 2132 of mailen kan ook: nienke@zandvoortsecourant.nl.

Zandvoortse Courant, Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort. TeUfax: 023 573 27 52
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vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Beweegweek gaat van start

De 'FLASH! Beweegweek' komt ook in Zandvoort. Speci-

aal voor 55plussers en in samenwerking met ondermeer
Aktiviteitencentrum (AKZA), Stichting Welzijn Ouderen
(SWOZ) en de gemeente. Bijna alle activiteiten vinden
plaats in of vanuit het gebouw van AKZA aan de Fleming-

straat.

'Rust roest.' Een oud spreek-

woord, maar nog steeds

een regel van waarde. Met
het oog op de gezondheids-
statistieken is een actieve

leefstijl broodnodig. Bewe-
gen wordt mét het klim-

men der jaren belangrijker.

Om 55Plussers te stimuleren

tot een actieve leefstijl is de
Nederlandse Beweegambas-
sade in het leven geroepen.

Beweegweek
Tijdens de Beweegweek
worden diverse sport- en

beweegactiviteiten in AKZA
georganiseerd die zijn af-

gestemd op senioren van
55Plus. Zo komt een scala

aan activiteiten voorbij: van
yoga tot volksdansen, van
'Nordic Walking tot koers-

bal. In groepsverband bewe-
gen is niet alleen gezellig,

het is ook een zinvolle tijds-

besteding.

FLASH!
Dit FLASH! Beweegproject
start ook in Zandvoort,

waarbij FLASH! staat voor:

F ietsen-Lo pen-Actie-S por-

ten-Huishoudelijke activi-

teiten.

De overheidscampagne
'Bewegen met plezier' wil

alle Nederlanders stimule-

ren om meer te gaan be-

wegen. Minimaal een half

uur per dag, vijf dagen in

de week.

Van Gennip
Bijzonder is de beroemde
Chinese bewegingstech-

niek Tai Chi'. De ontspan-

nen en rustige bewegingen
kunnen door iedereen be-

oefend worden, ongeacht
leeftijd of gezondheids-
problemen.

Dinsdag 22 november
wordt de Beweegweek op
een sportieve manier ge-

opend door onze schaats-

heldin Yvonne van Gennip.

Deelname is gratis, bel

AKZA voor nadere inlich-

tingen: tel. 57 17 113.

/met pplezier
FLASHl-beweegcampagne voor 55-plussers

Vergrijzing nog geen thema in bedrijven

Loyaler en nauwkeuriger. Enkele van de pluspunten die

werkgevers noemen. Deze kwalificaties komen naar vo-

ren in een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (SZW). Onderzocht werd houding en
gedrag tegenover ouderen in het arbeidsproces.

Zowel werkgevers als werk-
nemers vinden dat oudere
werknemers loyaler, nauw-
keuriger, betrouwbaarder,
sociaal vaardiger en beter

in het overdragen van ken-

nis zijn. Maar ze zijn het er

ook over eens dat ouderen
minder productief, duurder
en minder bereid of in staat

zijn opleidingen te volgen

en mee te gaan in verande-

ringen.

Lang niet iedereen is ervan

overtuigd dat het nodig is

ouderen langer door te laten

werken. Zowel werkgevers

als werknemers zien vergrij-

zing nog onvoldoende als

een dringende kwestie. Dat

blijkt uit een zogenaamde
'nulmeting' die het ministerie

van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid heeft laten ver-

richten naar de houding en

het gedrag van de beroeps-

öZandvoortse
Courant

"Het B.Z. Journaal"
Uw voetlicht

Vergeet uw uitnodigingen niet te sturen.
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bevolking en de werkgevers

tegenover de arbeidsdeel-

name van ouderen.

Voor werknemers hangt het

antwoord van de vraag of ze

langer door willen werken
vooral af van de financiële

gevolgen. Ook werkgevers

laten zich door financiële

overwegingen leiden als

het gaat om de vraag of ze

meer ouderen in dienst wil-

len houden of nemen.

Staatssecretaris Van Hoof
van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid liet weten
dat werkgevers, werkne-
mers en overheid moeten
werken aan een cultuur-

omslag. "Werkgevers en

werknemers zullen afspra-

ken moeten maken over

leeftijdsbewust personeels-

beleid. En er zal voor moe-
ten worden gezorgd dat

ook oudere werknemers
worden geschoold," aldus

Van Hoof.

WonenPlus Zandvoort
van start

WonenPlus is, in samenwerking met de gemeente,
EMM en AKZA, per 1 november gestart in onze ge-

meente. Bent u 55+ of heeft u een beperking of bent
u chronisch ziek? U woont naar tevredenheid maar
kunt een aantal zaken niet goed meer zelf? Of uw be-

wegingsvrijheid is beperkt en u wilt graag een kap-

per of pedicure aan huis? Of u houdt van uw tuin,

maar kunt het niet meer zelf onderhouden? Om lan-

ger zelfstandig te kunnen blijven wonen is vaak extra

ondersteuning nodig.

