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Eerste exemplaar
straatnamenboek
Burgemeester Van der Heijden

ontving woensdagmiddag het

eerste exemplaar van het Straat-

namenboek van Zandvoort. Het

boek, waaraan zes jaar is ge-

werkt, is hem overhandigd door

de voorzitter van het Genoot-

schap Oud-Zandvoort.

Het boek telt meer dan 200 pagi-

na's op A4-formaat. Met vele fo-

to's, voor het merendeel in kleur,

geeft het een historisch overzicht

van alle straatnamen die in Zand-

voort bestaan of in het verleden

hebben bestaan. Het boek is

vanaf zaterdag voor €19,95 te

koop bij Bruna Balkenende aan

de Grote Krocht. Volgende week
zullen wij nader terug komen op

dit unieke historische boekwerk.

De Mannetjes

Jeu de boulers

naar Thomsonstraat?

th*

'Dan moetje een aardig

eindje kunnen gooien vanaf

sportpark Duintjesveld'

Stormachtig weer treft ook Zandvoort

Kennemer dierenasiel loopt veel schade op Trade Ard

Automobielen Zandvoort

OBOVAG

Max Planckstraat 48 023 - 573051

9

www.trade-ard.nl

Zandvoort Optiek

Tijdens de storm van afgelopen vrijdag is een groot deel van

de buitenhokken van het Kennemer dierenasiel aan de Keesom-

straat verwoest. De daken van de buitenverblijven werden een

prooi van de wind die ze met groot gemak de lucht inblies.

Niet alleen de daken maar ook de

stenen muren, met metselwerk

dat al behoorlijk door de tand

des tijds is aangetast, begaven

het. Ruim een derde (!) van de

verblijven is dermate beschadigd

dat zij niet meer te gebruiken

zijn. Het dierentehuis is zich aan

het beraden over de mogelijkhe-

den om de opvangcapaciteit te

waarborgen. Weliswaar bestaan

er plannen voor nieuwbouw,

maar die zijn nog in de fase van

fondsenwerving. Circa 75% van

de totale bouwsom is binnen.

Er is nu een situatie ontstaan

waarin men moet afwegen om de

UITVERKOOP
LAATSTE WEEK

ALLE MONTUREN 50%
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 -57 12 466

verwoeste verblijven te moeten

herbouwen of niet. Bij nieuw-

bouw zal een deel van de bouw-

som voor de gehele verbouwing

moeten worden aangesproken,

waardoor het hele project nog

meer vertraging op zal lopen.

Vierde ambtstermijn voor burgemeester

De Zandvoortse gemeenteraad is positief over een vierde ambts-

termijn voor burgemeester Van der Heijden. De raad heeft, tijdens

een ingelaste bijzondere raadsvergadering, ingestemd met het

voorstel van de vertrouwenscommissie.

Deze commissie zal nu de burge-

meester voordragen aan de mi-

nister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, Johan Remkes,

voor een vierde ambtstermijn.

De vertrouwenscommissie had

's middags in een besloten verga-

dering van de gehele gemeente-

raad en in het bijzijn van Com-
missaris van de Koningin, mr.

Harry Borghouts, het rapport van

haar beraadslagingen gepresen-

teerd en was tot de conclusie ge-

komen dat Van der Heijden door

mag gaan als burgemeester.

De raad nam vervolgens una-

niem dat voorstel over.

De burgemeester bedankte de

commissie en de raad voor het

vertrouwen dat er in hem ge-

steld werd. Echter, een ambts-

termijn voor burgemeesters is

6 jaar. Van der Heijden gaf dan

ook aan dat hij, in samenspraak

met zijn echtgenote, tot het

besluit was gekomen om Zand-

voort tot 1 augustus 2007 te

blijven leiden. Hij maakt dan ge-

bruik van de Flexibele Pensioen

Uittreding, hij is dan 62 jaar.

Allera leldigmi uze bon:

2 BETALEN
Kerkstraat 28-29, Zandvoort

De 2 goedkoopste artikelen zijn GRATIS
Niet geldig voor collectie 2006. Deze actie is geldig tot en met 15 december '05
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Familieberichten

Namens de familie Wendelgelst willen wij

ieder bedanken voor de vele belangstelling

na het overlijden van opa, vader en man (Eus)

Antoon Wendelgelst

Burgerlijke stand

19 november 2005 - 25 november 2005

Geregistreerd Partnerschap:

Janmaat, Petrus Sebastianus en

Heide, Dolores Catherine Elizabeth

Geboren:

Danny, zoon van: Van Maren, Wesley Elroy Arie en:

Paap, Paula Leokadia Trientje Johanna Maria

Nora Sophie, dochter van : Gerke, Victor Boudewijn

en: Reijmers, Mariska

Overleden:

Wendelgelst, Antoon, oud 77 jaar

Ham, Antoon, oud 73 jaar

Van der Neut, Arie, oud 69 jaar

Van Sunder, Lourens, oud 91 jaar

Huisartsenpost

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

buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag van 17.00 uur tot 08.00

uur. Weekenden 24-uurs dienst (van vrijdags 17.00

uur tot maandags 08.00 uur)

Kerkdiensten

ZONDAG 4 DECEMBER
Hervormde Kerk, Kerkplein
70.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk, Julianaweg
70.00 uur ds. W. Van Galen uit Heemstede

Hervormde Adventskerk
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
70.00 uur ds. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
70.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
70.30 uur pastor C. van Polvliet

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

Goed, betrouwbaar
en voordelig!

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,-).

Yitfl GRATIS 0800-022 45 35
V,"

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

Altijd directe hulp bij overlijden
©

Bibliotheek Zandvoort
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Openingstijden

maandag: 14.00 - 20.00 uur
dinsdag: 14.00- 17.00 uur
woensdag: 10.00 - 17.00 uur
donderdag: 14.00 - 17.00 uur
vrijdag: 10.00- 12.00 uur

14.00 -20.00 uur
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur

igxj Boudewijn's Visservice
www.boudewijnsvisservice.nl

06-12204845

november/ Hoog Laag Hoog Laag Hoog
december water water water water water

Do 1 0258 1116 1513 2348

Vr 2 0338 1208 1553

Za 3 0027 0417 1227 1638

Zo 4 0059 0500 1308 1718

Ma 5 0138 0548 1348 1804

Di 6 0218 0637 1438 1850

Wo 7 0257 0733 1523 1958

Do 8 0352 0837 1607 2111
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Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis huis-

aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Centrale redactie:

Hogeweg 32 Joop van Nes

2042 GH Zandvoort Tel. 06- 144 826 85

Tel & Fax 023 - 5732 752 Email: joop®
Email: redactie® zandvoortsecourant.nl

zandvoortsecourant.nl

Opmaak: Fast Company
Openingstijden kantoor: Wateringweg 129

Maandag en dinsdag 2031 EG Haarlem
9.30- 16.00 uur.

Overige dagen op afspraak. Druk:

Boesenkool Krantendruk B. V.

Advertentie acquisitie: Castricummerwerf 23-37

Letty van den 1901 RWCastricum
Brand-Kinderdijk

Tel. 06 -434 297 83 Verspreiding:

Email: Letty® Verspreid Net B. V.

zandvoortsecourant.nl Voor nabezorging

advertenties® bel vrijdag tussen

zandvoortsecourant.nl 14.00- 18.00 uur

023-571 61 05 of

Bladmanager: 06-12 13 61 36

Gillis Kok
Tel. 06 -460 460 26 Uitgever:

Email: gillis® V.o.f. Zandvoort Press

zandvoortsecourant.nl

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.



Zandvoortse kinderen in 8-delig spelprogramma

Vlak voor de zomervakantie deden een aantal leerlingen uit

groep 7 van de Oranje Nassau School mee aan een screentest

voor een televisieprogramma van de KRO dat op ZigZag (kinder-

programma van dezelfde omroep) zou gaan lijken. Dominique,

Irina en Joost waren de drie gelukkigen die werden uitgekozen

na een pittige screentest, waarbij de kinderen bijvoorbeeld op
hun handen moesten staan en tegelijk een liedje moesten zingen

of lastige vragen moesten beantwoorden. Met zo'n pittige test

zal hen ook wel een pittig spelprogramma te wachten staan...

Door Stephanie Vork

Op KRO's TienPlus wordt vanaf

aanstaande zaterdag 3 de-

cember een nieuw educatief

spelprogramma uitgezonden,

genaamd Energy Survival. Zes

teams, met drie deelnemers

per team, uit alle delen van Ne-

derland strijden tegen elkaar.

Het programma is opgenomen
in het ruige Noorwegen, waar

veel mogelijkheid is voor fy-

sieke opdrachten. De teams

moesten gebruik maken van

spierkracht, windkracht, wa-

terkracht, zo leerden ze om-
gaan met alle soorten energie.

Energy Survival is gebaseerd

op het succesvolle Noorse pro-

gramma 'Energikampen' en

wordt mede mogelijk gemaakt

door het Ministerie van Econo-

mische Zaken.

Een Spannende Week
in Noorwegen
Afgelopen augustus gingen

Dominique, Irina en Joost voor

opnames naar Noorwegen. Erg

stoer, een hele week zonder

ouders, met 15 andere deelne-

mers, een aantal begeleiders

en camera- en geluidsmensen.

Dit klinkt natuurlijk erg leuk en

vooral erg spannend, maar Joost

geeft toe dat hij toch wel af en

toe een beetje buikpijn had

vanwege de heimwee. Maar hij

heeft ook wel 'vet gelachen' na-

tuurlijk, wat de meiden kunnen

beamen. Je maakt veel mee in

ARTOON Hans van Pelt

HET POLITIEKE TONEEL
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zo'n week. 's Ochtends werden

de kinderen gewekt uit hun

tentje door het geluid van een

grote bel om vervolgens met

een zware tas door het mooie

landschap van Noorwegen te

trekken om de opdrachten

uit te voeren. De spellen had-

den allemaal met energie te

maken, waardoor je ook va-

ker hierover gaat nadenken.

En alles werd opgenomen
door de cameramannen, wat
natuurlijk best wel raar was,

maar toch vond Dominique

dit niet erg, behalve toen zij 's

ochtends, toen ze net wakker

was, werd gefilmd!

De kinderen van de Oranje Nas-

sau School hebben ook goede

vriendjes en vriendinnetjes aan

deze week overgehouden en

ze hebben elkaar weer gezien

tijdens de première van Energy

Survival in Amsterdam. Over de

uitslag mogen zij natuurlijk nog

niks bekend maken, omdat het

programma nog uitgezonden

moet worden. Dus zeker kijken

de komende acht weken! Meer
over dit programma is te vinden

op de website www.energysur-

vival.nl. Op de site kan je niet

alleen zelf meedoen, maar ook

met de hele klas.

Drukte bij Bruna Balkenende
Zaterdag 26 November ontstond er enige drukte in Bruna Balke-

nende omdat Thijs Ockersen, schrijver van 'Zimmer mit Fruhstuck'

en 'Kogel in de kont' samen met Paul Schiphorst, illustrator van

het door Gé Loogman geschreven boek Sissi de Aap een signeer-

sessie hielden van 14.00 tot 17.00uur.

Thijs Ockersen en Paul Schiphorst signeren bij Bruna Balkenende.

Door Mai Buwalda

Ook de familie van de in 2003

overleden maar nog steeds

zeer geliefde Zandvoortse

(hoofd)onderwijzer kwam
even langs om de twee te

groeten.

Ockersen, officieel filmregis-

seur van beroep en tevens

oprichter van de Simon van

Collum filmclub, is al heel wat
jaartjes bevriend met de fami-

lie Loogman. Hij wist dan ook

als geen ander dat het een

van Gé's laatste wensen was
het boek over de Aap Sissi uit

te brengen en zorgde ervoor

dat het boek binnen vijf mi-

nuten gefinancieerd was.

"Het moment dat we hem
een dummy gaven toen hij

aan het einde van zijn leven

was, is daarom ook bijna

magisch te noemen,' aldus

Ockersen. Een wens kwam in

vervulling.

Paul Schiphorst, een neef van

'Ome Gé', heeft dan ook met
liefde de tekeningen bij het

verhaal gemaakt. Het is dan

wel officieel een kinderboek

maar waarschijnlijk wel het

leukst voor oud-leerlingen van

Gé om te lezen omdat hij het

verhaal vaak in de klas vertel-

de. Een verhaal dat nooit het-

zelfde was en waar nooit een

einde aan kwam.

De eerder genoemde door

Thijs geschreven boeken die

deze dag gesigneerd werden
zijn eigenlijk ook onmisbaar in

uw Zandvoortse boekenkast. In

'Zimmer mit Fruhstuck' verteld

hij oude Zandvoortse verhalen

en daarmee gaat hij in 'Kogel

in de kont' nog even verder.

Vooral dat laatste boek is ook
een terugblik van Ockersen

naar het Zandvoort van na de

oorlog dat hij zo goed kent.

Net als Sissi de Aap zijn beiden

boeken uiteraard te koop bij

Bruna op de Grote Krocht.

Regels in Zandvoort

Als kind zijnde, gingen wij

thuis nooit veel uit. In en vlak

na de oorlog was het sap-

pelen. De eindjes aan elkaar

knopen. Uitgaan was er prak-

tisch niet bij. Feest bij ons,

was gewoon een glas limo-

nade. Soms met een taartje

erbij. In een kring zitten. Ver-

jaardagfeestjes monden nu

uit in het tegen elkaar opbie-

den van festiviteiten. Naar de

bioscoop gaan is het minst. Je

party vieren in een pretpark?

Normaal. Karten of een klim-

wand opklauteren ook. Hele

disco's worden afgehuurd

voor een feest.

Een toneelstuk bezoeken

of naar een (kinder)concert

gaan? Dat was er bij ons

niet bij. Soms was er een

optreden. Van een groep do-

nateurs. Deftig opgepoetst

huppelde ik mee. Zoals alle

schoolkinderen huppel-

den bij binnenkomst in 'de

Krocht'. Sinterklaastoneel.

Twee dagen feest. Je mag
een hele ochtend of middag

wegblijven van school. Hiep

hoi! "Heb je mijn meester

gezien? Onze juf? Zag ze er

niet gaaf uit?"

Eén ding werd mij thuis ge-

leerd. Waar ik ook naar toe

ging. Eerst naar de WC gaan.

Tussendoor opstaan? On-

mo-ge-lijk! Mijn moeder was

daar streng in. En die kón

streng zijn. Oeff. Met verba-

zing heb ik het bekeken. Bij

één van de kindervoorstel-

lingen. Waar ik toevallig aan-

wezig was. Tussen alle decor-

wisselingen door moest er

één zo nodig. Nou ja, dat kan

dan nog denk je luchtig. Met

in zijn/haar kielzog nog drie,

vier zelfs vijf andere kinderen.

Heen en weer rennend. Hallo

meesters en juffen, waar zijn

we mee bezig? Zitten blijven

moet dat spul. Plassen doe je

van tevoren. Bij een concert

kun je ook niet tussen door

vier keer opstaan.

Goed. Tijden veranderen.

Maar sommige dingen moet

je leren. Alstublieft en dank

u wel zeggen. Een hand ge-

ven. Rotzooi opruimen. En

niet storend heen en weer

rennen. Tussen een voorstel-

ling. Ouderwets? OK. Je kunt

het ook REGELS noemen. Die

ouderwetse opvoeding was

zo slecht nog niet!
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Cabaret in Circus Theater:

Wilco Terwijn

'Prettige Feestdagen'
Toneeluitvoering Wim Hildering.

Gebouw de Krocht,

aanvang 20.15 uur
De Babbelwagen in Hotel Faber
Cabaret 'Luchtig opgeblazen'.
AKZA, aanvang 14.00 uur.

Prijzen: kinderen € 6,00

volwassenen € 3,00.

Jazz in Zandvoort,
Joris Roelofs plays Billy Strayhorn
in De Krocht
Kerst Inn,

Nieuw Unicum, 10.30-16.00 uur
Cabaret in Circus Theater: Lambert-

\

Jan Koops
Classic Concerts in de N.H. Kerk,

'Kerst met genoegen' concert,

aanvang 20.00u

3Cwekery

<p. van 3Llee}\

van Stolbergweg 1

Tel.57 170 93

Toneel vereniging Wim Hildering speelt

op vrijdag 9 en zaterdag 1 december 2005

het blijspel

'Prettige feestdagen'

In theater De Krocht • Grote Krocht 41 Zandvoort

Kaartverkoop v.a. 1 december bij de Bruna

Grote Krocht 18 Zandvoort of op de speelavonden

aan de zaal

Aanvang voorstelling 20.1 5uur

Entree prijs € 7,00

Rommelmarkt 11 december

AKZA vraagt spullen voor Goede Doel

Op de rommelmarkt zal AKZA zelf met een kraam

voor het Goede Doel staan, waar spullen als curiosa,

sieraden, glaswerk, vazen, boeken en platen etc. zul-

len worden aangeboden.

Wilt u iets afstaan voor deze

kraam voor het goede doel,

dan kunt u contact opne-

men met Nicole Schaepman

van Akza. Wanneer u niet

in de gelegenheid bent om
uw inbreng bij Akza af te

geven, dan kunt u bellen en

wordt het bij u opgehaald.

De opbrengst van de on-

langs gehouden novem-

bermarkt is gegaan naar

het Dierenasiel te Zand-

voort. De decembermarkt

vindt plaats op zondag 11

december van 1 0.00 - 1 5.00

uur. AKZA Flemingstraat

180, tel. 5717113.

Kerst Menu
3 Gangen diner 35.00

Keuze uit voor-, hoofd- en nagerecht,

4 Gangen diner 39,50

Keuze ui t so ep , vo or- > h oofd- en n agere cht

.

Ons kerstmenu serveren wij op

Kerstavond, eerste en tweedekerstdag

Reserveer tijdig

Tel 023 - 57 137 22

www .cafeneuf.nl

Soept 6,50

Verse ossenstaartsoep met gcudblaadjes

Hollandse vissoep van verse Noordzeevismet rbllandse

Voorgerechten 11.50

Pastrami met gevuld vijgen

Carpaccio ^n hert met een truffeldressing en kastanjes

Gemarineerde heilbot in een zachtzure limoendressing met munt

Bonbons van coquilles overgoten met advocaat en geschaafde aman&L

Hoofdgerechten 19.50

OneEfietmeteen sauce beume ttanc engroene asperges

Heifenbiefstukmetbcevruehten

en een geurige wildsaus met een vleugje vanille

Be ndenborst filet uit Bressemet een lalclaagje van acaciahoning,

gemonteerd met boter

Tournedofc ineen béarnaisesaus

Toumedd Rmini
p
krolcantvan buiten maarrood wn binnen,

afgebüustmet madera geserveerd met eenden leverpaté

Nagerechten 7.00

Omelette Siberiènne

Apfelslrudel met in brandewijn gemarineerde appeltjes

en een bolletje vanilleijs

Italiaanse liefde een crème van Mascarpone en advocaat met Amaretto

Wie wordt dé Zandvoorter van 2005?
Zie de bon op pagina 7!