Door heel Noord-Holland

zijn óf worden WonenPlus
Projecten opgericht. Zij

bieden praktische dienst-

verlening en persoonlijke

ondersteuning aan oude-
ren, mensen met een be-

perking en chronisch zie-

ken, waardoor zij langer

zelfstandig kunnen blijven

wonen.

Voor wie?
De doelgroep bestaat in

eerste instantie uit zelf-

standig wonende mensen
die soms incidenteel, soms
tijdelijk, maar vaak struc-

tureel hulp nodig hebben
bij het zelfstandig wonen.
Iedereen die behoort tot

de doelgroep kan, zonder
indicatie, gebruik maken
van het dienstenpakket.

Dienstenpakket
WonenPlus Zandvoort is

van start gegaan met het

ontwikkelen van een in-

tegraal en vraaggestuurd
dienstenaanbod. Zij gaat

diensten aanbieden op
het terrein van wonen,
zorg en welzijn. Diensten

zoals klussen aan huis en

tuin, boodschappenser-
vice, kapper of pedicure

aan huis, informatievoor-

ziening etc.

Wat biedt WonenPlus
WonenPlus zorgt ervoor dat

het totale dienstenaanbod
in Zandvoort bekend is. Zij

adviseren, bemiddelen en

bieden waar nodig aanvul-

lende dienstverlening. Daar

waar diensten al bestaan

bij andere organisaties in

onze gemeente zullen die

organisaties ingeschakeld

worden. Eén telefoontje

aan het meldpunt van Wo-
nenPlus van u als abonnee
is genoeg. U hebt toegang
tot diverse diensten die ge-

leverd worden door vrijwil-

ligers of door professionele

dienstverleners zoals ho-

veniers, pedicure, kapper

en andere diensten. Deze
zullen tegen een aantrek-

kelijke korting bij u thuis

komen. De afspraken

worden gemaakt via Wo-
nenPlus. Vrijwilligers zul-

len worden ingezet voor

hand- en spandiensten die

u in staat stellen langer

thuis te blijven wonen.
Denk hierbij aan: tuinon-

derhoud, kleine klusjes in

huis, het uitlaten van de
hond, bibliotheekboeken-

service, boodschappen-
diensten hulp bij persoon-

lijke administratie.

Inschrijving is nu
al mogelijk!

Wanneer U in het komen-
de jaar gebruik wilt gaan
maken van de service van
WonenPlus, dan kunt

u zich nu aanmelden!
U kunt zich tot 1 janu-

ari 2006 gratis inschrijven.

Wij brengen u dan op de

hoogte van de actuele

mogelijkheden. Indien

gewenst komt de consu-

lente op huisbezoek. Na
1 januari zal, afhankelijk

van inkomen, een kleine

maandelijkse bijdrage

gevraagd worden. Wilt u

zich aansluiten als vrijwil-

liger voor WonenPlus, dan
bent u van harte welkom
te reageren via onder-

staande mogelijkheden.

Voormeerinformatiekunt
u contact opnemen met
Mariska van Huissteden,

(consulent WonenPlus)
bij AKZA, Flemingstraat

180, 2041 VP Zandvoort,

tel. 023-5717113 of via

wonenplus@aktiviteitenc
entrum.nl

wonenplus



Take Five
PERMAXEXT STRAXOPAVILJOEX AAX ZEE

Boulevard Paulus Loot, Paviljoen 5 Zandvoort

KERSTDINER € 59,50 • EERSTE KERSTDAG

AMUSE • cappuccino van paling

CAIMNELONI VAN HU15GEROOKTE ZALM EN EENDENLEVER
met spinazie en basilicumraam

WILDBOUILLOIM met een garnituur van truffel

en trompettes de la mort

OP DE GRAAT GEBAKKEN TARBOT met kreeften béarnaise

SPOOM van Cresta Rosa

KALFSHAAS geserveerd met zalmbrandade
en een saus van armagnac en shii-take

KANEEL PARFAIT met een saus van appel, Banguls en vanille

KDFFIE MET FRIANDISES

Vaar reserveringen: D23-5716119/infio@tfaz.nl

DDK MET KERSTMIS KUNT LI IN ZANDVGGRT GEBRUIK MAKEN VAN DNZE

SERVICE: TAKE A TAXI TO TAKE FIVE

VGGR SLECHTS € 5.QQ VAN DEUR TDT DEUR GEHAALD EN GEBRACHT

P ERVAN
DE WEEK

Deze week hebben we weer een gezellig meisje in

de aanbieding, namelijk onze leuke Rana! Rana is

een rottweiler teefje van ongeveer 2 jaar oud. Het

is een echte lomp, lief, maar toch een beetje een

smiechtig meisje.

Ze heeft duidelijke leiding

nodig en een cursus is ook

geen overbodige luxe. Ze

probeert echt uit hoever

ze kan gaan. In huis is het

een echte knuffelkont en

kan ze maar geen genoeg

krijgen van aaien en aan-

dacht krijgen. Rana heeft

echt veel aandacht nodig

(vindt ze zelf). We plaatsen

haar liever niet met kleine

kinderen in huis, omdat

ze zo lomp is en omdat ze

gewoon goed consequent

opgevoed moet worden.