1e Trekking decemberactie OVZ
Bakkerij Paap Slagroomschnitt Matkovic Oosterparkstraat 4

Beach Him Ceintuur T. Peeters Koningstraat 43

Bloemen aan Zee Boeket van € 10,00 C.J. Nijssen Lijsterstraat 2

Bloemsierkunst Bluijs Cadeaubon t.w.v. € 10,00 J.M. Berkhout Hogeweg 52

Blokker Cadeaaubon t.w.v. € 15,00 D. Bogaert Muiderberg

Bruna Balkenende Boekenbon t.w.v. € 25,00 B. Marcelle Noorderstraat 10

Circus Zandvoort 2 kaartjes voor cabaret in

CircusZandvoort S. de Bruin Keesomstraat 105

Dan iel Groente en Fruit Fruitmand R. Piek Sara Roosstraat 58

De Bode Cadeaubon t.w.v. 15,00 M. Gerrits Fazantenstraat 1

1

De Kaashoek Zuivelmandje L. Voesenek Brederodestraat 1-13

Dierenspec. Zaak Dobeij Cadeaubon t.w.v. 15,00 A. Schaper Grote Krocht 26

Etos Cadeaubon t.w.v. € 10,00 R Koper Fahrenheitstraat 1

1

Gall & Gall Een fles rode of witte

wijn van de maand RBol Boerlagestraat 20

Intertoys Cadeaubon t.w.v. € 7,50 Vossen Haarlemmerstraat 8

Kaashuis de Tromp Winkel Een kilo Hollandse kaas

naar keuze RA. Post C. Slegersstraat 14

Kroon Mode Oranje Schiesser T-shirt

t.b.v KIKA, L. Koster Zandvoortse laan 212

La Bonbonière Doosje Bonbons J. Worms Smedestraat 2

Music Store DVD of CD naar keuze

t.w.v. € 1 5,00 T. Bergen Amsterdam
Parfumerie Moerenburg Geurenkadosets t.w.v. € 40,00 E. Houtkoop Hoofddorp

Parfumerie Drog. Stoop Lancaster douche en

body lotion A. de Kleermaker Zandvoortse laan 308

Pole Position Cap Ferrari en eau de toilette Drommel Mezgerstraat 78

Rabo Bank 2 kaarten voor optreden

in de Philharmonie Wijnveld De Ruijterstraat 116

Sea Optiek Brillentasje Vossen Haarlemmerstraat 8

Slagerij Vreeburg Fonduschotel t.w.v. € 7,50 B. van Beeten Lelystad

Van Dam Mode Dameshorloge t.w.v. € 19,95 G. Slop Marisstraat 4

Versteege Wielersport Lichtset t.w.v. € 13,50 A. Schaper Grote Krocht 26

Versteege's Ijzerhandel Cadeaubon t.w.v. 10,00 D. v.d. Zwaag Purmerend

Vis Culinair Waardebon t.w.v. € 10,00 G. Borrebach Den Bosch

Vlug Fashion Sokken t.w.v. € 9,95 Borrebach Rotterdam

Zandsport Cadeaubon t.w.v. € 20,00 A. Cozijnsen Hogeweg 22

Zandvoortse Apotheek Vichy bon t.w.v. 10,00 M.v.d. Werff Vinkenstraat 13



Take Five aan Zee brengt mooi Kerstmenu
Het enige permanente strandpaviljoen in Zandvoort, Take Five,

heeft vorige week hun voorstel voor een mooi kerstdiner bekend

gemaakt. Het is een speciale ervaring om tijdens de kerstdagen op

het strand te kunnen dineren of, de tweede kerstdag, te lunchen.

Chefkok Chris Kuin heeft zich dat terdege gerealiseerd en heeft

een klinkend kerstmenu samengesteld.

Take Five aan Zee.

Over het menu kan Kuin kort

zijn: "8 Gangen die stuk voor

stuk het beste uit mijn keuken

zullen brengen!" Het is de be-

doeling dat eerste kerstdag

een avondvullend programma
zal zijn in Take Five. De gas-

ten worden tussen 18.30 uur

en 19.00 uur verwelkomd

met een drankje waarna rond

19.30 uur het eerste gerecht,

een cappuccino van gerookte

paling, geserveerd zal wor-

den. Daarna stelt Kuin can-

neloni van huisgerookte zalm

en eendenlever voor die op hu

beurt gevolgd zullen worden
door een fijne wildbouillon

met een garnituur van truffel

en 'trompettes de la mort' (een

wilde paddestoelen soort). Als

hoofdgerecht wil de keuken-

meester mooie, op de graat ge-

bakken tarbot met kreeftenbé-

arnaise voorschotelen. Om de

mond weer even op 'gevoel' te

brengen na deze explosie van

smaken wordt een frisse spoom
van Cresta Rosa voorgesteld.

Het hoofdgerecht bestaat uit

Hollandse kalfshaas dat ge-

serveerd wordt met zalmbar-

dade en een saus gemaakt
van Armagnac en shii-takes.

Het dessert bestaat uit kaneel

parfait met een saus van ap-

pel, Banyuls en vanille. Uiter-

aard zal een kopje koffie met
versnaperingen dit mooie

menu afsluiten. Voor wijnen

kan men kiezen uit de on-

langs vernieuwde wijnkaart

van Take Five die een aantal

zeer mooie wijnen laat zien.

Op tweede kerstdag serveert

Kuin een kerstlunch. Men
wordt rond 12.30 uur ver-

wacht waarna om circa 13.00

uur de lunch geserveerd zal

worden. Hiervoor heeft hij

een viertal mooie gerechten

in gedachten met als hoofd-

gerecht herten biefstukjes

met een saus van Armagnac
en wildjus. Die worden voor-

afgegaan door praliné van

gerookte zalm en Hollandse

garnalen als voorgerecht en

krachtige wildbouillon met
truffel, tuinkruiden en kas-

tanjechampignons als tus-

sengerecht. De lunch wordt

afgesloten met een 'petit

grand dessert' en koffie met
bonbons. Prijs voor het di-

ner: €59.50, de lunch: €39.50

en een speciaal kindermenu:

€17.50. de taxiservice geldt

alleen voor de eerste kerst-

dag. Reserveringen kunt u

doen via tel: 023-5716119 of

via info@tfaz.nl.

SP maakt kandidatenlijst bekend

De Zandvoortse afdeling van de SP heeft tijdens een algemene

ledenvergadering de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsver-

kiezingen van maart 2006 vastgesteld en bekend gemaakt. Eerste

op de lijst en dus lijsttrekker is voorzitter en landelijk bestuurslid

Ingrid de Leeuw, gevolgd door Willem Paap en Johann van de

Heuvel. De volledige lijst is als volgt:

1. Ingrid de Leeuw, 2. Willem

Paap, 3. Johann van de Heuvel,

4. Henny van Tubergen, 5. Vir-

gil Bawits, 6. Ikram Ckir, 7. Astrid

ten Brink, 8. Ronald Gulien, 9.

Martijn Rademaker.

De Leeuw is blij met de lijst.

Volgens haar is het een echt

team dat met verfrissende

ideeën Zandvoort in de vaart

der volkeren wil opduwen.

Waar de SP vooral op inzet is

de sociale zekerheid voor de

Zandvoorters en een socialer

gezicht van Zandvoort als ge-

meente. Binnenkort zal het

volledige programma van de

socialisten bekend worden ge-

maakt.

Advies kandidatenlijst CDA
Het bestuur van het CDA Zandvoort/Bentveld legt de leden op
woensdag 7 december de advieslijst voor de komende gemeen-
teraadsverkiezingen op 7 maart 2006 voor.

Een heuglijk feit voor de partij

is dat huidig wethouder Hans

Hogendoorn, die een halfjaar

geleden te kennen gaf te wil-

len stoppen na deze periode,

besloten heeft zich toch weer

verkiesbaar te stellen. Binnen

de partij wordt Hogendoorn

gezien als een uitstekende wet-

houder. Een man vol energie en

met een echt 'Zandvoort-hart'.

De lijst ziet er als volgt uit.

1. Hans Hogendoorn (wethou-

derskandidaat en lijsttrekker),

2. Gert-Jan Bluijs (fractievoor-

zitter), 3. Gijs de Roode, 4. An-

dor Sandbergen, 5. Don de

Grebber, 6. Yvonne van Gen-

nip, 7. Wouter Ingwersen jr.,

8. Anneke Koper-Kat, 9. Kees

Mettes, 10. Juriaan Petter, 11.

Ype Brune, 12. Gerard Kra-

mer, 13. Thérèse Veldhuisen-

Hasselman, 14. Dick Bos, 15.

Minke van der Meulen-Hei-

jink, 16. Gerard Versteege, 17.

Piet van der Mije,

18. Marijke Bosman-Paap, 19.

Peter Ingwersen, 20. Wendy
Bluijs.

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR#

Loterij

De Zandvoortse ondernemers

hebben de handen ineen gesla-

gen en hebben voor de feest-

dagen, als vanouds, weer een

decembermaandactie georga-

niseerd. Veertig ondernemers

doen mee aan de loterij en zijn

herkenbaar aan het rode raam-

biljet. Elke zaterdagochtend is

er rond de klok van elf uur een

trekking bij het live radiopro-

gramma 'Goedemorgen Zand-

voort' van de lokale radio ZFM.

Storing

Sinds enige tijd heeft lokale ra-

dio ZFM Zandvoort te maken

met een hardnekkige storing

op het ethersignaal. Hierdoor

is de omroep helaas slecht te

beluisteren op 106.9 FM. Bent

u nieuwsgierig of u bij de ge-

lukkige winnaars van de loterij

hoort dan kunt u de uitzendin-

gen wel ontvangen op de kabel

104.5 FM in stereo en op ZFM
Tekst-TV, kanaal 30-.

De Winterse 50

We blijven nog even bij ZFM

want vanaf 20 november kunt

u uw lekkerste muziek voor de

winter op www.winterse50.nl

doorgeven. Niet alleen Kerst-

platen, maar juist ook platen

met een speciaal wintergevoel.

ZFM zal de Winterse 50 op vrij-

dag 23 december uitzenden

van 13.00 uur tot 17.00 uur. Ga

deze dag lekker op de bank zit-

ten met een beker glühwein of

warme chocolademelk erbij en

geniet van de Winterse 50.

Meer dan een museum
Tijdens de vergadering van 8

november jl. heeft het college

de nota 'Zandvoorts Museum,

meer dan een museum' voor

inspraak vrij gegeven. De nota

gaat ondermeer over de rol die

het Zandvoorts Museum in de

toekomst gaat spelen. Uit de 4

scenario's die besproken zijn is

uiteindelijk gekozen voor het

voortbestaan van het museum

waarbij de beheerderstaak on-

der gemeentelijke regie blijft.

Iedereen kan de nota tot eind

december inzien bij de centrale

balie in het raadhuis of lezen op

de gemeentelijke website. Ook

kunt u mondeling of schriftelijk

uw zienswijze indienen bij het

college.

Expositie

Wanneer u toch een bezoekje

brengt aan de balie (op 5 de-

cember is het raadhuis om
15.00 uur gesloten!) loop dan

zeker eens langs het Zand-

voorts museum. Tot en met

22 januari 2006 is er weer een

bijzondere expositie: 'Portret-

ten Zandvoortse legaten' die

uit het depot van het muse-

um komen en die veelal een

schenking zijn. Ga beslist een

kijkje nemen, misschien is er

familie van u bij of kent u die-

gene waar het museum wei-

nig of niets vanaf weet.

Boompje opzetten

Nu de Kerstmarkt niet door

gaat omdat het Raadhuisplein

overhoop ligt vraag ik me af

waar onze mooie Kerstboom,

die traditioneel midden op de

rotonde stond, straks komt te

staan? We hebben nog tijd om
na te denken, maar toch? Mis-

schien is er een mooi plekje in

het plantsoentje vooraan bij

de Grote Krocht? Zo blijft de

entree van het winkelcentrum

nog enigszins feestelijk.

Kappen

De ene boom moet plaats ma-

ken voor de ander; zo gaat het

nu eenmaal. Maar waarom de

boom bij Kaaswinkel Tromp

gekapt moest worden is voor

mij een raadsel. Enkele jaren

geleden bij de herinrichting

van de Grote Krocht mocht

de grote iep blijven staan

naast de nieuw geplante kas-

tanjeboompjes. Het was geen

beeldbepalende of monumen-
tale boom zoals de negen bo-

men die op de monumenten-

lijst voorkomen. Gelukkig is

er een heugelijke mededeling

aangaande het bomenbestand

van het Raadhuisplein te mel-

den. Er is €30.000 vrijgemaakt

voor nieuwe bomen. Daar kan

men hele mooie grote bomen
voor aanschaffen. We wachten

met spanning af!

Politieke surprises

Zoals u heeft kunnen lezen is

de kandidatenlijst van de SP.

Het partijprogramma is vanaf

5 december op hun website

te vinden. Heel verrassend is

tevens te melden dat er voor

een verse politieke partij zich

heeft aangemeld, namelijk

GroenLinks. Het zal de eerste

keer zijn dat GroenLinks in

Zandvoort als landelijke partij

zijn vleugels uitslaat. Hoe de

kandidatenlijst eruit gaat zien

is nog niet bekend.



VOORVERKOOP ZANDVOORTPAS VAN START!
Zoals u vorige week al heeft kunnen lezen, heeft de
Zandvoortse Courant het initiatief genomen tot het

ontwikkelen van een voordeelpas voor Zandvoorters.
Deze ZandvoortPas zal de bezitter bij veel bedrijven in

Zandvoort aantrekkelijke voordelen gaan geven.

^Zandvoort
foüft voüf fa hïïb votwtov

2006 - Mevr. A.M. Zwemmer-Keur

Ah hdrilm Ymi w 'm de>ImkmtwCowmt

Zoals ook de Zandvoortse
Courant voor staat gaat
het bij deze pas om de slo-

gan 'Door en voor Zand-
voorters'. De Pas is dus
bedoeld voor Zandvoor-

ters en de aanbiedingen
worden door Zandvoortse
bedrijven aangeboden. Uit

vele branches zijn bedrij-

ven al ingestapt binnen-

kort zullen we een lijst met

alle deelnemende bedrij-

ven publiceren.

De ZandvoortPas is gel-

dig vanaf 1 januari aan-

staande. Vanaf dan zullen

wekelijks de diverse aan-

biedingen voor de Zand-
voortPas houders kenbaar
worden gemaakt, op spe-

ciale full colour pagina's

in de Zandvoortse Cou-
rant.

Vul onderstaande bon
volledig in en lever deze
in bij Bruna Bruna Balke-

nende, Grote Krocht 18 of

bij het redactiekantoor,

Hogeweg 32.

Het bedrag van € 7,50

kan contant in een geslo-

ten envelop tesamen met
de bon worden ingele-

verd, maar kan ook wor-
den overgemaakt naar
bankrekening nummer
61.57.69.055 onder ver-

melding van 'bestelling

ZandvoortPas' en vermeld
daarbij duidelijk uw naam
en adres.

Voor meer informatie kunt
u bellen met de Zandvoort-
se Courant, tel. 57 32 752.

Bestel de ZandvoortPas en profiteer

ook van de vele voordelen die de Pas

te bieden heeft!

andvoortPa

SZandvoort

BESTEL NU DE ZANDVOORTPAS
zodat u vanaf 2 januari al kunt profiteren

van de voordelen die deze Pas u biedt!

©Zandvoort

ZandvoortPas 2006 Achternaam + voorletter(s)

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon

(Handtekening)

Betaling:

CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af

bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15 Vanaf 2 januari wordt de bestelde pas bij u thuis

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32 bezorgd, tesamen met de 'ZandvoortPas Big

Shopper' boodschappentas.

Of PER BANK Met de aangehechte tegoedbon voor een
maak het bedrag van €7,50 over naar bankrekening Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip

nummer 61.57.69.055 onder vermelding van gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

'ZandvoortPas' en vermeld daarbij duidelijk uw Voor meer informatie kunt u bellen met de
naam en adres. Zandvoortse Courant, tel. 57 32 752.
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Manege
Rückert
Door Lienke Brugman

Hobby en werk een vak apart

In één van de laatste stukken duingebied achter de van

Lennepweg is, op de Heimansstraat 25, manege Rückert gelegen.

Een uniek klein ruitersportcentrum waar WilMam Rückert samen
met echtgenote Willeke de touwtjes stevig in handen heeft.

Hobby of werk? "Beiden", vindt William, "het is arbeidsintensief

maar heerlijk om te doen."

Familie Rückert

Maandagochtend is de manege

gesloten en dat is duidelijk merk-

baar, het is rustig op de ruime par-

keerplaats. De 'oudste vrijwilliger'

van de manege dhr. de Jong wijst

me de weg naar boven waar eige-

naar William mij hartelijk welkom

heet. "Mijn vader is in 1968 met

de manege gestart op wat nu, het

parkeerterrein van Center Parcs is",

vertelt William, de oorsprong van

manege Rückert verklarend, "ei-

genlijk was mijn vader van huis uit

groenteman, veel oud Zandvoor-

ters weten dat hij vroeger langs

het strand fruit ventte met zo'n

juk over zijn schouders. Hij had in

de duinen wat pony's rondlopen,

dat groeide langzaam uit tot zijn

allergrootste hobby en werk. He-

laas moest hij van de gemeente

Zandvoort op zijn vertrouwde plek

weg om plaats te maken voor de

bouwvan een bungalowpark."

Omdat er geen nieuwe locatie

aanwezig was, verhuisde Rückert

naar een stuk duinterrein aan de

Sophiaweg. "Ik weet er nog alles

van", vult De Jong het verhaal

aan, "een gedeelte van een nabij

gelegen kleuterschool deed dienst

als kantine waar we ook gebruik

konden maken van de toiletten.

De manege was een grote tent,

de plaats waar de paarden waren

gestald. Nee, geen ideale situatie

maar je moet roeien met de rie-

men die je hebt."

1 December 1988 werd de eerste

steen gelegd voor de bouw van

een nieuwe manege, gelegen in

de duinen van de Heimanstraat

op dezelfde plaats waar nu nog

steeds het bedrijf staat. "Ik was wel

met het bedrijf opgegroeid", ver-

telt William, "we hielpen allemaal

keihard mee, mijn moeder net zo

goed, ook al had ze het heel druk

met huishoudelijk werk, dat was

vanzelfsprekend. Ik kwam uit een

gezin met vijf kinderen, we woon-

den met zijn allen op een kleine

flat op de Van Lennepweg die er nu

nog steeds staan. Nou ja, een echt

familiebedrijf zoals het ook bij ons

nog steeds is." William verhuisde

echter naar Overijssel, werd Rijksge-

diplomeerd hoefsmid en leraar op

een MBO school waar de opleiding

paardhouderij in het pakket zat.

"Ik heb er 22-23 jaar gewoond en

had het daar prima naar mijn zin.

Toen mijn vader in 1994 stopte als

uitvoerend manegehouder en zijn

bedrijf had verhuurd dacht ik op

een gegeven moment: waar ben

je eigenlijk mee bezig? Ik kocht

het bedrijf terug en van lieverlee

heb ik de manege opgebouwd tot

wat het nu is. Niet groot maar wel

gezellig én veilig, dat staat bij mij

bovenaan; veiligheid." Van twee

sterren klom manege Rückert op

naar vier sterren. Dat betekent

dat je aan alle eisen voldoet qua

brandveiligheid, hygiëne, instructie

en wat er zoal nog meer bij komt

kijken. "Net toen ik het bedrijf had

overgenomen kwam mijn vader te

overlijden", zegt William, "we heb-

ben hem in stijl begraven in een

lijkkoets met een vierspan en een

escorte van ruiters en paarden."

Manege Rückert heeft naast vier

sterren, ook het begeerde Veilig-

Nu al veel aanmeldingen voor

Zandvoorter van het jaar

De voorzitter van de jury die de verkiezing voor Zandvoort van

het Jaar 2005 moet beoordelen. Eg Poster, maakt bekent dat er

al veel namen bij de jury zijn aangemeld. Poster is daar zeer blij

om en ziet dan ook uit naar het moment dat de namen in de

Zandvoortse Courant bekend worden gemaakt.

In de editie van 1 5 december zal

een lijst staan met de namen van

personen die de naam van de ge-

meente Zandvoort zowel binnen

als buiten de gemeentelijke gren-

zen hebben verbreid. Uit deze

lijst wordt de lezer gevraagd wie,

volgens hem, met de eretitel gaat

strijken. Poster: "Natuurlijk kan ik

nu nog niet bekend maken wie er

genomineerd zijn. Ook bestaat er

nog steeds de mogelijkheid voor

de Zandvoorters om mensen te no-

mineren. Zij kunnen dat doen door

de bon onderaan dit artikel in te

vullen. Daarbij moeten zij moti-

veren waarom de genomineerde

voorgedragen wordt. De tien per-

sonen met de meeste nominaties

komen op de lijstte staan waaruit

de Zandvoorter van het Jaar 2005

gekozen zal gaan worden. Men
kan dan tot 1 januari stemmen

en de drie met de meeste stem-

men zullen worden uitgenodigd

voor een feestavond, waarin dan

de finaleronde zal plaatsvinden."

Poster roept dan ook op om nog

meer namen aan te melden. Dat

kan via de bon, maar ook via:

jury@zandvoortsecourant.nl.

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

heid Certificaat van de FNRS (Fe-

deratie Nederlandse Ruiter Sport-

centra) Samen met echtgenote

Willeke, vier werknemers, vrijwil-

ligers en stagiaires is William dag

en nacht in touw om het bedrijf

te houden zoals het nu is. "Met 25

paarden van mijzelf en 15 paar-

den van anderen behoor ik tot de

kleinere maneges. Ik zou graag

uitbreiden maar er is geen ruimte

voor. De gemeente Zandvoort

geeft ook niet altijd volledige me-

dewerking", bekent Rückert, "de

overheid, ook de landelijke, beseft

niet dat de ruitersport van gro-

ter belang is dan ze vermoeden.

Denk aan de toeleveringsbedrij-

ven, dierenartsen, kledingzaken

maar ook de vreugde die de men-

sen beleven van het paardrijden.

Na hockey komt de ruitersport

op de zesde plaats in Nederland.

Nu mensen meer vrije tijd krijgen

moet er ook gelegenheid zijn om

aan sport te doen, daar hoort ook

paardrijden bij."

Vanuit de kantine is er een prachtig

overzicht op de rijhal binnen in de

manege. "En dit is een sportkan-

tine, geen kroeg", zegt William,

"een pilsje of wijntje dat is alles wat

er aan alcohol geschonken wordt

en uiteraard boven de 18 jaar. Ge-

zelligheid troef tot 's avonds 1 2 uur,

dan is het sluitingstijd." Rückert

zou, zoals gezegd, wat meer me-

dewerking van de gemeente willen

krijgen. "We hebben bijvoorbeeld

veilige ruiterpaden nodig om met

onze dieren en mensen buitenritten

te kunnen maken, om van A naar

B te komen, ik noem maar wat. In

Bloemendaal, Aerdenhout en Bent-

veld liggen er overal ruiterpaden

waarom doen ze er hier zo moeilijk

over? Moet ik altijd weer soebat-

ten om iets voor elkaar te krijgen?"

Boos wordt hij ook als ruiters en

amazones tijdens races op het cir-

cuit de toegang tot de manege

wordt geweigerd. Ja, zelfs wor-

den terug gestuurd. "Mogen ze er

gewoon niet door van de politie.

En waarom niet? Stel je voor dat

het andersom zou zijn, had je de

poppen aan het dansen. We heb-

ben ons eigen parkeerterrein dus

niemand heeft last van ons." Met

een wandeling over het terrein

krijg ik, als leek, opeens veel meer

inzicht in de wereld van het paard

en zijn berijders. Knuffelpony Jerry

staat al ongeduldig te wachten op

kleine kindervriendjes. Genoeg

dieren in deze manege waar ik ze-

ker nog eens terug kom als er wat

meer bedrijvigheid is.

Manege Rückert. Heimansstraat

25. 2042 BN Zandvoort, tel: 023-

5712885. Meer informatie via

www.manegeruckert.nl



SINTERKLAAS ?N Z&NDVOORT
Toko Bintang

Indonesische specialiteiten

Rakestraat 34, 2042 LN ZanJvoort

Vanaf 1 december : Nieuw: Broodjes met Indische gerechten

Nieuw: Sushi's: 8 voor € Q,- • 12 voor €13,- • 1 voor € 1,50

Party hapjes — Javaanse - Indonesische buffetten - Catering

Voor info en afhalen of bezorgen (v.a. 17.00 uur): 023-5712800

1

Jef & Henk

uiis
bloemsÉerkunst

Okfcmter

Haltestraat 6j Zandvoort tel: 02M7 120 60\

Wilt u ook

Meer vitaliteit en energie?

Afslanken nf aanknmen?

Ik help jong en oud met de uitgebalanceerde

voedingsprodooten van Herbal!fe en gratis begeleiding

Bel voor vrijblijvende informatie, Voedingsadvies

en gratis vetmeting

Adèle Schmidt Onafhankelijk Herbalife distributeur

BB 22243100 / 24 uur info: B23 57372B8

www.pureherbal.nl

Zemdvoort
KLEDING REPARATIE & STOMERIJ

£ Dineer

Grote Krocht 19

2042 LT Zandvoort

Tel. 023 571 98 41

Bestel uw dierenbenodigdheden online en
ontvang bij inlevering van deze advertentie

Sanal Relax
t.w.v. € 5,95 gratis bij uw bestelling*

Kijk voor meer informatie

op onze website:

www.petfood-express.nl
|

De bezorgdienst van dierenbenodigdheden
(* één inzending per adres, geldig t/m 23-12-2005.

Niet geldig in combinatie met andere kortings-acties)

"DE BODE*
Alles voor in

en om het huis

ook voor een origineel
Sinterklaas kado!

Bodeweg 2 • Zandvoort

H(j//Ï..^.: VOO//

è R O E NT E 1 N F RUIT

Uw groenteman in Zandvoort

met service en kwaliteit.

GROTE KROCHT 25

ZANDVOORT
Tel.: 023-5714404

l'
&#,**"*-'

10% korting op alle surprise artikelen

Oh kom er eens kijken!

Heb jij al een cadeau?

Een cadeaubon?
geldig tot 5 december 2005

HERENKAPSALON
Voor een Vakkundig, Modern

en Betaalbaar Kapsel

Knippen vanaf € 16.=
Winkelcentrum Zandvoort Noord

telefoon 5712305

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

HERENKAPSALON

Voor het heerlijk avondje natuurlijk naar

Topslager Vreeburg voor iets lekkers.

Gespecialiseerd in fondue -en

gourmetschalen.

Haltestraat 54 - Zandvoort

Tel. 023-5712451

bruna
Sinterklaas, wie kent hem niet

is de titel van een bekend lied

Maar ook Bruna Zandvoort is bekend
voor een ieder die een ander verwent

zijn er veel kado 's te koop in deze zaak
met BOEKEN, DIDDL, TIJDSCHRIFTEN,
KADOARTIKELEN enz. is het altijd raak.

Kom dus gauw naar Bruna
Wij staan met z'n allen voor U klaar

Fijne sinterklaasavond gewenst

!

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LVV Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl
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Door Nel Kerkman

We blijven met de jongeren even hangen in dezelfde leeftijdsgroep

maar dat is helemaal niet erg. Vooral om dat elke jongere zijn of

haar eigen verhaal heeft over wat zij zoal doet. Deze week stel ik

u voor aan Corine Koning, geboren op 26 oktober 1990. Ze woont
samen met haar ouders en twee broers van 20 en 22 jaar in een

straat die typisch bij haar achternaam past. Ze komt bij mij heel

zeker over en is erg sportief. Wat ze allemaal doet? Heel veel!

Corine Koning.

School

Corine heeft als basisschool op de

Mariaschool gezeten daarna is ze

naar het Sancta Maria in Haar-

Laten we maar met de winter be-

ginnen. Toen Corine op het onder-

gespoten schoolplein van de Han-

nie Schaftschool aan het schaatsen

en wordt dan naar de ijsbaan ge-

bracht om te trainen want de les

begint al om kwart voor zeven.

Na haar eigen training geeft ze

les aan de 'winterkoninkjes' in

verschillende leeftijdsniveau's en

rond twaalf uur pakt ze de trein

richting huis. Haar zomersport

is de Zandvoortse Reddingsbri-

gade waar ze elke seizoen op

post Piet Oud te vinden is. Vanaf

haar zesde jaar is ze al lid van

de ZRB en haar belangstelling is

aangewakkerd door haar broers

die toen ook nog enthousiast lid

waren. De sfeer onderling is erg

gezellig maar vergis je niet, het is

best zwaar. Zo moet je alles over

de zee weten zodat je ook de

mensen uit kunt leggen waarom

ze niet zo ver mogen zwemmen.
Ook moet je deelnemen aan

diverse cursussen want zo blijf

je goed op de hoogte. Dit jaar

heeft ze meegedaan aan de Ne-

derlandse Kampioenschap Vlet-

roeien die elk jaar onder meer

georganiseerd door het hele

land en ook in Zandvoort. Corine

deed mee met het damesteam en

was stuurvrouw. Je roeit met een

Zou de racebaan van het circuit bij eenflinke vorst

niet één keer ondergespoten kunnen worden?

lem gegaan. Momenteel zit ze in

4 VWO en moet nog twee jaar

doorleren. Later wil ze doorgaan

met een universitaire studie met

een link naar sport en gezond-

heid. Ze heeft al een profielkeuze

gemaakt in de Bètavakken en dat

was best pittig. Ze heeft een hekel

aan het busvervoer en gaat altijd,

door weer en wind, op de fiets

naar school.

Hobby's

Corine heeft twee hobby's die el-

kaar niet bijten en alle twee zijn ze

zeker sportief te noemen. De één

heeft met de zomer te maken en

de ander is meer een wintersport.

was, werd haar interesse in de

deze sport geboren. Door deel te

nemen aan de jeugdsportpas werd

haar de kans geboden om 4 keer

deel te nemen aan schaatslessen.

Daarna is ze lid geworden bij de

jeugdafdeling Winterkoninkjes

van de IJsclub Haarlem. Vervolgens

is ze doorgestroomd naar het wed-

strijdgedeelte en doet mee aan di-

verse schaatswedstrijden. Ze heeft

al verschillende wedstrijden gere-

den onder andere in Heerenveen

en in Deventer. "Je bent nog niet

gebonden aan een speciaal wed-

strijdtenue dat komt pas later",

vertelt Corine. Elke zaterdagoch-

tend wordt ze om half zes wakker

vlet 4 keer op binnenwater en 4

keer op zee. Heel leuk maar best

zwaar. In de winter geeft Corine

een keer per week les in reddend

zwemmen, zo is zij ooit ook be-

gonnen. Op 12 december moet

ze haar EHBO examen doen, we
gaan ervan uit dat ze die haalt.

Zandvoort

Corine heeft geen behoefte om
uitte gaan en de muziekfestivals

interesseren haar ook niet want 's

zomers kan je op de post aan al-

lerlei activiteiten meedoen. Zand-

voort vindt ze een heerlijk dorp

en ze weet zeker dat ze later hier

blijft wonen. Sinterklaas wordt

In de winter is Zandvoort saai!

Dat is de meest gehoorde klacht van de jongeren in Zand-

voort. Vooral voor de doelgroep vanaf 13 jaar die tussen

de wal en het schip valt. Let op! Als het aan AKZA (Acti-

viteitencentrum Zandvoort) ligt, komt daar heel snel ver-

andering in!

Door Nel Kerkman

Brainstorm night

AKZA is op zoek naar jon-

geren vanaf 13 tot en met
18 jaar, die vinden dat er

best iets in Zandvoort voor

de jongeren gedaan kan

worden. Er wordt op 9 de-

cember een speciale avond

georganiseerd waarin je in

een spelvorm actief mee
gaat doen. Bijvoorbeeld; is

het mogelijk dat er eens een

heel bekende band uitge-

nodigd wordt? Natuurlijk,

maar dan zal je zelf aan de

slag moeten om deze activi-

teit (uiteraard met professi-

onele hulp) op poten te zet-

ten. Heb je behoefte aan een

hangplek in het gebouw?
Daar is ook over te praten.

Hoewel, hoe gaan we dat

aanpakken? Je merkt dat

je jouw ideeën naar voren

mag brengen maar je moet

er natuurlijk zelf wel iets

aan doen. Het wordt je niet

op een presenteerblaadje

aangeboden. Op een flit-

sende manier en met mede-
werking van een DJ wordt

uiteindelijk aan het eind

van deze brainstormavond

bepaald wat er met de in-

gebrachte plannen gedaan
wordt. Dus ben je het zat

om altijd achter de TV of

computer te zitten en wil je

nu eindelijk eens vertellen

watje mist in Zandvoort?

Kom dan op vrijdag 9 de-

cember om 20.00 uur naar

AKZA. Laat je kans niet

voorbij gaan en kom brain-

stormen. De entree en een

drankje zijn gratis. Wie
weet wordt het dit jaar

toch nog een bruisende

winter. Voor meer infor-

matie: AKZA, Flemingstraat

180, tel. 57 17 113

thuis gevierd en er worden kleine

cadeau's aan elkaar gegeven maar

Kerst vindt Corine toch iets meer

hebben dan het Sinterklaasfeest.

Ze zou het een geweldig plan

vinden om bij strenge vorst eens

op de racebaan van het circuit te

schaatsen. Haar liefste wens is om
eens één keer mee te doen met de

elfstedentocht dat lijkt haar het

einde. Hoewel ik niet van sneeuw

en dat soort zaken houd, hoop ik

voor Corine dat het een strenge

winter wordt. Dan kan ze zich

heerlijk uitleven!

JONG IN
ZANDVOORT
Heb je iets te melden

over jongeren in

Zandvoort? Of wil je

ook je zegje doen in

deze rubrieken is je

leeftijd tussen

13 jaar en 19 jaar?

Mail dan naar

de redactie:

5732752 of redactie®

zandvoortsecourant.nl

Sinterklaas op bezoek.

Weet je wie er is gekomen
heel ver over onze zee?

't Is Sint Nicolaas en zijn knechtjes

ze brengen vast

iets lekkers mee!

Spekkies en ook pepernoten.

Chocola en marsepein.

Zakken vol cadeaus, zeg denk je,

zal er iets voor mij bij zijn?

Speelgoed opruimen,

tandjes poetsen.

Ik probeer mijn best te doen.

En dan morgen....

morgenochtend.

Vind ik vast wat in mijn schoen!

De mijters van de Sint.

Sinterklaas heeft vijftien mijters

weet je wel waarvoor die zijn?

Nummer één voor als hij hier komt
de tweede is van marsepein!

Nummer drie heeft bont van binnen

want soms is het vreeslijk koud.

En je zult het niet geloven

mijter vier die is van goud.

Mijter vijf voor als het feest is

met een pluim van kippenveer

Nummer zes die is van plastic

altijd goed bij regenweer.

Nummer zeven( errug deftig)

pik, pik zwart, voor in de rouw.

Mijter acht is heel bijzonder

°e K'NDeRH
die is helemaal lichtblauw.

'n Mijter als Sint in het bad gaat

eentje voor het vieze werk.

Mijter elf die is voor Zondag
want dan gaat Sint naar de kerk.

Dan nog één voor 't koffiedrinken

en een mijter voor in bed
nog een mijter als het sneeuwt
(dan wordt de witte opgezet)

En de allerlaatste mijter

is onzichtbaar, dat is fijn

Dan kan Sint voor een enkel keertje

een gewoon mijnheertje zijn!

Lienke



6 december:

SinTERWIJNavond
De avond na Sinterklaasavond is het SinTERWIJN-

avond in Circus Zandvoort. De Stand-Upper Wilko

Terwijn trakteert het publiek in Circus Zandvoort op
een try-out van zijn Oudejaarsconference, welke op
29 december zal worden uitgezonden op RTL5 (her-

haling op hetzelfde net in de Nieuwjaarsnacht). Ook
2004 sloot Wilko af met een Oudejaars Stand-up op
televisie, welke hij eveneens verfijnde in het theater

van Circus Zandvoort.

Wilco Terwijn.

Wie is Wilko?

Wilko Terwijn is sinds

1996 actief, eerst in de

Comedy Club, nu in het

Comedy Circuit. Actuali-

teiten spelen een grote

rol in zijn optredens en

samen met zijn aparte

kijk op alledaagse zaken

levert dat bizarre theo-

rieën op. Niet bang voor

een afwijkende mening

of compleet absurdisme.

Alle podia van Neder-

land, van groot festival

tot kleine zaal, hebben al

met Wilko kennis kunnen

maken, waaronder Low-

lands en rocktempel De

Melkweg. Na een optre-

den in het tv-programma

'The Comedy Factory',

werd hij gelijk gevraagd

als vaste gast bij 'Stenders

Vroeg'. Tevens speelde

Wilko in Engeland, België

en Duitsland.