Kinderen vanaf een jaar

of 16 moet wel gaan. Ze

gaat redelijk goed om
met andere honden, ook

hier weer veel lompe ac-

ties, maar ze wil graag

haar energie kwijt. Of ze

alleen kan zijn weten we
niet, omdat ze gevonden

is. Wie staat er zeer stevig

in zijn/haar schoenen en

houdt van grote lompe

lieve knuffelhonden?

Kom gerust kennis maken met Rana of andere lieve dieren in ons asiel.

Keesomstraat 5, Zandvoort tel:023-5713888. Open van maandag tot en met
zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur, of kijk op www.dierentehuisken-

nemerland.nl.

ZANDKORRELS INVULBON
PARTICULIERE ZANDKORREL €5,00

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst

onder de volgende voorwaarden:

• Geen onroerend goed of auto's

• Geen goederen met een waarde boven €500,00

• Geen personeels- of zakenadvertenties

TEVENS DOOR U IN TE VULLEN:

Uw naam:

(bedrijfsnaam)

Telefoon:

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)

afgeven bij:

1) de redactie van deze krant: Hogeweg 32

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing

dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aan-

vaarden voor schade van welke aard dan ook, ont-

staan door niet tijdig of onjuist plaatsen van

Zandkorrels kunnen op grond van inhoud, zonder

opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Indien uw advertentie hieraan niet voldoet kunt

u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.

ZAKELIJKE ZANDKORREL €10,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

apart vakje plaatsen

ZANDKORRELS

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.

Garage te huur: €105,00

p.mnd. Van Galenstraat.

Tel. 0294-412942

Behang- en schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp
Tel/fax 571 31 72/

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Sint en Piet

komen graag bij jullie

thuis op 4 of 5 december.

Bel 06- 54643535

Bedankt!

Namens de Royal Canadian Legion, Liberation of the

Nederlands, Branch 005 bedanken de heer en mevrouw
Miller de volgende vrijwilligers heel hartelijk voor de
bijdrage die zij gegeven hebben om de klaproosactie

tot een groot succes te maken.
Tom v.d Reijden en Ellen Reemijer van Keep Them Ro-

ling, de heren J.van de Werff, D. Drommel, H. Driehui-

zen en P.Bongers van de RCL uit Rotterdam, pastore D.

Duijves, de Zandvoortse Rotary Club, Menno Gorter,

Heert Jan v. Keulen en Geotech Haarlem.

ruiInde
Sp\ tLights
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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CHAKEN

Chess Society pakt derde zege op rij

De hoofdmacht van schaakclub Chess Society Zandvoort heeft

ook haar derde duel in de eerste klasse gewonnen. Hekkensluiter

Bloemendaal werd in eigen huis kansloos met 2-6 opzij gescho-

ven door onze in topvorm verkerende dorpsgenoten. Geen en-

kele Zandvoorter verloor, de overwinning kwam tot stand door

vier remises en even zoveel winstpartijen.

Het duel in Bloemendaal af-

gelopen dinsdag was de strijd

tussen de kampioenen van de

tweede klasse C en D van vorig

jaar. De Bloemendalers doen

het echter een klasse hoger

een stuk minder dan hun Zand-

voortse rivalen. Waar zij stijf

onderaan staan met punten

verrassen onze plaatsgenoten

inmiddels vriend en vijand door

alles op hun weg te verschal-

ken. Ook dinsdagavond bleek

het krachtsverschil overduide-

lijk aanwezig. Slechts het eerste

anderhalf uur konden de Bloe-

mendalers volgen wat er op

de borden gebeurde. De Zand-

voorters waren uiteraard zeer

in hun nopjes met deze derde

zege op rij. Of het enige ande-

re ongeslagen team in de eer-

ste klasse B, Heerhugowaard,

de status in deze ronde be-

houden heeft, is op het mo-

mentvan schrijven helaas nog

niet bekend. Wat wel bekend

is dat beide teams elkaar in de

vierde ronde gaan treffen en

wel op donderdag 1 december

in Heerhugowaard.

Zandvoort Noord krijgt pak slaag

Zo goed als het de laatste weken ging, zo slecht ging het afge-

lopen vrijdagavond in de Korverhal, waar DIOK de tegenstander

was van Zandvoort Noord. De laatste thuiswedstrijden werden

relatief gemakkelijk gewonnen, maar DIOK liet zien niet voor

niets dat het de koploper is in de 2e klasse.

Het krachtsverschil werd zeer

snel duidelijk. Ondanks dat

keeper Robin Luiten vaak mee-

kwam, moesten deZandvoorters

na de eerste helft al tegen een

achterstand van drie doelpunten

aankijken. Van Zandvoortse kant

werd er van alles geprobeerd

maar DIOK verdedigde slim.

In de tweede helft werd de

score nog verder opgevoerd.