Grappendealer

Naast comedian is Wilko

een veelgevraagde tekst-

schrijver. Hij was lange tijd

vaste tekstschrijver voor

het TV-programma 'Ook

Dat Nog', leverde weke-

lijks teksten voor 'Ray-

mann Is Laat' en was de

tekstschrijver voor VARA
Laat-presentatrice Clau-

dia de Breij. Wilko was te-

vens als schrijver en redac-

teur zeer betrokken bij

de eerste en tweede Sin-

terklaasconference van

Javier Guzman. Hij is zo

onderhand de grappen-

dealer van Nederland,

misschien heb je hem
nog nooit gezien, maar

je hebt zeker al om hem
gelachen...

Cadeautje

Bij deze avond hoort na-

tuurlijk ook een cadeau-

tje en daarom kan je er

6 december voor een

speciale prijs bij zijn. De

entree bedraagt name-

lijk maar € 7,-!

Informatie en

kaartverkoop

De voorstelling vangt

aan om 20.15 uur en de

toegangsprijs voor Wilko

Terwijn is € 7,-. Kaarten

zijn te verkrijgen aan de

balie van Circus Zand-

voort, tel. 023-571 86 86.

Wie op de hoogte ge-

houden wil worden van

komende Stand-Up Co-

medy en Cabaretpro-

gramma's van Stichting

KunstCircus Zandvoort

kan naam en emailadres

opgeven bij de balie van

Circus Zandvoort, Gast-

huisplein 5 te Zandvoort,

tel. 023-571 86 86 of zich

opgeven via website

www.circuszandvoort.nl.

RADIO TV

HM
't -.rri turf im[ V- >*—V

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)

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 rampen-

zender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of: FM 93.3

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

FlllH De Griezelbus

Een spannende achtervolging van

de bus die werkelijkheid wordt!

De elfjarige Onnoval is een absoluut buitenbeentje op

school vanwege zijn uiterlijk en gedrag. Ook zijn ouders la-

ten hem aan z'n lot over. Onnoval schrijft griezelverhalen en

romantische gedichten en heeft verkering met Liselore.

Als Liselore hem verwijt

dat hij niet voor haar durft

op te komen, vertrouwt

hij haar toe dat hij bang

is weerwolfkrachten in

zijn lichaam op te wekken

als hij gaat vechten. Deze

weerwolfbekentenis is

afgeluisterd door Gino,

de stoere praatjesmaker

van de klas en Onnovals

grootste opponent. Gino

daagt daarom Onnoval uit.

Als Onnoval Liselore betrapt

als zij Gino kust, denkt hij

dat zijn verkering uit is. Hij

schrijft op een avond het

verhaal 'De Griezelbus'; een

angstaanjagend verhaal

waarin zijn schoolreisje een

nachtmerrie wordt.

De duivelse Ferluci ontfutselt

hem het verhaal en wil het

werkelijkheid laten worden.

Als Onnoval er achter

komt dat Liselore door

Gino gechanteerd werd en

Liselore hem daarom gekust

heeft, krijgt hij spijt van zijn

handelen en probeert hij

zijn verhaal terug te krijgen.

Ferluci luistert niet meer

naar hem en op de dag

van het schoolreisje wordt

het verzonnen verhaal van

Onnoval werkelijkheid.

De enige mogelijkheid

die Onnoval rest om het

schoolreisje niet op een

drama te laten uitlopen, is

dat hij zijn handgeschreven

verhaal herovert en er

een 'happy end' aan weet

te schrijven. Lukt het

Onnoval uiteindelijk om
zijn klasgenoten te redden

en de deur naar de 'andere

werkelijkheid' te sluiten?

Filmprogramma
01 t/m 07 december

Vr.enZa. 12.30
Do.& Zo t/m Di. 13.30

The CU RSE of the
WERE-RABBIT

]® Nederlandse versie

Woensdag 13.30

GDE
RIEZELBUSI

I©

Durf

J'J'

Vr. en Za. 14.30

|Do.& Zo t/m Wo. 15.301

|Harry Potter|

de Vuurbeker
Daniël Radcliffe

I© Ralph Fiennes

[Vr.enZa. 17.45 en 21.001

Do/Zo/Ma. 20.00
Woensdag 21.30

|Harry Potter
|

the Goblet of fire

. Daniel Radcliïïe

I© Ralph Fiennes

Wo. 19.30 Filmclub

iNon Ti Muovere

©
Sergio Castellito

Penelope Cruz

Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2 042 JM, Zandvoort
Tel: (023) 5718686

WWW. Cl rcuszandvoort.nl
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Goed toneelspel van leerkrachten
Het was het aloude sprookje van 'de gelaarsde kat' dat opge-

voerd werd door leerkrachten van alle scholen in Zandvoort.

Donderdag 23 en vrijdag 24 november barstte De krocht bijna uit

zijn voegen door het kabaal van honderden kinderen.

De gelaarsde kat

Door Lienke Brugman

Als het doek open gaat kun

je echter een speld horen val-

len. In een bijna echt huisje (de

decors waren gemaakt door

leerlingen van de Gertenbach

school) woont de arme Hans

samen met zijn kat Peter. De

kat is een erfenis van zijn va-

der, maar geld om hem te kun-

nen onderhouden heeft Hans

echter niet. Zijn schulden aan

de slagersvrouw kan hij niet af-

lossen. Nadat vrouw Snijgraag

weg is met de politie, blijkt de

kat opeens te kunnen spreken.

Tot grote hilariteit van de kin-

deren trekt de kat laarzen aan,

zet een hoed met pluim op en

belooft Hans te zullen helpen.

De koning is namelijk ziek, hij

wil elke dag wild eten en al

de hazen en konijnen zijn on-

zichtbaar gemaakt door de

tovenaar, die en passant ook

nog dikke kinderen opeet!! Pe-

ter de kat vangt konijnen voor

de hongerige koning en zegt

dat alles afkomstig is van de

Markies van Carrabas. Dat de

koning deze naam steeds ver-

keerd uitspreekt vinden de kin-

deren in de zaal prachtig. De

arme Hans zelf wordt gebom-
bardeerd tot deze Markies en

Peter de kat regelt nieuwe kle-

ren voor hem, met het verhaal

dat de kleren van de Markies

zijn gestolen bij het zwemmen.
Slim bedacht, want nu heeft de

arme Hans opeens prachtige

kleding om zijn opwachting te

maken bij het paleis.

De tovenaar wordt door de

kat ("ik heet baron van Kat-

tejammer tot Kattesteen") uit-

geschakeld d.m.v. een slimme

tovertruc. Hij laat de tovenaar

zichzelf eerst tot leeuw en later

naar een muis wegtoveren en

kan dan eenvoudig de in muis

veranderde tovenaar vangen.

Weg is' ie, tot groot genoegen
van de kinderen. Ook de op-

gesloten Jaantje en Bolle Daan

worden door hem bevrijd.

Hans mag met de prinses trou-

wen, na bekend te hebben dat

hij eigenlijk gelogen heeft over

zijn afkomst en maar een arme

jongen is (normen en waar-

den zitten er soms ook in een

sprookje!). "Niks erg" zegt de

lieftallige prinses Letitia. Eind

goed al goed en ze kussen el-

kaar, wat de kinderen zeer

aanspreekt. "Zoenen! Zoenen!

Zoenen!" wordt er gescandeerd

vanuit de zaal.

Dit keer deden maar liefst 17

spelers mee. "Het zijn er nog

nooit zo veel geweest", zei

Ton Bavinck in de openings-

speech op de afscheidsavond

voor genodigden. Ook Gé
Loogman, de zo geliefde on-

derwijzer en voorzitter van

het Sinterklaastoneel, werd

herdacht. "Hij ziet ons van bo-

ven en denkt; het is weer goed

zo". Zeventien spelers; mees-

ters en juffen die het deze tijd

al zo druk hebben en toch tijd

vinden om te repeteren en de

tekst te leren. Ondoenlijk om
alle namen te noemen. Enkele

uitzonderingen mogen echter

wel gemaakt worden. Groots

was Thea van der Woerd in

haar rol als kat Peter. Ze bleef

in haar rol, ook toen ze veran-

derd was in 'een mens'. Ook
Marco Muiswinkel als tove-

naar was geweldig. Hij deed

voor het eerst mee, dat zal

zeker niet de laatste keer zijn!

Koning Ab Reinders was zeer

komisch en duidelijk verstaan-

baar. Ook prinses Letitia (Tosca

Warmerdam) en de koningin

met daarbij de hele hofhou-

ding kregen een welverdiend

applaus.

Rob van Toornburg heeft het

weer voor elkaar gekregen,

hoewel hij na de laatste voor-

stelling zeker 8 jaar ouder is

geworden. Want de traditie

om voor volwassen publiek ex-

tra grappen en grollen te ma-

ken pakte komisch uit. Souf-

fleuse Sylvia Holsteijn heeft er

een hele klus aan gehad om in

deze voorstelling de teksten er

goed uit te krijgen. Het grime-

werk van Wil Fredriks, geluid

van Mark Hooiveld, licht en

geluid Iris van Nes en Rianne

Reinders en met decoronder-

steuning en diverse toneelas-

sistenten (Frans Castien, Ted

Reijinga, Ive Curie en Serge

Schuurman) werd deze 53ste

voorstelling weer een genoe-

gen om mee te maken. Ze-

ker voor de kinderen van alle

scholen van Zandvoort.

Veel activiteiten rondom
en in de Kennemerduinen
Nationaal Park Zuid-Kennemerland organiseert een groot scala

van activiteiten rondom de kerstdagen en de kerstvakantie.

Speciaal voor peuters en kleuters (van 2 tot 7 jaar) is een deel van

Duincentrum De Zandwaaier omgetoverd tot het Toverbos van Fee

Hupsakee! Tientallen echte boomstammen, een bladerdak en een

enorme wandschildering suggereren een heus bos. En daarin is voor

peuters en kleuters van alles te beleven. Fee Hupsakee heeft voor de

kinderen toverstafjes en tovermutsen meegenomen: daarmee kun-

nen ze de dieren verstaan! Het roodborstje legt dan uit waarom hij

zo mooi fluit en de vos verklapt zijn slimme trucs.

""""' '"" ZUID-KENNEMERLAND

Op 21 december, het begin van

de winter, gaat de zon onder

tegen half vijf 's middags. Wat
gebeurt er dan in de duinen?

Dat laat men u meemaken. De

wandeling begint in het bos bij

daglicht. Vervolgens door de

schemering door de struwelen,

en tenslotte de zonsondergang

in het duin met een wandeling

door een donker en spannend

bos terug. Wat opvalt, zijn de

veranderende kleuren van het

duin wanneer het daglicht af-

neemt en de nacht invalt. Som-

mige bomen en planten zie je

steeds duidelijker als het don-

ker wordt, andere verdwijnen.

Misschien worden er wel reeën

of damherten gezien, die rond

deze tijd actief zijn. Ook de

geluiden veranderen. Vogels

worden stil en anderen worden
juist wakker. Ook ruikt het an-

ders. Maak het mee!

Op Tweede Kerstdag is het een

goed idee om eens lekker ge-

zond uit te waaien in de dui-

nen. Deze speciale middag trekt

jong en oud erop uit onder lei-

ding van de vrijwillige excursie-

leiders van het Nationaal Park

Zuid-Kennemerland. Zij kennen

de mooiste paadjes en vertel-

len de leukste verhalen bij alles

wat ze onderweg tegenkomen.

Voor de liefhebbers kan er voor

een tocht van 3 uur struinen

door de Kerst-duinen gekozen

worden. De andere groep komt
na anderhalf uur terug in het

Duincafé van De Zandwaaier

voor een gratis kop koffie/thee

met iets lekkers erbij. Vertrek

om 13.00 uur vanaf de balie

van Duincentrum De Zand-

waaier.

Kinderen natuurmiddag: braak-

ballen pluizen. Deze middag

mogen met kinderen tussen 6 en

1 2 jaar braakballen pluizen. Wat
heeft een uil gegeten? Aan de

hand van de braakballen is dat

duidelijk te zien. Doe je mee?
Maar eerst wordt een roofvo-

gelfilm bekijken: op 28 en 29

december en op 4 en 5 januari.

Aanvang 14.00 uur.

Snertwandeling

Lekker stappen in de frisse win-

terlucht en na afloop een kom
snert! Dat zijn de ingrediënten

voor deze wandeling. U kunt

kiezen uit verschillende delen

van het Nationaal Park Zuid-

Kennemerland. Onder leiding

van een boswachter gaan de

groepen op pad. Voor elk dus

wat wils! De boswachters van

het Nationaal Park vertellen

over de natuur in de winter en

laten u genieten van de frisse

lucht en het mooie landschap.

De excursie start zaterdag 7

januari om 14.00 uur bij Duin-

centrum De Zandwaaier. Na de

excursie komt men terug in De

Zandwaaier en staat er in het

Duincafé een heerlijke kom
snert met roggebrood klaar.

Het geheel duurt ongeveer 2

uur en kost €7,50 per persoon,

€6,00 voor kinderen/65+.

Veelal is aanmelding verplicht

en is men entree verschuldigd.

Kijkt u op www.npzk.nl voor

de details van deze en vele an-

dere activiteiten.

0ZANDVOORTSE
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KIES DE ZAIMDVOORTER
VAM HET JAAR
Zie de bon op pagina 7! 99

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Bereiding:

Maak de sugarsnaps schoon

en kook ze in een pan met

ruim kokend water en wat

zout in 4-5 minuten beet-

gaar. Spoel ze in een zeef

onder koud stromend water

af. Schil de mango, snijd het

vruchtvlees in plakken van

de pit en snijd dit in stukken.

Snijd de bosuitjes in stuk-

ken van 3-4 cm. Halveer de

tilapiafilets in de lengte en

snijd ze vervolgens in repen

van 3 cm breed. Verhit de

olie in een wok en roerbak

de stukken tilapia ca. 3 mi-

nuten op hoog vuur. Schep

de bosuitjes erdoor en bak

ze 1 minuut mee. Schep dan

de mango en sugarsnaps erdoor. Roer het

citroensap, de gembersiroop en de oes-

tersaus door elkaar en schep dit door de

vis. Verwarm het gerecht nog 2 minuten

zachtjes door. Lekker met rijst.

Recept
ROERGEBAKKEN TILAPIA MET MANGO EN SUGARSNAPS

HOOFDGERECHT VOOR 2 PERSONEN

Benodigdheden :

300 g tilapiafilets, alternatief:
pangasius, victoriabaars of kabeljauw
100 g sugarsnaps (groenteman)
1 kleine mango,
3 bosuitjes,

3 eetlepels olijfolie,
sap van een halve citroen,
1 eetlepel gembersiroop,
2 eetlepels oestersaus of sojasaus.

'BELIGHTS
1
_ï___fl_3

CS

s
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BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND!
Doe eens iets anders, ga lekker wokken!

€ 1 6,50 p.p - kind t/m 1 jaar € 8,75

Reserveren gewenst.

Afhalen en a la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

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

-<
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Café restaurant

Voor een heerlijk kopje koffie

of gezellig dineren

Elke week een andere schotel

Met Kerstmis speciaal Kerst-

menu, reservering gewenst.

ledere dag geopend vanaf 14,00

uur, en in het weekend vanaf

10.00 uur

Haltestraat 13/0235714738

IlNDVOQltT fM

Take Five
Boulevard Paulus Loot, Paviljoen 5 Zandvoort

KEUZEMENU3 T/M16DECEMBER €24,50

TAKEA TAXI TO TAKEFIVE (023-5712600)

VOOR €5,00 WORDTUGEHAALDENGEBRACHT!!
NIETNAT WORDENENZONDER GEVAAR

EEN WIJNTJEBIJHETDINER

GEMARINEERDERAUWE TONIJNMETEENLICHTE
MOSTERD-DILLEMAYONAISE

OF
CARPACCIO VANKALFSVLEES

METGEROOKTEZALMSNLPPERSENOVERGOTEN
METLAUWWARMEKREEFTENOLIE

OF
GEGRATINEERDEBOSPADDESTOELENMETKNOFLOOK,

POMODORIENMOZZARELLA

GEGRILDEROODBAARSFLLETMETKREEFTENBÉARNAISE
OF

ENTRECOTEMETEENSAUS VANSPEKJES, RODE PAPRIKA,

BOSUIENRODE WIJN

OF
WOKSCHOTEL VAN VALESSMETGROENTE,

KIKOMANSOJAENNOTEN

DESSERTKEUZE VANDEDINERKAART

VOOR RESERVERINGEN: 023-5716119/INFO@TFAZ.NL
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Door de Mystery Guest

Naar mijn bescheiden mening valt er nooit een excuus aan te voeren

zodra de kwaliteit, die door de vakman geleverd zou moeten wor-

den, niet aan die eisen voldoet. En mocht er wel een geldig excuus

aan te voeren zijn, dan is communicatie met de gasten een must om
een en ander uit te leggen.

Restaurant Tethys, het restaurant van N.H. Hotels.

De kritieken op de column 'Etens-

waardigheden', die ik af en toe

van insiders hoor, zijn vaak de-

zelfde. Zo hoor ik ondermeer, na

kritiek mijnerzijds op het eten,

dat "de kok die dag niet lekker

was", of op een langzame of niet

terzake kundige bediening dat

'het vaste meisje/jongen uit de

bediening ziek was", of op het

niet aanwezig zijn van gerech-

ten die op de kaart staan dat

"de leverancier te laat was met

zijn bestelling". De kritiek van de

ondernemers dat zij zich nooit

kunnen verdedigen, omdat de

rubriek geschreven wordt door

de Mystery Guest, is kul, aange-

zien de ondernemer zich alleen

in het restaurant plaats te nemen.

Omdat in dit hotel veel congres-

sen en seminars worden gehou-

den, is het restaurant, als het leeg

is, groot en ongezellig. Maar in de

vroegere lounge naast het grote

restaurant is een eetgedeelte ge-

creëerd dat er best gezellig uit-

ziet. Een vriendelijke jongedame

nam ons drankje op: een rode

port (€2,95) en een Heineken bier

(€2,35). We kregen daar lekker

wit- en boerenbruinbrood bij met

tapenade, boter en zeezout.

Er is een kaart waaruit men uit

drie voor-, drie hoofd- en drie

nagerechten, een driegangen

menuutje kan samenstellen voor

Ondernemers: Let op uw Soek!
maar kan verdedigen door in te

spelen op zijn eigen interne pro-

blemen. Ik kan mij niet voorstel-

len dat het ziek/misselijk percen-

tage van koks en/of bediening

in Zandvoort in vergelijk met

andere plaatsen zulke hoge vor-

men aanneemt, of dat Zandvoort

zo moeilijk te bereiken is dat de

leveranciers altijd te laat zijn. Dit

moest ik even kwijt.