DIOK liep gemakkelijk weg
en daardoor was de weg
vrij voor een gemakkelijke

overwinning 0-8! Het commen-
taar was na afloop duidelijk.

DIOK was gewoon te goed.

De keeper van DIOK bleek

een waardevolle sluitpost

die zijn medespelers voort-

durend aanspoorde om de

verdediging op orde te hou-

den.

Voor Zandvoort Noord restte

niet anders om na te praten

in de kleedkamer. In de vol-

gende thuiswedstrijd tegen

TYBB maken de Zandvoorters

een betere kans. Deze wed-
strijd zal op vrijdag 25 no-

vember worden gespeeld in

de Korverhal.

Zandvoortse judokaatjes presteren bij de
Noord Hollandse Kampioensschappen
Zondag 13 november werden in Beverwijk de individuele Judo

kampioensschappen van Noord Holland voor pupillen A (onder 10

jaar)gehouden. Na de voorronden op 7 november in Nieuw Vennep,

wisten 7 Zandvoortse Kenamju judoka's zich te plaatsen. De beste

judoka's van het district Noord Holland kwamen allemaal naar Be-

verwijk om hun krachten met elkaar te meten. In de druk bezette

hal werd geopend met een poule systeem in iedere gewichtsklasse,

waarvan de beste 2 door mochten naar de laatste 8.

In klasse tot 27 kilogram had

Kenamju maar liefst 3 judoka's.

Glen Koper werd eerste in zijn

poule met 3 prachtige ippons,

ondermeertegen een opponent

waar hij in de voorronde nog

2x van had verloren. Koper was

op dreef. Vervolgens verloor

hij zijn kwartfinale. In de

verliezerronde pakte hij nog

wel een tegenstander maar

meer dan de een 5e plaats zat

er in de herkansing niet in voor

deze Zandvoortse judoka.

Richard van Dam en Obedsky

van Andel werden beide 2e in

hun poule. Zo had Kenamju

3 judoka's bij de laatste 8.

Uiteindelijk pakte Van Andel de

7e plek, en werd Van Dam 2e

na een spannende finale tegen

Levy Obdam uit Alkmaar.

In de klasse tot 38 kg kwamen
Olivier Onnekes en Stan van

Marie uit voor Kenamju. Van

Marie had een zware loting en

moest openen tegen de sterke

winnaar uit de voorronde, Frank

de Wit, en verloor zijn partij

met een houdgreep. Gelukkig

won hij hierna zijn partijen

met ippon om uiteindelijk 2e

in zijn poule worden. Onnekes

wist in zijn poule al zijn

wedstrijden te winnen en

dat betekende 2 Kenamju

judoka's bij de laatste 8. De

zeer spannende kwartfinales

werden zowel door Van

Marie als Onnekes na 'hantei'

(onbeslist), gewonnen. De 3

scheidsrechters moeten dan

samen de winnaar aanwijzen.

Hierna volgde het lot dat onze

beide plaatsgenootjes in de

halve finale tegenover elkaar

stonden. Deze mannen zijn

aan elkaar gewaagd en de

spannende strijd was weer

onbeslist. De scheidsrechters

wezen Van Marie als winnaar

aan. Onnekes mocht zich terug

knokken via de verliezerronde

en uiteindelijk werd hij 3e.

Van Marie moest het in de

finale weer opnemen tegen

Frank de Wit van Rietdijk. Hij

verloor met ippon en werd dus

knap 2e.

Theo Keur aan stoot.

Driebandentrofee voor café Bluys
Het Driebanden Kampioenschap van Zandvoort is gewonnen
door het team van café Bluys. In de in café 't Wapen van Zand-

voort gespeelde vierde ronde hoefden Frits Flinkevleugel, Louis

v.d. Mije, Fred Paap en Micky Rosenboom hun leidende positie

slechts te verdedigen om de felbegeerde trofee mee naar de

Buureweg te kunnen nemen.

De tweede plaats was voor 't

Wapen dat de Lamstrael maar

net achter zich wist te houden.

Vierde is de Basta geworden en

de poedelprijs ging naar Hollan-

dia. De finaleronde om het indi-

viduele kampioenschap wordt

op vrijdagavond 25 november in

café Hollandia gespeeld. Er zijn

acht finalisten die in een afval-

race zullen uitmaken wie zich in

het komende jaar driebanden-

kampioen van Zandvoort mag
noemen.

Handbalsters tonen karakter

Het eerste dameshandbalteam van ZSC heeft de eerste overwinning

in de zaalcompetitie binnen. Het geroutineerde Fiquas Aalsmeer 5,

dat aantrad met vier voormalige eredivisie speelsters, werd na 5-10

achterstand bij rust, in een spannende slotfase met 1 5-14 verslagen.

Het begin van de wedstrijd ging

tot 4-4 gelijk op, daarna nam
Aalsmeer het heft in handen en

liep met goed combinatiespel uit

naar een riante 5-10 voorsprong

bij de rust. De Zandvoortse dames

werden beheerst door de zenuwen

en konden daardoor het normale

ritme niet vinden.