Deze week heb ik samen met

mijn vader een bezoek gebracht

aan restaurant Tethys, het res-

taurant van N.H. Hotels, het

vroegere Elysee Beach Hotel.

We dronken eerst een drankje in

(zeker voor een groot hotel) de

gezellige Chicane bar, om daarna

€24,50. Daarnaast is er de traditi-

onele restaurantka art en een spe-

ciale herfstkaart. Wij kozen voor

een mix van de kaarten, te weten

voor vader: carpaccio van het hert

met sjalottencompote en gemari-

neerde bospaddestoelen (€10,50)

en voor mij de traditionele carpac-

cio van het rund (€9,75) met bal-

samicostroop, parmezaankrullen

en salade. Beide voorgerechten

werden iets te vroeg geserveerd,

omdat het vlees nog net iets te

koud was, wat de smaak niet ten

goede kwam. Maar we hadden

geen haast, dus even gewacht op

de juiste temperatuur en toen was

het uitstekend. Vader vond het

erg lekker, vooral de combinatie

met de sjalottencompote. Op mijn

bord (dat overigens mooi was

opgemaakt) lag het vlees jam-

mer genoeg bijna geheel onder

de salade (waar ook dille in was

verwerkt dat te sterk van smaak

is in combinatie met het vlees)

en met de balsamicostroop was

de keuken een beetje karig ge-

weest. Wij dronken daarbij een

Rioja Muga Reserva (€39,50), die

misschien iets te zwaar was bij

het voorgerecht, maar met ons

hoofdgerecht een prima huwe-

lijk bleekte zijn.

De hoofdgerechten: vader nam
de wilde eend (€18,50) met

witlof, aardappelmousseline en

eigen jus. Prima gebraden eend

met gelukkig nog beetgraag ge-

kookte lof en een goed aardap-

pelgerecht. Ik nam de tournedos

met auberginecompote en een

rode pepersaus. Als garnituur

had ik de keuze uit rijst, pasta of

gratin. Ik nam de gratin. Ik had

nog zotegen de vriendelijke jon-

gedame gezegd dat ik de tour-

nedos graag rood wilde hebben.

Helaas kreeg ik hem medium en

werd op mijn verzoek een rode

tournedos geserveerd met het

excuus uit de keuken, "dat rood

in ieder land anders geïnterpre-

teerd wordt". De gratin waren

de koks vergeten in de oven te

doen, dus lag er een bleke massa

aardappelschijfjes in het bakje.

Als dessert nam mijn vader het

kaasplateau (€7,00); 4 soorten

kaas, die door de bediening he-

laas niet benoemd konden wor-

den. Onze jongedame in de be-

diening, die een stagiaire bleek

te zijn, kon ik dit niet aanreke-

nen, maar haar stagebegeleider

des te meer. Ik nam het dessert

van Kriekbier (€5,75) en bestelde

daar ook een flesje kriekbier bij,

dat ik naderhand het lekkerste

van het hele dessert vond.

Restaurant Tethys is naar mijn

idee nog niet helemaal klaar

voor de slogan: "NH, eye for de-

tail". Het eten was op een paar

uitzonderingen na wel goed, de

ambiance was goed en de be-

diening was meer dan vriende-

lijk, maar het kan veel beter.

Bij de uitgang las ik dat N.H.

Hotels een hele grote organi-

satie is met ook oog voor de

kansarme jeugd, met name in

Mexico. Zij geven hier hore-

caopleidingen aan deze jeugd,

die vervolgens in de diverse NH
hotels stage kunnen lopen. Na

dit gelezen te hebben, ging ik

toch met een tevreden gevoel

naar huis.

"Zandvoort biedt u meer dan strand alleen"

Laat de plaatselijke horeca hierin maar eens voorop lopen.

f\ Wijn onder de loep
Duitse wijnen zijn niet de meest populaire wijnen in Nederland om
te drinken. En in feite is dat jammer want hiermee onderschatten

wij de kwaliteit van de Duitse wijnen. Dit komt waarschijnlijk om-

dat wij in Nederland al snel de link leggen met de dubieuze 'drie-

voor-een-tientje' wijnen uit Duitsland, die werkelijk het slechtste

laten zien van wat dit land voorbrengt.

Omdat er relatief weinig goede

Duitse wijnen verkocht worden

in Nederland, is het lastig om
een uitgebreid assortiment te

vinden bij de supermarkt, slijterij

of wijnhandel. De laatste is nog

het meest aangewezen bedrijf.

Zelf zag ik twee Duitse Riesling-

wijnen staan bij de Hema en heb

deze meegenomen om te proe-

ven. Voordat ik dieper in ga op

deze wijnen, eerst iets over de

kwaliteitsaanduiding die ik op

de etiketten van deze wijnen

aantrof.

De eerste wijn draagt de aandui-

ding Qualitatswein. Dit betekent

dat deze wijn ingedeeld is in een

hogere kwaliteitsklasse dan de

tafel- of landwijnen en uit een

kwaliteitswijngebied komt. In

dit geval uit de Mosel-Saar-Ru-

wer. U kunt dit enigszins vergelij-

ken met de Franse "Appellation

d'Origine Contrölée", oftewel

A.O.C.

De tweede wijn is van een nog

hogere kwaliteitsklasse, name-

lijk een "Qualitatswein mit Pra-

dikat", kortweg Q.m.P. Dit is de

hoogste categorie wijnen. Deze

wijnen moeten voldoen aan

een groot aantal kwaliteitseisen

waarop ik nu niet nader in zal

gaan. Wel is het interessant om
te weten dat deze Pradikatswei-

ne weer onderverdeeld zijn in

verschillende klassen, te weten

(van laag naar hoog): Kabinett,

Spatlese, Auslese, Beerenauslese,

Eiswein, Trockenbeerenauslese.

Op het etiket van een Q.m.P

treft u altijd één van deze bena-

mingen aan. Hoe lager de klasse,

hoe lager het suikergehalte van

de most. En dus, hoe meer suiker

de most bevat, hoe hoger het

predikaat. Of, met andere woor-

den: de mate van rijpheid van de

druiven (hoe rijper, hoe meer sui-

ker) bepaalt de hoogte van het

predikaat.

Verder zijn niet alleen boven-

staande klassen belangrijk maar

ook het wijngebied waar de wijn

vandaan komt. Door de verschil-

lende eisen die per wijngebied

gesteld worden, is bijvoorbeeld

een Spatlese uit de Mosel veelal

van mindere kwaliteit dan een

Spatlese uit de Rheingau. Dit

maakt het voor u natuurlijk las-

tig om een topwijn te kiezen als

u niet weet welke wijngebieden

het beste zijn. Maar voor nu

zou ik u willen aanraden: laat u

voorlichten door de wijnspeci-

alist, die weet waar hij/zij over

praat en kan ook een en ander

afstemmen op uw persoonlijke

smaak.

Moselland Divinum - Riesling

Qualitatswein - Mosel-Saar-Ru-

wer- Duitsland -2002

Een zeer bleekgele wijn met een

frisse geur van appels en peer.

Makkelijk drinkbaar, fris, fruitig

en zonder al te veel zuren. Een

eenvoudige wijn voor alledag

die u kunt drinken als aperitief,

bij schaal- en schelpdieren of

een salade met een niet te zure

dressing.

De aanbeveling op het etiket

om deze wijn te drinken bij

stevige visschotels of gerechten

uit de Aziatische keuken onder-

schrijf ik niet. De wijn bij zachte,

iets romige, niet te overheer-

sende kazen gaat wel weer heel

goed.

Gekocht bij: Hema, Prijs: € 3,95

Kwaliteit/prijsverhouding: 6+

Moselland Divinum - Riesling

Spatlese Q.m.P - Mosel-Saar-

Ruwer - Duitsland- 2002

Deze Spatlese is lichtgeel van

kleur en heeft wat lichte tonen

van rijpe appels en peren. Ver-

der is de wijn niet zo geurig,

maar wel expressief en vol van

smaak.

Bij het proeven valt eerst de licht

zoete aandronk op en daarna

komen de zuren naar boven.

Tot slot heeft de wijn een droge,

frisse afdronk.

Het etiket beveelt de wijn aan

bij gekruide gerechten, zachte

blauwe kazen en zoete desserts.

Op zich kan ik mij daar wel in

vinden, maar let u er dan wel op

dat de blauwaderkazen romig

en niet te zout zijn en de des-

serts fris en niet al te zoet.

Gekocht bij: Hema, Prijs: € 4,50

Kwaliteit/prijsverhouding: 6,5

En vergeet u niet: over smaak

valt niet te twisten.

J. van Gelder

(vinoloog)
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OOKVOOR FEESTEN EN PARTIJEN

MAANDAG GESLOTEN
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100

KNALLEND & RELAXED 2005 UIT

Geen zin in lange rijen in de supermarkt, uren in de keuken op eerste Kerstdag of Oudejaarsavond?

Kom voor een gezellige avond en een feestelijk diner naar NH Zandvoort.

25 december
5-gangendiner dansant

swingende live band
kinderamusement

31 december
uitgebreid oudejaarsbuffet

met om 24.00 uur vuurwerk en champagne
swingende live band, kinderamusement

NH ZANDVOORT, Burgemeester van Alphenstraat 63, Zandvoort

T. (023) 5760780, nhzandvoort@nh-hotels.com

w.nh-hotels.com EYE FOR DETAIL

Cofé Bluy,

Eerst naar Bluys,

Dan naar huis.

'Elke dinsdagavond van 20.00 - 22.00
uur open voor biljartles'

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

Oud eren Partïj ZancIvoort

O.P.Z.

Stem OPZ op 7 maart a.s.

ZodAT Wij Un qEMEENTEbESTUUR

Éck kuNNEN verancIeren!

lüleaning 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

^KC^

'M.?. Coiffures

(Dames/deren

Bij Joop kunt u

mét of zonder afspraak

langskomen

tfogeweg 2/
TeC 571 6$ 69

criG
mSl WÜfiLDttlDE j

GROEP

CNG Groep

Samen werken aan rendement

www.cng-groep.nl

mei t»*nte™w
llljl mTtfjKH WOtQH

Zwarte Bende vierde halve eeuwfeest
De klaverjasvereniging De Zwarte Bende (DZB) vierde afgelopen

weekend het 50-jarige bestaan. Vrijdagavond werd daar tijdens

de wekelijkse clubavond in Hotel Faber een begin gemaakt,

terwijl zaterdag en zondag de leden werden getracteerd op een

verrassingstocht die uiteindelijk naar Breda voerde.

In zijn openingswoord memoreer-

de voorzitter Karel Hölzken vrij-

dagavond het ontstaan van DZB.

In de woning van oprichter Ben

Koning werd vijftig jaar geleden

elke week geklaverjast, door me-

dewerkers van de diverse brand-

stoffirma's oftewel kolenboeren.

In de loop der jaren, de vereniging

groeide voorspoedig, wisselde

men vele malen van locatie voor

club- en feestavonden. Bij het vijf-

tig jarig bestaan is Hotel Faber de

vaste locatie voor de clubavonden.

Goud

Na zijn inleiding ging Hölzken over

tot de huldiging van die leden die

respectievelijk 50, 40, 25 of 12 1/2

haar lid zijn. Drie leden zijn vanaf

het eerste uur lid. Van hen konden

oom Anton en tante Bep Paap niet

aanwezig zijn, zij ontvingen vrijdag-

middag al de gouden speld. Wel

aanwezig was mevrouw De Leeuw

die tevens het oudste lid is van DZB.

Zij kreeg de gouden speld en een

jutezakje met kolen, het geschenk

dat alle leden mochten ontvangen.

Een bijzonder eerbetoon was er

voor wijlen Ab Vossen, die even-

eens meer dan 48 jaar betrokken

was bij DZB. Naar hem werd de

marsenprijs genoemd. Gouden

spelden waren er ook voor Michel

de Leeuw (42 jaar lid), Janny Bak-

kenhoven, Rinus Halderman en

voorzitter Karel Hölzken die 41

jaar lid zijn.

Zilver

De leden die 25 jaar of meer lid

zijn ontvangen een zilveren speld.

Deze was voor Jans Verhoeven en

Ans Vossen (beiden 36 jaar), Paul

Mietes (30), Henk Dorsman (27),

Corry en Ab Halderman (26) en

Cobi en Arie Molenaar (25). De

bronzen speld voor leden die 12

1/2 jaren lid zijn, was voor Marianne

Hölzken en Ronald Halderman (14),

en Bep Otter (13 jaar).

Verrassing

Zaterdagmiddag stapten 59 leden

in een touringcar voor een verra-

singstocht. Aanvankelijk kregen de

deelnemers de indruk dat België de

bestemming was. Maar vlak voor

de grens boog de bus af richting

Breda, waar de leden werden

vergast op een dinnershow en

daarna een overnachting in Hotel

Brabant. Zondag werd vanuit het

besneeuwde zuiden de terugtocht

aanvaard en was aan een zeer ge-

slaagde jubileumviering een einde

gekomen.
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Sinterklaas intocht niet

vanzelfsprekend

Foto: Archief Genootschap oud Zandvoort.

In 1961 was het in het geheel niet zeker of sinterklaas wel naar

Zandvoort zou komen. De intocht zou voor het Sinterklaascomité

veel te duur worden en er werd dus bij de gemeente aangeklopt

voor een subsidie van (let wel!) fl 250,00. Het college besloot geen

subsidie te verstrekken maar het onderwerp kwam op de agenda

om in de raad besproken te worden. Hier volgt het verslag uit het

Zandvoorts Nieuwsblad van 3 november 1961, het is van de hand

van de legendarische journalist Cees Kuyper.

Geen subsidie voor

Sinterklaasintocht

Bij de ingekomen stukken was

'n verzoek van het Sint Nico-

laas-lntocht Comité om een

subsidie van ƒ250.- voor de dit

jaar te houden Sint Nicolaas -

intocht, op welk verzoek B. en

W. voorstelden afwijzend te be-

schikken. De heer W. v. d. Werff

(C.H.U.) begreep niet, waarom
B. en W. af wijzend tegenover

dit voorstel stonden. Het gaat

hier tenslotte toch om de Zand-

voortse kinderen; spreker wist

er geen' woorden voor om
zijn teleurstelling over dit af-

wijzende standpunt van het

college te uiten. De heer D. Pe-

trovitch (Alg. Zandv. belang),

wees erop, dat de intocht van

Sint Nicolaas reeds verschei-

dene jaren achtereen door

'n comité van particulieren

wordt verzorgd, zij het steeds

in verband met de financiën,

met grote moeite. Er is nu

een prettige samenwerking

met het School - Sint Nicolaas

- comité, dat ƒ500.- subsidie

vraagt voor het organiseren

van de School-Sint Nicolaas-

feesten en dit vermoedelijk

wel zal krijgen, doch indien

de raad afwijzend beschikt

over dit subsidie verzoek van

ƒ250.-, dan komt Sint Nicolaas

dit jaar niet in Zandvoort, daar

intocht-comité en school-Smt

Nicolaas-comité los van elkaar

werken.

De heer C. Slegers, (K.V.P.)

merkte op, dat de organisato-

ren van deze intocht meerma-
len zélf geld hebben moeten

bijleggen en adviseerde, dat

de gemeente nu maar eens

"een elegant gebaar moest

maken, temeer, daar de Mid-

denstand een sympathieke

St.Nicolaasaktie op touw zet ten

bate van het polio-fonds". Wet-

houder A. Kerkman (P.v.d.A.)

merkte op dat B. en W. deze in-

tocht van Sint Nicolaas hebben

gezien met een commercieel

doel, behorend tot de taken van

de gemeenschap en niet van het

gemeentebestuur. Een vrij lang-

durig debat ontstond daarna

en de heer v. d. Werff diende

tenslotte een voorstel in, deze

ƒ250.- te geven, welk voorstel

krachtig gesteund werd door

de heer J. Koning (Alg., Zandv.

Bel.). Mevr. Mol-van Bellen

(P.v.d.A.), vond het bedenkelijk,

dat uit de burgerij zo weinig

medewerking komt en vroeg

zich af waar dit aan kon liggen.

„Is het comité zo impopulair?"

Nadat de heer J. L. C. Lindeman

(K.V.P.) nog had opgemerkt,

dat een misverstand aanleiding

was geworden, dat hij in de

financiële commissie tegen dit

voorstel had gestemd, bracht

de voorzitter, burgemeester

mr. H. M. van Fenema, 't voor-

stel van de heer v. d. Werff om
alsnog ƒ250.- subsidie te verle-

nen in stemming, waarna het

met 9 tegen 6 stemmen werd

verworpen.

Sinterklaastoneel in 1952 Foto: Archief Genootschap oud Zandvoort.

Bestuurslid Onderling Hulpbetoon
in het zonnetje gezet

Siem v.d. Bos is al meer dan veertig jaar bestuurslid van

Onderling Hulpbetoon de oudste vereniging van Zandvoort.

In 1892 richtte een aantal inwoners de werkliedenvereniging

Onderling Hulpbetoon op. Een vereniging die tot doel had de

maatschappelijke situatie te verbeteren. In de loop van de tijd

werden vele sociale activiteiten ontwikkeld die varieerden van

een eigen ziekenfonds, woningbouw, het organiseren van de

Emmabloem collecte voor de TBC-bestrijding, gezinszorg tot het

exploiteren van een rouwkamer. In het grijze verleden kende

Onderling Hulpbetoon ook een harmonie en een zangkoor.

Bestuurslid

Siem v.d. Bos werd in 1964 be-

stuurlid. "De vereniging had in

die tijd een bestuur dat nodig

aan verjonging toe was. De

toenmalige voorzitter Arjen

Hollenberg vroeg Kors van der

Mije of hij zijn taak wilde over-

nemen en of hij misschien nog

een paar bestuursleden wist.

Van der Mije vroeg mij of ik

ook bestuurslid wilde worden",

schetst v.d. Bos hoe hij bestuurs-

lid werd van Onderling Hulpbe-

toon, een vereniging waarvan

zijn grootvader Jan v.d. Bos één

van de oprichters was.

Vele functies

Binnen Onderling Hulpbetoon

vervulde v.d. Bos meerdere func-

ties. Zo was hij secretaris, pen-

ningmeester en was hij nauw
betrokken bij de organisatie

van de gezinszorg. Vooral dat

laatste aspect was van groot be-

lang voor het voortbestaan van

de vereniging. "De gezinszorg

was na de oorlog een zeer ge-

waardeerde instelling met zo'n

3000 leden. Van overheidswe-

gen werden in de jaren zeventig

de eisen voor gezinszorg gewij-

zigd, waardoor het niet meer

mogelijk was zelfstandig te blij-

ven. Een fusie met gezinszorg

Heemstede betekende het

einde van deze activiteit onder

de vlag van Onderling Hulpbe-

toon. Wel waren we bestuur-

lijk vertegenwoordigd in de

nieuwe organistaie waarin alle

in Zandvoort actieve gezins-

hulpen werden ondergebracht

en als vertegenwoodiger van

Onderling Hulpbetoon maakte

ik deel uit van het bestuur.

Diverse fusies hebben uitein-

delijk geleid tot de Thuiszorg

Zuid-Kennmerland waar te-

genwoordig deze taak is on-

dergebracht", aldus v.d. Bos.

Rouwcentrum
"De gezinszorg was onderge-

bracht in een pand van Onder-

ling Hulpbetoon aan de Burg.

Engelbertsstraat 18. Toen de

gezinszorg samenging met

Heemstede kwam dit pand vrij

en werd het verkocht. Met het

daardoor verkregen kapitaal

werd in samenwerking met

de gemeente het rouwcen-

trum aan de Poststraat opge-

richt. Na de totstandkoming

van de nieuwe rouwkamers op

de Alg. Begraafplaats aan de

Tollensstraat is ook deze taak

beëindigd. Momenteel heeft

Onderling Hulpbetoon geen

activiteiten meer. Hoe dat in de

nabije toekomst verder zal gaan

moet nader worden bekeken",

geeft v.d. Bos de huidige situ-

atie van Onderling Hulpbetoon

weer.

Bestuur

Opmerkelijk is dat het bestuur

van Onderling Hulpbetoon nóg

drie leden telt, die al meer dan

25 jaar daarvan deel uitmaken.

Naast v.d. Bos vervullen Maar-

ten Weber, mevrouw Betty Smits

- Schotvanger en mevrouw Lies

Slagveld - Kerkman al een kwart

eeuw hun bestuursfunctie. Voor-

zitter Gerrit Schaap, Cees Wester

en Piet van der Mije Kzn zijn de

overige bestuursleden.

Zandvoort

Siem v.d. Bos kijkt met genoe-

gen terug op zijn bestuurlijke

activiteiten. "Ik heb me altijd

aangetrokken gevoeld tot be-

stuursfuncties binnen de Zand-

voortse gemeenschap met een

sociale achtergrond. Onder-

ling Hulpbetoon is mijn laatste

activiteit", zegt de man die

naast zijn inzet voor Onder-

ling Hulpbetoon onder andere

bestuurlijk actief was bij de

gymnastiekvereniging OSS, wo-

ningbouwvereniging EMM, het

Hervormd Kerkkoor en het Huis

in de Duinen. Een rijke bestuur-

lijke loopbaan van deze gebo-

ren Zandvoorter, nu 85-jarige,

die maatschappelijk gezien zijn

steentje ruimschoots heeft bij-

gedragen.
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Medina/I.H.T.

woninginrichting
TAPIJT • BEDDEN • GORDIJNEN • LUXAFLEX
LAMINAAT • PARKET • WOONACCESSOIRES

Ged.Oude Gracht 64-66 Haarlem
TeL 023 -5317840
www.m edina-woning i nrichtin g.n I

Ubica. Elke dag een top dag.

Algemene jaarvergadering

Gymnastiekvereniging OSS

Datum: 14 december 2005

Tijd: 20:00 uur

Plaats: Gemeenschapshuis,

Louis Davidsstraat 17

Zandvoort

Agenda en jaarverslag zijn

ter plaatse verkrijgbaar

Voor inlichtingen:

/
Secretariaat OSS
Nic. Beetslaan 29,

2041 NR, Zandvoort

06- 24 44 65 22

Gymnastiekvereniging OSS

FOTO MENNO GORTER
Analoog én Digitaal, Menno kan het allemaal

• Professionele 1 uur service Analoog & Digitaal

* Afdrukken vanaf negatief, dia, foto of digitaal {30x4ö cm)

- Batterijen * Pasfoto s - Fotoalbums Portretfotografie

Grote Krocht 26 • Zandvoort • Tel 023 5730600

www.fotomennogorter.nl

COMPUTERHULP AAN HUIS

ennei
v a e y

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

BEL: 023-5736250 www.kennemervallev.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

In- en verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023 571 45 80BDVAG

www.autobedrijfzandvoort.nl

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

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

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

Hele straten kijken naar je uit, als je bezorger bent van de Zandvoortse Courant

0ZANDVOORTSE
Courant

De Zandvoortse Courant is voortdurend op zoek naar goede enthousiaste bezorgers Iets voor jou?

Bel voor meer informatie: 0251-67 44 33 of mail naar info@zandvoortsecourant.nl
0ZANDVOORTSE
Courant
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Door Lana Lemmens

Way of life: A life of health

Onder deze noemer worden verschillende onderwerpen

behandeld. Leuke hobby's, uitdagende werkzaamheden, alles kan

aan bod komen. De vraag zal zijn wat er zo speciaal is aan deze

hobby, of er een pittige opleiding aan vooraf ging of wat precies

de kick is. Dus heb jij een speciale hobby of spannende baan stuur

dan een reactie naar: redactie@zandvoortsecourant.nl. Deze week
een nadere kijk op het vak van personal trainer.

A life of health.

Beweging

Remy Draaijer (43) is personal

trainer, coach, teacher en

natuurgeneeskundig therapeut.

En dit wordt je niet zo maar. Als

kleine jongen was het voor Remy
snel duidelijk dat hij iets met

beweging wilde doen. Hij begon

dan ook aan de opleiding leraar

lichamelijke opvoeding. Grappig

genoeg begon hij na deze studie

aan de juweliersopleiding (aartje

naar zijn vaartje), wat niet direct

in de lijn der verwachting lag,

maar wat hem uiteindelijk wel

van pas is gekomen bij zijn

huidige werk.

Lichaam uit balans

Tijdens zijn opleiding leraar

lichamelijke opvoeding ging

Remy zodra hij thuis kwam
naar het fitnesscentrum om
daar ook nog een paar uur te

sporten. Totdat plotseling de

ziekte van Pfeiffer toesloeg. Die

ziekte zorgde ervoor dat Remy

te moe was om ook maar een

regel in een boek te lezen, laat

staan een gewicht op te tillen.

Uiteraard betekende dit een grote

teleurstelling en frustratie voor

deze sportman in hart en nieren.

Alsof het niet genoeg was

kwamen er in de periode erna

ernstige rugklachten gepaard

met migraine. De behandelende

artsen waren uitsluitend bezig

met de symptomen, Remy voelde

een dieper liggende betekenis:

het lichaam was uit balans.

Lichaam in balans

Zoals gezegd voelde Remy dat

er iets meer aan de hand was:

Hij begon zich dan ook meer

te verdiepen in het geheel in

plaats van de som der delen.

Taoïsme, Zen boeddhisme, Yoga,

diverse meditatie- en ontspan

ningstechnieken maakten hem
bewuster dat alles met elkaar

in verbinding staat. Remy
bezocht diverse behandelaars

die methoden gebruikten om
zijn lichaam meer in balans te

brengen, maar ook paste hij zijn

leefwijze stap voor stap aan:

meditatie, voeding, reiniging,

ontspanning, beweging, frisse

lucht, voldoende zonlicht, rust

en slaap werden (en zijn nog

steeds) belangrijke pilaren in

zijn dagelijkse leven.

Natuurgeneeskunde

Remy is Ayurvedic practitioner,

Pulsor polarity practitioner en

medisch geschoold.

Verder heeft hij zich verdiept in:

massagetechnieken,acupressuur,

ontspanningstechnieken, reinig-

ingsmethoden, tai chi, chi qong,

chi nei chang, orthomoleculaire

geneeskunde, kleurenpunctuur,

bloesem remedies,aroma-,edel-

steen-, fyto-, infrarood- en zuur-

stoftherapie.

Kennis delen

Remy heeft tien jaar een Fitness

Centrum in Zandvoort gehad en

maakte hier een begin aan het

delen van zijn kennis. Hij stelde

persoonlijke programma's

samen, voorzag mensen van

voedingsadvies en gaf ook

ontspanningsoefeningen.
Toch was dit nog niet genoeg

voor hem en in 1999 begon

hij zijn eigen praktijk, zodat

hij optimaal zijn kennis kan

delen. Hier stelt hij voor een

ieder programma's op maat

samen om het lichaam meer

in balans te krijgen. Om een

beter beeld te krijgen van een

consult werd het tijd voor een

praktijkervaring...

Consult in de praktijk

Bij het eerste gesprek vraagt

Remy wat je doelstellingen zijn

en waarom je dit wilt.

Na een schetsing van jouw

dagelijks ritme kan er worden

begonnen met een behan

deling, met als basis de 'pulsor

behandeling'.

Aanvullend op deze behande-

ling wordt er gebruik gemaakt

van verschillende andere be

handelwijzen.

Eindeloos variëren met kleurtjes

en één stel glazen

Click luidt de naam van het

beste nieuws voor lens- of

brildragers. Met één stel

glazen (in verschillende

vormen leverbaar) stellen zij

vanaf vandaag hun favoriete

bril samen. Kleurrijk, stoer

en eigenwijs laat de bril zich

matchen met outfit, stemming

of gelegenheid. Voor het eerst

groeit de bril daarmee uit tot

serieus stijlaccessoire. 'Click 8'

bestaat uit acht onderdelen

waarbij uit maar liefst 14 metallic

tinten kan worden gekozen.

De glazen worden op hun

plaats gehouden door een bijna

onzichtbare nylordraad. 'Click

8' is licht in gewicht en kent

een hoog draagcomfort

voor jong en oud. Het high

performance materiaal is

sterk en absoluut allergievrij.

Verkrijgbaar bij Slinger

Optiek, Grote Krocht 20a.

Deze behandelwijzen worden

toegepast op basis van de

behoefte van je lichaam, welke

Remy 'afleest' door middel van

een pulsor pendel. De pulsor

pendel geeft aan waar de

pulsors nodig zijn, wanneer er

even geen pulsors meer kunnen

worden gebruikt en wanneer

er bepaalde punten moeten

worden gemasseerd of andere

behandelwijzen nodig zijn.

Totale ontspanning

De vraag is natuurlijk wat het

uiteindelijke effect is van een

behandeling, die doorgaans

één tot twee uur kan duren.

Pulsors zorgen voor een diepe

ontspanning waardoor je

lichaam op een natuurlijke wijze

in balans wordt gebracht.

Het was voor mij moeilijk te

constateren of er daadwerkelijk

een directe balans in mijn lichaam

kwam, ook omdat ik niet weet

waar ik op moet letten. Wel

voelde ik dat er iets met mijn

lichaam gebeurde, alleen ook

weer moeilijkte omschrijven wat.

Feit is dat het een ontzettend

relaxende uitwerking op mij

heeft gehad, zowel fysiek

als mentaal. Er is inderdaad

een totale ontspanning, al is

het alleen al door de diverse

massagetechnieken. En juist

deze diepe ontspanning geeft

volgens Remy het begin van

een betere balans in het gehele

lichaam, waardoor regeneratie

en het makkelijker omgaan
met de dingen van alledag een

gevolg is.

Tot slot kan er na de behan-

deling een persoonlijk pro-

gramma worden gemaakt met

bijvoorbeeldvoedings-,reinigings-

ontspannings- en bewegings-

adviezen.

Positief puntje: Er zijn ver-

schillende verzekeringsmaatsch

appijen die de consulten geheel

of gedeeltelijk vergoeden!

Health Improvement

Wil je ook gezonder eten,

meer weten over pulsors, een

cursus volgen, meer balans

in je lichaam en dus leven, of

producten aanschaffen ten

behoeve van je gezondheid?

Dan kun je altijd eens een

kijkje gaan nemen bij 'Health

Improvement', de praktijk van

Remy Draaijer. Gezamenlijk kan

er dan worden gekeken naar

een programma op maat.

Je kunt je aanmelden voor de

maandelijkse Health nieuws-

brief via de website.

Voor meer informatie:

Bezoekadres op afspraak:

Max Planckstraat 31

2041 CX Zandvoort

T. 023-5731835/0654323689

info@healthimprovement.nl

www.healthimprovement.nl

Pulsors
Pulsors brengen je lichaam in balans. Ze onderscheiden zich

als gezondheidsproduct doordat ze in stressvolle situaties niet

afschermend werken maar ze je eigen energieveld versterken.

Een Pulsor bestaat uit miljoenen microkristallen, zo ontworpen

en bewerkt dat ze energie kunnen resoneren; het zijn

ontvangers en uitzenders van energie.

Remedie tegen elektrische

straling

Pulsors nemen het overgrote

deel van de in ons lichaam

aanwezige vrije elektronen

op, vooral in contact met

elektronische apparatuur en

tijdens het in - en uitschakelen

van elektriciteit.

Van vrije elektronen en vrije

radicalen of kleine deeltjes

van moleculen, vooral als ze

geladen zijn, is bekend dat

ze schadelijk zijn voor de

biochemie van het lichaam en

mede verantwoordelijk voor

hetverouderingsproces. Pulsors

verwijderen de lading van deze

negatieve elektronen.

Kleine donuts

De Pulsor-microkristallen, door

de ontwikkelaar Dr.Yao ook wel

'quasi-' of 'semi-intelligente'

kristallen genoemd, zijn te

verkrijgen in de vorm van kleine

'donuts' van verschillende dikte

en sterkte, met een doorsnede

van ongeveer drie a vier

centimeter. Daarbij zijn ze ook

gecomprimeerd tot hangers en

als pendels verkrijgbaar.
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Tjerk Hiddesstraat 99

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
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AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES- HUUR-

VERHUUR- BEHEER/

HYPOTHEEK/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

Modern en zonnig tweekamerappartement

op de 6e verdieping met ruim balkon op het

zuidoosten en schitterend vrij uitzicht op

zee, duinen en dorp. Parkeergelegenheid

op eigen afgesloten parkeerterrein. Berging

onder het gebouw. Ind. Entree; gang; slaap-

kamer; badkamer met douche, toilet en

wastafel; woonkamer met toegang naar het

balkon en open keuken.

Vraagprijs € 160.000,- k.k.

Dr Smitstraat 10

Deze verrassend ruime en sfeervolle een-

gezinswoning met in totaal 7 kamers ligt op

50 meter van het strand. De woning is recen-

telijk van binnen verbouwd en beschikt nog

over veel leuke details. De voordeur bevindt

zich in het midden van de woning met aan

de ene kant de woonkamer met open haard

en aan de andere kant de moderne keuken

met eetkamer. Achtertuin van ca. 20 m2.

ie Et.: 3 sl.k.; badkamer met ligbad.; werk-

kamer. 2e Et.: overloop 3x3; sl.k.; wasruimte.

Vraagprijs € 274.500,- k.k.

Vrijstaande villa met inpandige garage op

een rustige locatie in hartje centrum. De

patio aan de achterzijde grenst aan een

gezellig besloten pleintje. Ind. Parterre:

gang; toilet; slaapkamer; zijkamer; badka-

mer met ligbad, douche, toilet en wastafel;

woonkamer met inbouwapp.; bijkeuken;

inpandige garage, ie Et.: woonkamer met

open haard (nokhoogte ca. 5 m); slaapka-

mer met kitchenette en badkamer; werk/

hobbykamer.

Vraagprijs € 398.000,- k.k.

Inde.
Sp\ tüghts

Jemana freaa/iAe/i, féuctteren afverrojje/i?

J£efAem/Aaar eenjm ae jfotuaAfy/

Tekst inclusief foto: € 10,00

Bij voorkeur digitaal aanleveren aan info@zandvoortsecourant.nl

Wij willen alle medewerkers van grand café -

restaurant Riche hartelijk bedanken voor de wijze

waarop zij vrijdag 25 november onze trouwdag

tot een feest hebben gemaakt. Want ondanks

dat de storm ook hen veel extra werk gaf,

was daar niets van te merken.

Onze trouwdag was met recht een feestje.

Heel veel dank, Shanti en Robin Molenaar.

1 - 12 - 1975

Speciaal voor jou is dit een wens,
oprecht en uit het hart;

CEZONDHEID, LIEFDE EN GELUK,
EN HEEL VEEL VREUGDE OP JE PAD!

HARTELIJK GEFELICITEERD MET JE 30STE
VERJAARDAG

BEATA EN ZOON DYLAN

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
Behang- en schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp
Tel/fax 571 31 72/

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilders-

werkzaamheden

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.

WonenPlus Zandvoort zoekt vrijwilligers

WonenPlus is enthousiast van start gegaan met het

samenstellen van een zo breed mogelijk pakket aan

diensten, die geleverd worden door zowel professionele

dienstverleners als door vrijwilligers. Voor een aantal

diensten worden nog vrijwilligers gezocht.

Zo wordt met spoed

gezocht naar Meldpunt-

medewerkers. Ben je een

echte regelaar? Beschik

je over enige computer

ervaring? Vind je het leuk

om anderen te helpen? Bel

je dan snel met WonenPlus

Zandvoort?

Daarnaast worden vrijwilli-

gers gezocht die inciden-

teel, op afroep, beschik-

baar willen zijn voor

leuke klusjes, zoals klein

tuinonderhoud, even iets

versjouwen voor iemand

die dat niet meer kan,

kleine technische reparatie

/installatie vragen, eenvou-

dige pc-instructie, instal-

leren en gebruiksklaar

maken van apparatuur...

Er is altijd wel wat te doen

voor een ander. Elkaar

helpen, kleine moeite, groot

plezier.

Meld je nu aan als vrijwilliger

bij WonenPlus. Voor meer

informatie: Mariska van

Huissteden, Consulente

WonenPlus, tel: 5717220.



vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

De gezichten achter

Loket Zandvoort
Binnenkort is Loket Zandvoort realiteit. Alle inwoners
van Zandvoort en Bentveld kunnen op één plek aan de
LDavidsstraat terecht met al hun problemen over Wonen,
Zorg en Welzijn. In een informeel interview stelt het team
van deskundigen zich aan u voor.

'Loket Zandvoort een zorg

minder'. Zoeken tussen het

kastje en de muur is verle-

den tijd, zo verzekert de
gemeente. Het Loket wordt
door een team van 8 des-

kundigen in wisseldienst

geleid.

Lyde de Graaf

De dagelijkse leiding is in

handen van Lyde de Graaf.