In de tweede helft voerde Alsmeer

de voorsprong op tot 5-11. Het

betekende tevens het einde van

de supermatie die het in de eerste

helft liet zien. ZSC hervond zich en

wist met nog tien minuten te spe-

len de achterstand helemaal weg
te werken, zonder dat Aalsmeer

ook maar één doelpunt wist te ma-

ken, 11-11.

In de spannende slotfase nam
Aalsmeer opnieuw de leiding, 11-

13. Nadat de Zandvoortse dames

waren terug gekomen tot 13-13

namen ze een 14-13 voorsprong

welke echter in de slotminuten

weer moest worden prijsgege-

ven. Het getuigde van een goede

mentaliteit dat ZSC uiteindelijk

toch met 1 5-14 wist te winnen en

daarmee de eerste overwinning

van het nog prille zaalseizoen wist

zeker te stellen.

De Zandvoortse doelpunten wer-

den gemaakt door Romena Dani-

els en Debbie Tibboel beiden vier,

Suzanne Zwemmer drie, Laura

Koning en Irna Neijenhuis ieder

twee.

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

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind na schooltijd en

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

• Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier

• Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

Informatie: AKZA • Flemingstraat 180 • 2041 VP Zandvoort

Tel.: 023 5717113

€>



Meer dan een leuke flow en een grappig taalgebruik

Een paar fans hebben ze al, waaronder ikzelf. Rap is hot! Tijdens

een bezoekje aan de Yanks Indian Club, waar één van hen werkt,

hoorde ik de muziek die ze maken voor het eerst. Een interview

met de Zandvoortse rappers: DeLoos (Willem Loos,20), Timpit

(Tim Tender,21), W.O.X ( Patrick Populier,19) en Rico D. (Ricardo

Drommel,22) mij meer over hun uit de hand gelopen hobby.

Door Mai Buwalda

"Met rijm mijn bed uit en met

rijm mijn bed weer in", is het

antwoord van DeLoos op mijn

eerste vraag. Want waar komen

die scherpe teksten en perfect rij-

mende woorden toch steeds weer

vandaan? Individueel waren ze

er misschien al veel langer mee
bezig maar het serieuze werk be-

gon ongeveer een jaar geleden.

Het leuke van hun samenwerking

is dat ze elkaar perfect aanvul-

len en de vriendschap er alleen

maar sterker door wordt. Hoewel

ze alle vier eigenlijk wel van alle

markten thuis zijn om een goed

nummer te fabriceren heeft ieder

toch een beetje zijn eigen ding.

Rico D. bijvoorbeeld, is vrij handig

aan het worden in het maken van

beats (melodie) wat toch een vak

Van links naar rechts: Tim Pit, DeLoos, Rico D., W.O.X.

apart is. Hij vertelt mij waarom
hij zich daar in wil specialiseren:

"We kwamen bij elkaar om tek-

sten te schrijven en aan elkaar

te plakken, maar wat heb je aan

een tekst zonder beat?" Aan-

gezien het maken van een beat

niet gaat zonder professionele

apparatuur en computerpro-

gramma's werden de beats eerst

gedownload van een internetsite

gemaakt door en voor rappers.

Nu ze bijna een jaar verder zijn

en DeLoos en W.O.X vier maan-

den geleden geïnvesteerd heb-

ben in goede apparatuur, is het

tijd om zelf met de beat aan de

slag te gaan.

"Het gaat erom datje als rapper

een eigen sound hebt, iets waar-

aan de mensen je herkennen",

valt DeLoos bij, "neem nou 'De

Jeugd Van Tegenwoordig' een

bekende hit van Watskeburt,

die gasten hebben absoluut een

eigen sound die blijft hangen

bij de mensen. Het moet lekker

commercieel klinken wil je door-

breken bij het grote publiek."

Ook Timpit is aardig bedreven

geworden in het maken van een

beat. Toch blijkt tekst meer zijn

ding te zijn als ik hem vraag wat

hem het makkelijkst af gaat:

"Mijn blocnote heb ik altijd bij

me. De hele dag ben ik bezig met

woorden die rijmen en teksten

die pakken. Stel dat ik op de bus

wacht en me ineens iets te binnen

schiet?"

De tekst is compleet, de beat ge-

reed. ...inspitten maar! De beat

wordt aangezet en door de micro-

foons laten de jongens hun teksten

zo mooi mogelijk overlopen op de

muziek.

Is dit naarwens, dan is het tijd voor

het afmixen. Alles moet perfect

klinken natuurlijk.

Daar draaien W.O.X en DeLoos hun

hand niet voor om gelukkig. Met

hun luxe apparatuur is dat afmixen

zo gedaan en is het nummer af.

Tijdens mijn voorwerk voor dit in-

terview kwam ik terecht op de site

van de jongens; www.zandvoort-

shit.tk. Er staan aardig wat num-

mers op die tevens gratis te down-

loaden zijn. Ook zie ik dat er een

link is naar de site waar de beats

voorheen vandaan kwamen.