Zij werkt bij de gemeente
op de afdeling Maatschap-
pelijke Zaken en Dienst-

verlening en zorgt dat Lo-

ket Zandvoort op rolletjes

loopt. Zo zal zij vaak ach-

ter de balie aan de Louis

Davidsstraat zitten om de
klanten met raad en daad
te helpen. Heldere voorlich-

ting aan alle Zandvoorters

vindt Lyde de Graaf belang-

rijk. Door haar 14-jarige er-

varing in de zorgverlening

is zij door de wol geverfd

en pakt problemen praktijk-

gericht aan. Naast reizen is

haar grote hobby duiken in

uitheemse diepzeeën.

Cocky Tinga

Ook de in Zandvoort gebo-
ren en getogen Cocky Tinga

is dol op reizen. Ze droomt
graag weg in een spannend
reisverhaal of in een levens-

echte biografie die haar laat

kennismaken met mensen
in exotische landen. Haar
beroep is WvG-consulente
en Cocky regelt ondermeer
woon- en vervoersvoorzie-

ningen. "Ik verwacht dat

door Loket Zandvoort de
drempel voor de mensen
nog lager wordt."

Dettie Tijtsma

De in Alkmaar woonachtige
Dettie Tijtsma is al vijf jaar

werkzaam bij de Sociaal

Medische Dienst Zuid-Ken-

nemerland f bureau Zand-
voort. "Ik ben algemeen
maatschappelijk werker en

ondersteun mensen met

De dames van het Loket Zandvoort.

psycho-sociale proble-

men". Ook in zaken die te

maken hebben met rijksre-

gelingen en met het nieu-

we zorgstelsel wijst Dettie

mensen met vragen vlot

de weg. En lachend: "Mijn

grootste hobby? Koken en

tafelen, daar ligt mijn pas-

sie".

Astrid van Gent
Al woont Astrid van Gent
in Velserbroek # in deeltijd

vervult zij de post Oude-
renadviseur Zandvoort. Dat
werk deed Astrid al langer

voor de Stichting Welzijn

Ouderen (SWOZ). "Mijn

huidige kantoor wordt nu
bij Loket Zandvoort ge-

trokken" licht de geboren
Heemskerkse toe. "Voor
mijn klanten zet ik me 100

procent in."

Ada Klarenbeek
Hoewel Ada Klarenbeek in

Odijk (Utrecht) is geboren
kent ze Zandvoort goed.

Eveneens als haar collega

Astrid werkt Ada als Oude-
renadviseur bij de SWOZ en
binnenkort in het Loket. In

haar vrije tijd bespeelt zij

graag de hobo: muziek is

dan ook haar hobby. Ada
houdt van reizen, waarbij

de het land en de cultuur

van Tibet haar het meeste
aanspreekt.

Vraag
Tijdens het interview zijn

3 teamleden afwezig: An-
neke Lekkerkerker, Cecile

Halsema en Marco Gel-

dermans. Projectleidster

Lyde de Graaf: "Als ie-

mand met een vraag aan
het Loket komtf proberen
wij erachter te komen of

die persoon ook andere
voorzieningen zoals thuis-

zorg nodig heeft." En als

blijkt dat daar behoefte
aan is regelt het Loket het

nodige. Streven is # dat de
teamleden rond 5 decem-
ber in het Loket Zandvoort
aan het werk kunnen. De
officiële opening wordt in

januari 2006 verwacht.
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Griepprik senioren
verlaagt sterftekans

Ouderen die elk jaar opnieuw een griepprik

ontvangen, hebben 24 procent minder kans om te

overlijden dan ouderen die dat niet doen. De eerst

vaccinatie verlaagt het risico op overlijden al met tien

procent. Dat blijkt uit onderzoek van Betty Voordouw,
die onlangs promoveerde aan de Erasmus Universiteit

Rotterdam.

MM MM

^Zandvoortse
Courant

Het B.Z. Journaal
Uw voetlicht

Vergeet uw uitnodigingen niet te sturen.

Zandvoortse Courant • T.a.v. de heer C. van Gelder, Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort, info@zandvoortsecourant.nl

Ouderen die elk jaar een

griepprik halen f blijken een

vijftien procent kleinere

kans te lopen op overlijden.

Dit ten opzichte van oude-

ren die voor het eerst een

griepprik krijgen. Wanneer
er een griepgolf plaats-

vindt loopt dat verschil op
tot 28 procent. Degenen
met een relatief betere

gezondheid, lopen ook tot

33 procent minder kans op
luchtweg infecties; bij hen

gaat ook de kans op long-

ontsteking met zo'n vijftig

procent omlaag.

Voordouw onderzocht bij

zelfstandig wonende ou-

deren of vaccinatie invloed

heeft op het risico om te

overlijden. Ook keek ze

naar zogeheten lagere

luchtweg infecties, zoals

bronchitis of longontste-

king. De effectiviteit van

het griepvaccin is daarmee
duidelijk geworden: de
griepprik voorkomt één

overlijdensgeval per drie-

honderd gevaccineerde

ouderen van 65 jaar of

ouder.

De overheid stimuleert

sinds 1997 een nationale

griepvaccinatiecampagne,

maar niet eerder was de
effectiviteit daarvan bewe-
zen. Doel van de griepprik

is ziektelast te verminde-

ren, bij mensen ouder dan
65 en kinderen of volwas-

senen met bepaalde risico-

factoren, zoals chronisch

zieken of hart- of longpa-

tiënten. Voordouw heeft

voor het eerst met harde

cijfers de effectiviteit van

de jaarlijkse vaccinatie

aangetoond.

Bron: www.deGroteG riep-

Meting. nl

Op bezoek bij uw overgrootouders

Heb ik blauw bloed? Van wie heb ik toch dat rare

karaktertrekje? Of stam ik af van een beroemdheid?
Vragen van heden, met antwoorden die in het verleden

liggen. Het is hoe dan ook leuk om te graven in je

familiegeschiedenis.

Neem plaats achter uw com-
puter en ga naar bijvoorbeeld

de zoekrobot 'Google'; tik

het woord 'stamboomonder-
zoek Nederland' in. Op het

scherm verschijnen namen van

(web)sites waar uw zoektocht

beginnen kan. U gaat verder

met bijvoorbeeld de zoekma-
chine 'Genlias', een computer
van de Nederlandse overheid

waar u in korte tijd gegevens

over uw voorouders na 1780

kunt vinden.

Gegevens
Al bijna tweehonderd jaar

registreert de Nederlandse

overheid nauwkeurig alle ge-

gevens van geboorte, trouwen
en overlijden van haar burgers.

In deze burgerlijke stand zoekt

'Genlias' voor u. Zo wordt u

ook een kijkje gegund in di-

verse stadsarchieven.

Prikbord

Via de zoekmachines op In-

ternet kunt u ook een kijkje

nemen bij het Centraal Bu-

reau voor Genealogie, een

kennis- en documentatiecen-

trum voor genealogie, fami-

liegeschiedenis en verwante
wetenschappen. Ook hebt u

de mogelijkheid via de vele

prikborden op Internet een

oproep te plaatsen of na te

zien wie nog meer bezig is

met stamboomonderzoek.

Heeft u nog geen Internet

in huis? Dan neemt u het

beste contact op met een

deskundige van bijvoorbeeld

SeniorWeb. Bij de Stichting

Welzijn Ouderen Zandvoort

(SWOZ) kunt u informeren

wat Internet voor u beteke-

nen kan.
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alles voor

Honden • Katten «Vissen

Vogels • Knaagdieren

Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-571 9345

STEL NU UW EIGEN 3 GANGEN KEUZE
MENU SAMEN UIT DE VOLGENDE

VOOR - HOOFD - EN NAGERECHTEN.
DRIE GANGENKEUZE MENU

PASTA MENU

Voorgerechten:

VLEES MENU

Voorgerechten:

Hoofdgerechten :

Spaghetti of Macc

Ravioli Al Rosé

Nagerechten:

Prijs: € 22J0

Hoofdgerechten :

Esplanada Spies

Scalopina

Nagerechten:

Irish Coffee

Dame Blanche

Dat vredejullie deel mag zijn voorspoed, liefde, harmonie

mogen uren, dagen, maanden worden tot een symfonie.

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

paardencadeaus vanaf 2 Euro!

Haltestraat 62A - 023-571 3225

Slinger Optiek

Click 8 brillen

Eindeloos variëren met
kleurtjes en één stel glazen!

Bij aankoop van een
click 8 brilmontuur

gratis enkelvoudige
glazen en 50% korting op

multifocale glazen.

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

:

TAPAS
t/m zondag 1 1 december

PROEF EN GENIET!

Kerkplein 6 • www.cafekoper.nl
v '

Glorious 1 dec. tot 5 dec.

Taj Mahal »£:i™'.
+

*** Koffie/Thee***

€15,-
Indiaas & Sri Lankaans Restaurant.

Zeestraat 38 - Zandvoort 023 5733096

Joegosfaviscft restaurant

(D (
[i

(B (R0V<hf<l<K
3 gangen weekmenu

dinsdag t/m vrijdag

vis of vlees

€11,75

Vraag ook naar ons

Kerstmenu!

Zeestraat 41 • Tel 5715110 • (maandags gesloten)

i èi i Am.\i a

KERST VIEREN IN

Aanvang: Welkoms begroeting met Glühwein, French coffee

of Irish coffee.

De kerst is een speciale gelegenheid en daarom zullen we het

beste er van maken.U overnacht in een comfortabele kamer,

in een heel gezellig Hotel aan zee in het hartje van Zandvoort.

Er is kinderopvang, zodat u kunt genieten van de kerstda-

gen. Op de Ie en 2e kerstdag organiseren we in de ochtend

een heerlijk open buffet brunch. Vanaf 17.00 start het Kerst

Diner Buffet. Dit heerlijke luxe buffet is oogverblindend en

tongstrelend. Prachtig om te zien en heerlijk om van te smul-

len. In de avond is er live muziek (Blues, Jazz, R&B, Soul)

met lekkere aperitief hapjes.Hierbij krijgt u ook een gratis

entree voor Holland Casino.

Prijzen: 3 daagse kerst, € 90,- per nacht, per persoon

€ 250,- 3 overnachtingen per persoon,van 23-12-2005 tot

26-12-2005.

Voor informatie of reserveringen:

Tel: 023-5734008

Hotel Grand Café Esplanada • Badhuisplein 2 • 2042 JB Zandvoort ( tegenover Holland Casino) • Tel:023-5734008

ZARAS
GRIEKSE SPECIALITEITEN

CAFÉ RESTAURANT

LEKKER ETEN
OOK OM AF TE HALEN!

HALTESTRAAT 7

2042 LJ ZANDVOORT
TEL.:023-571 66 31
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Zandvoortse voetbaltalenten in basis ADO '20

Sinds twee jaar voetballen twee Zandvoortse voetbaltalenten bij

hoofdklasser ADO'20 uit Heemskerk. Boy Visser (21) en Michel van

Kampen (23) hebben binnen die periode een vaste plaats verwor-

ven in de selectie van de nieuwe trainer, Cees Bruinink; Van Kam-

pen als doelverdediger en Visser aan de andere kant van het veld,

in de spits.

Michel van Kampen was al snel

uit het Zandvoortse verdwenen

en speelde het grootste gedeelte

van zijn tienerjaren bij Haarlem-

se verenigingen die de keeper op

waarde wisten in te schatten. De

doelman, die vanaf de kleintjes

al door zijn vader Ben getraind

en gecoacht wordt speelde on-

der andere bij EDO en Ripperda

en werd aan het einde van het

seizoen 2003-2004 door de toen-

malige trainer van ADO '20, Rob

Witschge, naar Heemskerk ge-

haald, waar hij in eerste instantie

een plaats achter de eerste twee

doelmannen kreeg. In de aan-

loop naar het seizoen mocht hij,

onder andere, het Heemskerkse

doel tegen FC Porto, toentertijd

Champions League 2004 winnaar,

verdedigen in een oefenwed-

strijd van de Portugezen die op

trainingsstage in Nederland wa-

ren. Hij kreeg deze kans omdat

de beide andere keepers op dat

moment geblesseerd waren. Hij

pakte die gelegenheid met beide

handen aan en alhoewel ADO '20

met dikke cijfers verloor, had hij

grote indruk op zijn oefenmees-

ter gemaakt.

Boy Visser heeft zijn jeugd hoofd-

zakelijk bij Zandvoortmeeuwen

en de fusieclub sv Zandvoort

doorgebracht. Al snel werd het

de leiding van beide verenigin-

gen duidelijk dat zijn een ruwe

diamant in hun jeugd hadden

rondlopen. Visser zou dan ook

regelmatig één leeftijdsklasse

hoger spelen dan die van zijn

eigen leeftijd. In 2002 werd hij

overgehaald om naar EDO hfc

te komen, een 1e klasser in dat

jaar, waar hij regelmatig in de

hoofdmacht mocht opdraven.

Toen John van der Zeijs trainer

van de zondagselectie van sv

Zandvoort werd, haalde hij hem
snel naar zijn team. Zandvoort

speelde toentertijd nog in de 5e

klasse en de ambities van Van

der Zeijs en zijn mannen was

duidelijk: "we gaan maar voor

één ding: het kampioenschap

want Zandvoort, dat ooit in de

eerste klasse speelde, hoort niet

in deze klasse thuis!". Visser

werd het 'goudhaantje' van sv

Zandvoort dat de doelstelling

haalde en naar de 4e klasse pro-

moveerde.

Samen met een ander spits met

scorend vermogen, Ferry Boom,

stond Visser zo een beetje aan

de basis van het succes van sv

Zandvoort. Natuurlijk kan en

mag men niet zeggen dat één

enkele speler verantwoordelijk

is voor een succes maar feit is dat

beide spelers voor doelpunten-

regens zorgden in dat seizoen.

Als iemand zo veel doelpunten

maakt, speelt hij zich in de kij-

ker van diverse clubs. Zo kon

hij, eveneens in de wedstrijd te-

Zandvoort Noord wint van TYBB
Het afgelopen weekend stond in het teken van het slechte weer.

Of dat er nu wat mee te maken had of niet, enkele spelers van

TYBB, kwamen wat verlaat in de Korver Sporthal (door een ver-

keerscontrole (!) bij het Rottepolderplein) aan. De wedstrijd be-

gon daardoor tien minuten later.

Voor Zandvoort Noord was de

laatste thuiswedstrijd van 1 1 no-

vember j.l. een regelrecht drama.

De Zandvoorters verloren met 0-8

van koploper DIOK. Tegen TYBB

lagen de kansen gunstiger. Hoe-

wel het allemaal niet gemakkelijk

ging, wisten de Zandvoorters toch

in de beginfase het verschil te ma-

ken.

De eerste vijf minuten verliepen

zeer goed voor onze plaatsgeno-

ten. Door doelpunten van Arthur

Paap en Alex Verhoeven stond

TYBB tegen een 2-0 achterstand

aan te kijken. Michel Sidar maakte

na ongeveer tien minuten spelen

er 3-0 van. Daarna zakte Zand-

voort Noord weg. In deze fase

waren krachttermen nodig om
de concentratie en scherpte weer

terug te krijgen binnen de ploeg.

Het stelde TYBB in staat door twee

doelpunten van Hollander om de

achterstand terug te brengen naar

3-2. Beetje onnodig omdat keeper

Robin Luiten weer mee ging spe-

len. Geen lekkere score echter om
aan een tweede helft te beginnen.

Het was Frank Paap die Zand-

voort Noord naar 4-2 hielp, maar

een tegendoelpunt van Bok na-

mens TYBB, direct na de treffer

van Paap maakte de score weer

spannend. Dezelfde Paap liet

daarna de 5-3 aantekenen. Nor-

maal speelt hij bij de veteranen

van Zandvoort Noord, maar in

de tweede helft liet hij toch wat

knappe staaltjes zien. Misschien

was het deze Paap met zijn be-

scheiden aandeel binnen Zand-

voort Noord die het verschil in

deze wedstrijd wist te maken.

Met twee uitgekookte aanval-

len wist Zandvoort Noord het

pleit te beslechten. Door doel-

punten van opnieuw Sidar en

Arthur Paap werd het 7-3. Daar-

mee was de smadelijke thuis-

nederlaag tegen DIOK wegge-

poetst.

Vervolg borden Kostverlo-

renpark

Allereerst mijn hartelijke

dank voor de ingezonden re-

acties. Nogmaals, het plaat-

sen van deze borden is op-

gedragen door de inspectie

NSW en is niet het plotselinge

idee van de eigenaren, zoals

iemand meende te moeten

opmerken. Uit de reacties

constateer ik dat men zich

met name stoort aan het ver-

bod voor loslopende honden.

Nu dat duidelijk is, zullen de

eigenaren dan ook onthef-

fing voor dit onderdeel van

het reglement vragen voor

het noordelijk deel van hun

terrein (Visserspad). Dit zou

tevens overeenkomen met

PWN, de aangrenzende eige-

naar. Mocht ontheffing voor

dat deel worden toegestaan,

dan kan deze verbodsregel

op het bord worden door-

gehaald en de borden bij

het Visserspad opnieuw ge-

plaatst worden. De inspectie

NSW verlangt nu eenmaal

dat de eigenaren zich aan

de voorschriften houden en

op hun terrein deze borden

plaatsen.

Voorts werd opgemerkt dat

deze borden een paar hon-

derd meter uit de koers zou-

den zijn geplaatst. De bor-

den bij het Visserspad staan

wel degelijk op de grens

van het grondgebied van

de eigenaren. Mocht men
daaraan twijfelen dan kan

men dat in het kadaster na-

gaan. Ook bij de ingang bij

de Q. van Uffordlaan staan

de borden correct en enkele

tientallen meters vanaf de

ingang. De ingang, "de cen-

timeters dikke glibberbrij", is

eigendom van de gemeente

Zandvoort.

Mocht de voorgestelde ont-

heffing worden verleend

en de 'gewijzigde' borden

opnieuw worden geplaatst,

dan hoop ik dat diefstal en

vernielingen in het vervolg

achterwege zullen blijven.

Met vriendelijke groet,

D. Marbus

Beheerder Kostverlorenpark

gen FC Porto, op de reservebank

plaatsnemen bij ADO '20. Nu is de

stap van 4e naar hoofdklasse be-

hoorlijk groot maar de doelpun-

tenmachine uit onze badplaats

veroverde, via goede trainings-

arbeid en dito wedstrijden in het

tweede elftal, een plaats in de

hoofdmacht en ook hij pakte die

kans met beide handen aan. ADO,

dat een scorende spits mistte, om-

armde hem met beide handen

want ook hier zorgde hij voor

doelpunten met zijn, wat Duitser

noemen, 'Torinstinkt'.