Beginnende rappers uit het hele

land en ook wel buitenland komen
op deze site volgens Timpit: "Er

worden meningen uitgewisseld en

ook doen we live battles (elkaar

onder de tafel kletsen met zinnen

die niet altijd even aardig zijn. Net

zo lang tot een van de deelnemers

gewoon uitgekletst is en het moet

opgeven). Zie het maar als een

grove discussie maar dan gerapt."

"Kijk, ik moet jullie trouwens wat

leuks laten zien", zegt Timpit.

Uit zijn tas haalt hij een A4-tje

waar Nederland op is afgebeeld.

Met grote zwarte stippen zijn

een paar steden en dorpen ge-

kenmerkt. "Het zou leuk zijn als

mensen met een click, net als wij,

dat bekend maken. Het is de be-

doeling zodoende een brug te

slaan tussen beginnende rappers

in Nederland."

Als ik de jongens vraag wat hun

stap naar bekend worden is,

schuiven ze meteen weer naar

het puntje van hun stoel. Ze zijn

alle vier erg ambitieus en gaan

het naar mijn mening vast en

zeker verder schoppen dan al-

leen Zandvoortse bekendheid

en een mooie internetsite. De-

Loos: "De volgende stap is een

demo maken en die opsturen

naar een aantal producers. We
zijn alleen alle vier erg perfec-

tionistisch en hebben niet zo-

maar een demo gereed." Rico

D.: "Het valt niet altijd mee om
na je werk ook nog eens met je

toch wel intensieve hobby aan

de gang te gaan. Het is immers

bijna geen hobby meer te noe-

men."

Voor ons dus nog even afwach-

ten en voor de jongens.... hard

werken. Houdt deze gasten in

de gaten, check de site en geef

je mening.

Borden kostverlorenpark

Als beheerder van het

Kostverlorenpark zou

ik het volgende onder

uw aandacht willen

brengen.

Het Kostverlorenpark is

sindsjaren een particulier

terrein en door de

eigenaren al jaren voor

het publiek opengesteld.

Recentelijk is deze

openstelling nog eens

bevestigd en is hetterrein

tevens aangemerkt als

landgoed in de zin van de

Natuurschoonwet (NSW).

Dit houdt onder meer in

dat de eigenaren verplicht

zijn om bij de ingangen /

grensovergangen van

het terrein borden te

plaatsen. Zo ook bij

het Visserspad, dat de

noordgrens van het

terrein markeert. Dat

deel van het terrein is

trouwens ook beschermd

natuurgebied. Deze (stan-

daard) borden moeten

bij de NSW instantie wor-

den aangekocht en hierop

vermeld staan de NSW
de regels, welke bij het

betreden van het natuur-

terrein van kracht zijn.

Op last van de inspectie

zijn sinds februari 2005

deze palen met borden

meerderemalen geplaatst.

Zo ook recentelijk en

wederom zijn deze borden

en palen vernield of

gestolen. Aangifte bij de

politie heeft tot op heden

niets opgeleverd. Ook
tasten we in het duister

wat de redenen tot deze

vernieling en diefstal zijn.

Heeft men geen respect

voor de natuur of de

Natuurschoonwet? Staan

er zaken op de borden

vermeld waaraan men
zich stoort? Zo ja,

laat dat dan weten,

zodat de eigenaren de

mogelijkheid krijgen om
eventueel ontheffing

van dat onderdeel te

kunnen aanvragen. Het

is duidelijk geen balda-

digheid!

Kortom, waarom door-

gaan met vernielen en

stelen als misschien ook

op andere wijze een

oplossing kan worden

gevonden?

Voor uw medewerking

zeg ik u bij voorbaat

mijn hartelijk dank.

D. Marbus

Beheerder

Kostverlorenpark

reacties kunt u

sturen aan de redactie

van de Zandvoortse

Courant.

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 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Krant niet
ontvangen?

Bel vrijdags tussen
14.00 en 18.00 uur:

571 61 05 of

06-121 36 131

U kunt de krant ook gratis

afhalen bij:

• Bruna Balkenende
• Gemeente

» Bloemenmagazijn W. Bluys

• Redactiekantoor

Zandvoortse Courant

GEERLING
Banden en accu service

7 dagen per week!

Hogeweg 2

2042 GH Zandvoort
023-5712240

Laatnuuw auto op de meest

gevoelige wïnterpunten nakijken.

GRATIS!
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Sv Zandvoort zondag laat zien wat ze kunnen
Eindelijk is het er dan uitgekomen. Het jonge elftal van zondagtrai-

ner Berry Buytenhek heeft laten zien dat ze meer dan alleen maar

jong zijn, ze kunnen nog voetballen ook! In een wedstrijd om de

vijfde plaats, werd BSM in Bennebroek verslagen met 1-3.

Aanvankelijk een gelijkopgaan-

de strijd op een zonovergoten

terrein van BSM (Blijft Steeds

Moedig) in het Bennebroek van

burgemeester Han van Leeuwen.

Een nog jonger elftal moest de

geplaagde oefenmeester de wei

insturen want keeper Edward de

jonge Urbach is voor minimaal 6

weken uitgeschakeld door een

ingescheurde kruisband in zijn

knie na de wedstrijd van vorige

week. Tweede-elftal keeper Roy

Hogervorst nam de honneurs

waar en deed dat absoluut niet

slecht. Net zoals zijn veldspe-

lers een zeer goede eerste helft

speelden. Eigenlijk zou de eerste

helft te boek moeten gaan als

de helft van de gemiste kansen,

want Zandvoort had voor rust de

mogelijkheid om zeker 4 doel-

punten te maken.

Toch zou Zandvoort met achter-

stand de kleedkamers ingaan.

Een vrije trap op de rand van het

Zandvoortse zestien meterge-

bied werd prachtig door Xander

Frencken om de muur heen ge-

kruld en versloeg de Zandvoortse

goalie, 1-0.

r w--
j

F^^^^V
P ^^ft _^B

^Êw ^^Ê ^^h ^1

liÉ « 1

Y~
Michael Kuijt wordt gefeliciteerd door Jan Zonneveld.

Na rust een duidelijk veel ster-

ker Zandvoort dat zich niet de

kaas van het brood liet eten.

Aanval an aanval moest de

Bennebroekse verdediging ver-

werken en het was slechts een

kwestie van tijd tot Zandvoort

op gelijke hoogte zou komen.

Dat gebeurde in de 55e mi-

nuut. Een mooie passeerbe-

weging van Faisel Rikkers lag

aan de basis van dit doelpunt.

Met een splijtende pass kon

hij Michael Kuijl bereiken die

diagonaal inschoot, 1-1. BSM
probeerde alles om terug op

voorsprong te komen maar

sneuvelde telkenmale al op het

middenveld zodat Zandvoort

steeds meer richting BSM doel

speelde. Na een mooie corner

van Rikkers toornde Patrick

Koper hoog boven alles en ie-

dereen uit en kopte zijn team

verdiend op voorsprong, 1-2.

De laatste tien minuten waren

voor BSM dat echter op ge-

woon pech had of Hogervorst

op hun weg richting gelijkma-

ker. Dat Michael Weiten in de

slotfase Zandvoort nog op 1-3

bracht, was niet meer dan dik

verdiend!

Een uitermate onderhoudende

wedstrijd die perspectief biedt

voor de toekomst!

Sv Zandvoort zaterdag naar bedenkelijk niveau

Tijdens de uitwedstrijd tegen Kennemerland hebben de voetbal-

lers van sv Zandvoort zaterdag een behoorlijke tik op de neus

gekregen. In een wedstrijd om uit de degradatiezone te komen,

waren de gastheren minder sterk dan de einduitslag doet ver-

moeden, 3-0.

Zandvoort moest twee vaste

basisspelers missen. Bas Lem-

mens zat een schorsing uit en

Sebastiaan Kaales kampte met

een onwillige buikspier.

Zandvoort begon niet eens zo

slecht aan deze wedstrijd. Met
een beetje geluk had Robin

Castien zijn ploeg in de tiende

minuut al op voorsprong kun-

nen brengen toen zijn schot

amper door de Kennemerland

keeper kon worden verwerkt.

Gaande de eerste helft echter

werden de Haarlemmers ster-

ker en moest Zandvoort steeds

meer op eigen helft verdedi-

gen. Slordig omgaan met de

bal, niet de vrije man kunnen

vinden en constant aanmer-

kingen maken op de zwakke

leiding, deed Zandvoort uit-

eindelijk de das om. Zandvoort

'ontving' in deze wedstrijd 6

gele kaarten wegens aanmer-

kingen op de leiding.

Na een 0-0 stand bij de rust,

kwam Zandvoort beter de

kleedkamer uit. Aanvallend was

het nog niet 'je-van-het' maar

wel werd er meer op de helft

van Kennemerland gespeeld.

Dit werd noodlottig. Nog maar

nauwelijks in het veld, kon één

van de Kennemerlandse aanval-

lers een diepe bal oppikken en

uitblinker aan Zandvoortse kant

keeper Jorrit Schmidt, passeren.

Nauwelijks 6 minuten later wist

dezelfde aanvaller op dezelfde

manier de voorsprong te ver-

dubbelen, 2-0. Dat het later ook

nog 3-0 werd was voor de Haar-

lemse supporters vreugde en

duwde de Zandvoorters nog

dieper naar beneden. Door

deze nederlaag is Zandvoort

op een ongewenste voorlaat-

ste plaats op de ranglijst geko-

men en zal er komende week
in eigen huis gewonnen moe-

ten worden van Castricum om
het zelfvertrouwen een beetje

op te vijzelen. Niet ondenk-

baar want Castricum staat drie

plaatsen hoger.

Timide spelers.

Laatste strandviswedstrijd
van het jaar

Zondag was de laatste strandviswedstrijd voor de leden van de

Zeevisvereniging Zandvoort voor het jaar 2005. De wedstrijd

werd ditmaal gehouden ten noorden van de reddingspost Noord.