Het was voor Cees Bruinink wel

even wennen toen hij aan het

begin van dit seizoen de scep-

ter in Heemskerk overnam. Een

van de dingen die nieuw voor

hem waren, waren de uitnodi-

gingen aan het adres van maar

liefst negen ADO spelers voor

een oefensessie bij het Neder-

lands Amateur Elftal. Ook onze

beide plaatsgenoten werden

uitgenodigd echter zullen nog

een beetje beter moeten wor-

den voor een vervolg maar hun

trainer is ervan overtuigd dat zij

er zeer dichtbij zitten. Onder-

tussen is het seizoen ook in de

hoofdklasse alweer op de helft

en staat ADO op een goede

vijfde plaats. Vorig seizoen was

dat wel anders maar de Noord

Hollandse club heeft goed 'ge-

boerd' en Visser en Van Kampen
zijn niet meer weg te denken in

Heemskerkse collectief.

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

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind na schooltijd en

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

• Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier

• Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

Informatie: AKZA • Flemingstraat 180 • 2041 VP Zandvoort

Tel.: 023 571 71 13



D ERVAN
DE WEEK

Wolf is een Husky van 13 jaar. Nou dat zou je toch zeker niet zeggen. Zodra

hij uit de kennel mag, dartelt hij als een lammetje om ons heen. Urenlange

wandelingen hoeven voor hem niet meer, maar hij geniet toch zeker nog van

zijn uitjes.

Wolf gedraagt zich ui-

teraard als een echte

Husky, ietwat hoog-

hartig dus. Andere

honden interesseren

hem niet zoveel, be-

halve wanneer het een

leuke vrouw betreft!

Tegenover de reuen

wil hij nog wel eens

wat stoer doen. Wolf

is altijd samen geweest

met zijn moeder maar

deze is helaas op de

respectabele leeftijd van

16 jaar overleden. Wolf

heeft na het verlies van

zijn moeder even in een

dipje gezeten, maar deze

dip verdween als sneeuw
voor de zon toen wij een

nieuwe vriendin voor

hem vonden. Hij staat nu

elke dag samen met Joy

(x-herder) op het uitlaat-

veld en Wolf doet elke

dag weer zijn best om er

zo stoer mogelijk bij te

lopen. Erg leuk om te

zien dat hij door haar

weer zo is opgebloeid.

We weten niet of Wolf

met kinderen overweg

kan. Over het alge-

meen houdt hij niet

zo van drukte dus een

rustig huishouden met

eventueel een andere

hond (teef) in huis lijkt

ons het meest ideaal

voor Wolf.

Voor meer informatie over Wolf of de andere dieren in de opvang, kunt u

terecht op Keesomstraat 5 te Zandvoort. Geopend van maandag t/m zaterdag

van 11.00 uur tot 16.00 uur. Tel: 023-5713888.

^udoku

9 2 4 3

5 1 2

2 3 8 5

7 1 4

9 1

6 2 3

6 4 2 9

7 9 6

3 9 4 7

Oplossing week 47:

3 6 2 5 9 1 4 8 7

8 4 7 6 2 3 5 19
15 9 4 7 8 6 3 2

5 9 1 7 8 4 2 6 3

4 7 8 2 3 6 9 5 1

6 2 3 9 1 5 7 4 8

7 8 4 3 6 2 1 9 5

9 15 8 4 7 3 2 6

2 3 6 1 5 9 8 7 4

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 oplossing wordt volgende week

gepubliceerd.

Horoscoop
•B Ram

(21 mrt-19apr)
Vanaf vrijdag doet zich

een aardverschuiving

voor in je persoonlijke

doelstellingen en sla je

een heel andere weg in.

Jouw definitie van geluk

is ineens totaal veranderd.

Je neemt geen genoegen

meer met minder. Sommi-

ge Rammen voelen zich

nog wat ongemakkelijk

en alleen op hun nieuwe

pad en hebben wat meer

tijd nodig om de emotio-

nele motor weer op gang

te krijgen.

tt Stier

(20apr-20mei)

Je beste vriend(in) of ge-

liefde gooit deze week
totaal onverwachts zijn

of haar kont tegen de

krib. Even wennen dus

als je gewend bent de

lakens uit te delen. Deze

opstandigheid prikkelt

je nieuwsgierigheid en

stuwt je libido naar on-

gekende hoogten. Tegen

het einde van de week
ben je misschien wel zo

gewend aan de nieuwe

situatie van underdog,

dat je er met volle teugen

van geniet.

yijff Leeuw
Br (23 jul - 22 aug)

Je voelt je super onaf-

hankelijk. Anderen heb-

ben he gevoel dat je je

in een nieuw avontuur

gaat storten. Je bent

dol op avontuur en

romantiek,maar je offert

je vrijheid niet graag op.

Het een hoeft het ander

toch niet uit te sluiten

beste Leeuw?

Geniet van de hartstoch-

telijke passie zonder ook

maar 1 procent van je

vrijheid op te geven.

Ifcfi, Maagd
VJ (23 aug - 22 sept)

Op het gebied van werk

wordt je geduld deze

week zwaar op de proef

gesteld. Beloftes worden
niet nagekomen door

gebrek aan proffesiona-

liteit en fatsoen van de

anderen.

Nog voor het einde van

de week ga je op zoek

naar een betere optie.

Neem hier wel de tijd

voor Maagd! Het kan

een paar weken duren

voor je de juiste bondge-

noot hebt gevonden.

flKi^ Boogschutter

'PT (22nov-21 dec)

Begin deze week neem je

bepaalde tijdsgevoelige

doelstellingen opnieuw

onder de loep.

Als je erover nadenkt be-

sef je dat je niet zo hard

had hoeven werken.

Dit is een keerpunt,want

zodra je de werkelijkheid

onder ogen ziet,zal zich

de ene na de andere nieu-

we kans voordoen. In het

weekend leveren sociale

ontmoetingen je zakelij-

ke buitenkansjes op.

%i

Va
Tweelingen

(21 mei - 20 jun)

Je bent nogal een

laatbloeier,zeker op het

gebied van liefde en pas-

sie. Wellicht houd je de

schijn op en citeer je uit

de Kamasutra, maar stie-

kem wacht je nog steeds

op die ene grote liefde.

De kans is groot dat je

deze week bezwijkt voor

een uiterst charmant per-

soon en dat je je fantasie

de vrije loop laat. Het isjJKkflfc

Weegschaal

(23 sept - 22 okt)

Je liefdesleven zit deze

week in een versnel-

ling. Lange rijen voor

de incheckbalie of

loketten,afgeladen vlieg-

tuigen of treinen of geen

euro meer op je bankre-

kening: je zult hemel en

aarde bewegen om dich-

ter bij degene naar wie

je zo verlangt te komen.

Jouw week lijkt niet meer

stuk te kunnen.

maar goed dat niemand

jou gedachten kan lezen

Kreeft

(21 jun -22 jul)

Pas op wat je zegt of

suggereert, want je kunt

anderen diep kwetsen.

Het slagen van een mo-
gelijke samenwerking

valt of staat met jou ma-

nier van communiceren.

Zorg dat je een onwan-
kelbaar zelfvertrouwen

uitstraalt,ook al vindt

je de situatie moeilijk.

Als je sterk en betrouw-

baar overkomt bereik je

meer.

Schorpioen

~%& (23 okt -21 nov)

Je bent nog steeds op

zoek naar de juiste ma-

nier om je carrière van

de grond te krijgen. Laat

je niet klein krijgen door

onzekere situaties,maar

zorg er voor dat je

kracht en stabiliteit uit-

straalt. Dat heeft een

positieve uitwerking op

je zakelijke contacten

en je zelfvertrouwen.

Komend weekend komt
er een einde aan een

onduidelijke samenwer-

king of geldkwestie, en

dat zal eens tijd worden
ook!

^J "P Steenbok

W (22 dec -19 jan)

Het is de hoogste

tijd om schoon schip te

maken- en je zult zien dat

je het nog leuk gaat vin-

den ook. Je zet een punt

achter alles wat voor ver-

warring en onrust zorgt in

je priveleven. Iedereen die

dacht dat je een onder-

danig typje was zal snel

ontdekken hoe stevig je

in je schoenen staat. Sta

wel open voor suggesties

van anderen.

öifff Waterman
^S (20jan-18feb)

Hou liefde en werk ge-

scheiden. Dus besteed

geen aandacht aan die

aantrekkelijke collega; je

kunt je toch wel 1 weekje

beheersen? Je houdt van

macht en succes en wordt

omringd door invloedrij-

ke mensen. In het week-

end heb je zin om alle re-

gels te negeren en achter

iemand aan te lopen die

al bezet is.

tSf^f\ Vissen

S>^ (19feb-20mrt)
Het is tijd om de bezem
door je leven te halen. Je

bent door een reeks te-

leurstellingen in de slacht-

offerrol beland. Je zoekt

de schuld bij een ander

terwijl die juist bij jezelf

ligt. Want jij bepaalt wie

echt belangrijk voor je is!

Omgaan met mensen die

geen respect voor jou of

zichzelf hebben, is vragen

om narigheid. Maak an-

dere keuzes en verbeter

zo je leven.
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Driebanden

Driebandentitel voor Mickey Rosenboom
Op het groene laken van Café Hollandia is Mickey Rosenboom
(Café Bluys) Driebanden Kampioen 2005 van Zandvoort gewor-

den. In een spannende finale versloeg hij zijn teamgenoot Fred

Paap met slechts een gering aantal punten verschil.

Tweede van Links Mickey Rosenboom.

Direct al in de eerste kwart

finale sneuvelde de Hollandia

favoriet Henk v.d. Linden. Ook
Louis v.d. Mije (Café Bluys) en

Joop Keet ( Café de Lamstrael)

wisten niet voldoende caram-

boles te maken om de halve fi-

nale te bereiken. De kampioen

van vorig jaar Henk Kinne-

ging (Café Restaurant 't Wa-
pen van Zandvoort) verloor

tenslotte op het nippertje van

de latere winnaar Mickey Ro-

senboom.

Onder luider wordende toe-

juichingen van het ruim aan-

wezige publiek slaagden Paap

en Rosenboom er in hun hal-

ve finale partijen te winnen

van Frits Flinkevleugel (Café

Bluys) en Cees d'Hont (Café

Basta). De finale leek vooraf

een prooi te worden voor

Paap. Rosenboom kon ech-

ter met opportunistisch spel,

waarbij hij bij elke door hem
gemaakte carambole z'n keu

op de grond gooide, wat hem
een berisping van de arbiter

opleverde, zijn tegenstander

de baas blijven. Een verras-

sende kampioen die echter

geheel past in de traditie van

de afgelopen jaren toen Kees

Roos (Café Restaurant 't Wa-

ZHC heren behalen monsterzege!

Het herenelftal van de Zandvoortse Hockey Club (ZHC) heeft in de thuis-

wedstrijd tegen Hermes uit Den Helder laten zien dat de twee neder-

lagen op rij van de afgelopen weken een misverstand waren. Hermes,

dat niet volledig aantrad en van de scheidsrechters toestemming had

gekregen om een tweetal dames mee te laten spelen, ging met 13-3 te-

leurgesteld weer naar huis terug. Ook de dames van Hermes, die tegen

hun Zandvoortse seksegenoten speelden, moesten genoegen nemen

met een nederlaag: 5-2. Het was voor onze vrouwelijke plaatsgenoten

de eerste overwinning in het lopende seizoen. Eerder werden twee

wedstrijden met een gelijkspel afgesloten, de rest werd verloren.

De Zandvoortse heren waren tot

in de toppen van hun tenen ge-

motiveerd om nu de neerwaartse

spiraal maar eens te doorbreken.

Zo goed als compleet, Thijs Retra

kwam een tiental minuten na

aanvang, werd vanaf het begin-

signaal het Den Helderse doel be-

stookt, hetgeen al binnen twintig

seconden (!) zijn vruchten afwierp.

Niki Gatsonides was degene die

deze snelle openingstreffer op

zijn naam schreef. Twee minuten

later was de stand al verdubbeld

en weer twee minuten daarna

zelfs uitgebouwd naar 3-0, het-

geen één van de scheidsrechters

de opmerking "houdt iemand

a.u.b. de stand bij", ontlokte. Het

was in de eerste helft echter niet

meer nodig want Zandvoort ging

uitermate slecht met de vele kan-

sen om die ze in de schoot gewor-

pen kregen. Veelal knullig gingen

de ballen naast het doel van de

gasten of ze vonden de keeper op

hun weg. Wel konden de gasten

terug komen tot 3-1 na slordig uit-

verdedigen.

De tweede helft bracht wel het

spektakel dat zich in de eerste helft

aankondigde. Mooie combina-

ties werden door onze plaatsge-

noten op het kunstgras gelegd

die meestentijds door Niki Gatso-

nides, Dark Bruining of Bernard

Wiekmeijer werden verzilverd.

Ook Erik Gerrits mocht een duit

in het zakje doen door een te-

recht toegekende strafbal achter

de keeper te pushen. Dat Hermes

nog tot twee keer toe het net

achter Zandvoort keeper Mar-

tijn Wiltenburg wist te vinden

was slechts voor de statistieken

belangrijk. ZHC had zich volledig

gerevancheerd van de verloren

wedstrijden van de afgelopen

weken, echter zullen ze deze

lijn voort moeten zetten om de

verloren plaatsen op de ranglijst

weer terug te verdienen

!

Ab Koper 19.325

Gijs Eveleens 19.276

Maarten v/d Bos 19.118

Henk Paap 19.072

Sonja Klein 19.032

Jan Lukkassen 19.010

Joke de Jong 18.709

Lenie Budde 18.305

Coos Rietveld 18.303

Ria v/d Broek 18.149

Jim Gatsonides in scoringspositie.

Eindstand november kv Ons Genoegen

Hetty Wisker speelt al een

aantal jaren biljart van een

redelijk niveau en is dit jaar

al één keer voor 't Wapen van

Zandvoort ingevallen toen

één van haar ploeggenoten

verhinderd was. Zij traint ie-

dere week een aantal uur

onder leiding van de Zand-

voortse biljartleraar Louis v.d.

Mije in Café Bluys en gaat met
sprongen vooruit. Wisker is

gaan biljarten toen zij door

een blessuren niet meer kon

tennissen, een andere passie

van haar. Ze speelt ieder week
in 't Wapen van Zandvoort bij

de biljartclub aldaar. Wie weet
is zij volgend jaar niet meer
reserve maar speelt zij met de

mannen mee!

pen van Zandvoort) en Henk
Kinneging tweemaal zegevier-

den. Het Driebanden Kampi-

oenschap van Zandvoort werd

dit jaar voor de achtste maal

gehouden. In vijf rondes heb-

ben uit vier biljarters bestaande

teams van vijf Zandvoortse ca-

fés om zowel de caféprijs als de

persoonlijke titel gespeeld. Het

viertal van Café Bluys bleek in

beide categorieën het sterkste

en de andere ploegen zullen er

flink aan moeten trekken om
volgend jaar in het negende

toernooi de ballen in hun rich-

ting te laten rollen!

Dames
Misschien is hier een plaats

weggelegd voor een dame.

r \
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

Beach and Horse

Bloemen aan Zee

Bloemsierkunst Jef & Henk

Bluijs

Boudewijn's Visservice

Bruna

Café Bluys - Buureweg

Café Koper

Café Neuf

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

CNG Groep

Daniël Groente en Fruit

Danzee, Grand Café

De Bode

Del Mar, Café Restaurant

Dobey Zandvoort

Dubrovnik, restaurant

Esplanada

Foto Menno Gorter

Goossens, Herenkapsalon T.

Gymnastiek ver. OSS

H. Willemse Elektrotechniek

Het Lokaal

IJzerhandel Zantvoort

Kennemer Valley

Kippetrap

Kledingreparatie & Stomerij

Koene Cleaning Service

Kroon Mode
Medina IHT

MP Coiffures

NH Zandvoort

Ouderen Partij Zandvoort

P. van Kleeff

Petfood-Express

Pure & Simple

Sack-Time

Slagerij Vreeburg

Slinger Optiek

Taj Mahal

Take Five aan Zee

Tinkerbell

Toko Bintang

Toneelver. 'Wim Hildering'

Trade Ard Automobielen

Uitvaartcentrum Haarlem

Van Schaik, makelaar

Zandvoort Optiek

Zaras Café Restaurant



Makelaars O.G.

CENSE
iwn LINGEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort

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

NVM virtual tour

HlSm
ACHTEROM 3 ZANDVOORT

• In de luwte van het centrum gelegen vrijstaande stolp-

boerderij met garage (bouwjaar 1970)

• Sfeervolle royale living, luxe open keuken, 3 slaapkamers

en moderne badkamer
• Gehele woning gestuukt in lichte tinten

• Geheel voorzien van dubbele beglazing

• Woonopp. ca. 140 m 2
, inhoud ca. 450m 3

Vraagprijs: € 479.000,-

FffTfT^t

Bf^ff 1 ^ w*ËSL-
HOGEWEG 28/5 ZANDVOORT

• 3 kamer appartement op de l
e etage gelegen

• Inpandige parkeerplaats, separaat te koop

• Living met zonnig balkon, luxe woonkeuken,

2 slaapkamers en moderne badkamer
• Dit gebouw is v.v. een lift

• Een appartement om zo te betrekken !

• Woonoppervlakte ca. 100 m 2

Vraagprijs: €298.000,- Garage: 27.500,-

DA COSTASTRAAT 7 ZANDVOORT

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

beschikt over alle comfort en is zo te betrekken!

• Lichte woonkamer met fraaie massief eiken vloer, deur

naar achtertuintje op het zuiden en achterom.

• 2 slaapkamers, royale luxe keuken en

een grote loods/garage.

Vraagprijs: €289.000,-

DE RUYTERSTRAAT 68 ZANDVOORT

• Op de 2 e verdieping gelegen 3-kamerappartement

verbouwd naar 2 kamers met zonnig ruim balkon

• Prachtig uitzicht over de boulevard en zee

• Het appartementencomplex is recent geheel

gerenoveerd en beschikt over een lift

• L-vormige woonkamer, nette keuken en badkamer
• Woonoppervlakte ca. 65 m 2

Vraagprijs: € 185.000,-

DE HYPOTHEEKSHOP

ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop

Kostverlorenstraat 100

2042 PK Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

H.
HYPOTHEEK
SHOP

MARISSTRAAT 4 ZANDVOORT

• Deze goed onderhouden woning beschikt over alle

comfort en moet zeker van binnen gezien worden
• Royale woonkamer met open haard, luxe woonkeuken

met kookeiland en serre over de volle breedte

• 3 slaapkamers, 1 met balkon en 2 met uitzicht op zee

• Zonnige achtertuin (west) met stenen schuur

• Woonopp. ca. 130 m 2
,
perceelopp. 143 m 2

Vraagprijs: € 449.000,-

oh' \zd\aa \AAaar ttv^s> tetjteei/u..

o\a,s> actuele aavOood of www.ovl.viu