Er werd met opkomend water gevist in het diepe gat tussen de

eerste bank.

Leo Haak blij met zijn zeebaars van 39 cm.

Om tien uur werd het startsein

gegeven voor de drie uur du-

rende wedstrijd met uitstekend

visweer met veel zon en zo goed

als geen wind. Maar wat belang-

rijker was: de vis liet zich ook van

de goede kant zien, want er werd

regelmatig een visje naar boven

water gehaald. Voornamelijk zee-

baars en bot werden gevangen.

Ook kwamen er nog bijzondere

vissen naar boven: een elft van 22

cm. en een griet.

Na de drie uur vissen kon de vis

geteld worden. Rob Wind werd

eerste met 167 cm. Vis, hij had er

zeven gevangen. Tweede werd

Leo Haak met 128 cm., waaron-

der een mooie zeebaars van 39

cm. en totaal 5 vissen. De derde

plaats was weggelegd voor Wil-

lem Bakkenhoven met 4 vissen

en een totaal van 91 cm. vis.

Geert Dijkema, die de voorgaan-

de wedstrijden steeds in de prij-

zen viel moest ditmaal afhaken.

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

Bakker Paap

Beach and Horse

Bloemen aan Zee

Bloemsierkunst Jef & Henk
Bluijs

Boudewijn's Visservice

Bruna

Café Koper

Café Neuf

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

CNG Groep
Daniël Groente en Fruit

Danzee, Grand Café

De Bode
Dobey Zandvoort

Dubrovnik, restaurant

Esplanada

Filoxenia, Greek Cuisine

Foto Menno Gorter

Geerling

Goossens, Herenkapsalon T
H. Willemse Elektrotechniek

Het Lokaal

IJzerhandel Zantvoort

KennemerValley

Kippetrap

Kledingreparatie & Stomerij

Koene Cleaning Service

Krocht, Gebouw de

Medina IHT

MP Coiffures

Ouderen Partij Zandvoort

P. van Kleeff

Petfood-Express

Sack-Time

Slagerij Vreeburg

Slinger Optiek

Take Five aan Zee

Tinkerbell

Toko Bintang

Trade Ard Automobielen
Uitvaartcentrum Haarlem

Van Schaik, makelaar

Zandvoort Optiek

Zaras, Café restaurant



Makelaars O.G.

CENSE
panLINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort
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DE FAVAUCEPLEIN 21/33 ZANDVOORT

Modern, licht 2-kamer appartement op de 6e

verdieping gelegen met balkon op het zuiden

Mooi uitzicht over het dorp en langs de hele kust

In 2005 gerenoveerd en zo te betrekken!

Inpandige berging, separate fietsenberging en lift

Op loopafstand van centrum en openbaar vervoer

Woonoppervlakte ca. 50 m 2

Vraagprijs: € 179.000,-

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
LINGEN

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

Telefoon: (023) 5 715 715

«Ü

TROMPSTRAAT 21/7 ZANDVOORT

• Op de 4e etage gelegen, luxe en stijlvol afgewerkt

3-kamer appartement v.v. 2 balkons

• Nieuwe keuken en badkamer (2002), woonkamer met

zeezicht over de volledige breedte

• Kunststof kozijnen en dubbele beglazing

• Complex beschikt over eigen parkeerterrein

• Woonoppervlakte ca. 90 m 2

Vraagprijs: € 269.000,-

DE HYPOTHEEKSHOP

ÓÓK IN ZANDVOORT

PT

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

DE [..
HYPOTHEEK
SHOP

DR. J.C. MEZCERSTRAAT 117 ZANDVOORT

4-kamerhoekappartement (verbouwd naar 3) met
balkon en inpandige berging in de onderbouw

Op de 2" 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 2
(incl. balkon)

Vraagprijs: € 239.000,-

KAMERS TE HUUR

in Zandvoort en Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

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

CENSE r%

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

Telefoon: (023) 5 715 715

WEIMARWEC 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
1 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 2
,
perceelopp. 300 m 2

Vraagprijs: € 559.000,-

KOSTVERLORENSTRAAT 44 ZANDVOORT

Goed onderhouden charmante half vrijstaande woning

met zonnige tuin, achterom en 2 parkeerplaatsen

• Woonkamer-en-suite, moderne woonkeuken v.v.

apparatuur, moderne badkamer en 3 slaapkamers

• Veel originele details zoals glas in lood ramen, plafonds

met sierlijsten en paneeldeuren, suitedeuren etc.

Woonopp. ca. 115 m 2 perceelopp. 254 m 2

Vraagprijs: € 379.000,-

TROMPSTRAAT 19/8 ZANDVOORT
! Royaal, modern 4 kamerappartement (verbouwd naar 3)

op de 4e en tevens hoogste etage gelegen

Fantastisch uitzicht over boulevard, strand en zee

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

! Woonoppervlakte ca. 85 m 2

Vraagprijs: € 279.000,- incl. garage

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


