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Geduld bewoners Zorg aan Zee op de proef gesteld

www.zandvoortsecourant.nl

Zij zijn de dupe van alle tegenslagen. (Foto: OvM Fotografie)

Vorige week dinsdag, tijdens de laatste gemeenteraadsverga-

dering van dit jaar, heeft wethouder Michel Demmers een motie

van afkeuring ontlopen. PvdA fractievoorzitter Gert Toonen had

na het indienen van een interpellatieverzoek en aanhoren van

de antwoorden die de wethouder gaf op vragen van hem en

zijn collega's raadsleden, om een schorsing gevraagd.

Na hervatting van de verga- ogenblik genoegen te nemen
dering zei Toonen voor het met de uitleg van Demmers

maar, indien er niet voor half

februari gestart wordt met
de bouw van Zorg aan zee,

zal hij met een motie van

wantrouwen komen. Die zal

dan waarschijnlijk raadsbreed

worden aangenomen en ver-

volgens het politiek einde

van Demmers betekenen.

Voor het zover was, was er

een discussie ontstaan over de

noodzaak van het vernietigen

van de bouwvergunning voor

het gebouw van de vereniging

Zorg aan zee, waar een achttal

licht gehandicapte jonge men-

sen zelfstandig zal gaan wo-

nen. Tegen de bouw wordt al

jaren geageerd door het Post-

straatcomité, dat al diverse ke-

ren de rechter heeft ingescha-

keld maar even zovele keren

nul op rekest had gekregen.

Demmers had de bouwvergun-

ning verleend via een artikel

19 procedure, lid 1 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening

(WRO). Deze procedure zou

echter nog een negental maan-

den in beslag gaan nemen en

op advies van de provincie, die

de procedures moet goedkeu-

ren, heeft hij de bouwvergun-

ning vernietig en is een proce-

dure begonnen volgens artikel

19, lid 2 WRO.

Deze procedure zou, volgens

hem, slechts een zestal weken
in beslag nemen en omdat alle

argumenten al eens door de

rechter waren getoetst, zou er
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Automobielen Zandvoort
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niets meer overblijven om te

procederen. Deze vlieger ging

volgens Toonen, en met hem
de raad, niet op. Zij zijn bang

dat er weer geprocedeerd zal

gaan worden door het Post-

straatcomité met de moge-
lijkheid tot beroep tot aan de

Raad van State aan toe. Een

traject dat weer twee jaar

kan gaan duren en dus weer
uitstel voor de jongeren kan

gaan betekenen.

De Mannetjes

Gouden schip

op raadhuis

'Als ze maar weten dat het

niet allemaal goud is wat er

blinkt in het raadhuis'

Gemeentelijke blokadvertentie naar Zandvoortse Courant

Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige

week besloten om met ingang van 1 januari aanstaande de

gemeentelijke blokadvertentie, die zij wettelijk in een huis-

aan-huisblad in de gemeente moet aanbieden, naar de Zand-

voortse Courant over te hevelen.

Er tekende zich binnen het

college, na uitvoerig overleg,

een lichte voorkeur af voor de

Zandvoortse Courant boven

de Zandvoorter. Eveneens per

1 januari zal de gemeente op

de achterpagina van de Zand-

voortse Courant een eigen pa-

gina gaan beheren: Zandvoort-

Nieuws. Deze pagina zal een

uitgebreidere tekst vormen van

de blokadvertentie en zodoende

meer informatie gaan bieden.

Gemeentelijk woordvoerder Ton

van Heemst: "Er is een goed over-

leg geweest met de uitgever en

de redactie van de Zandvoortse

Courant. De overstap gaat 'bud-

get neutraal' en zal derhalve

niet voor een extra uitgave van

de gemeente zorgen. In eerste

instantie zullen de gemeente en

de Zandvoortse Courant één jaar

samenwerken. Daarna zal geëva-

lueerd worden of het Zandvoort-

Nieuws wel die aandacht krijgt

die het verdient. We zullen in de

eerste periode op onze pagina

veel aandacht besteden aan het

aanbieden, scheiden en verwer-

ken van de afvalstroom."

Uitgever Peter Kok is ook tevre-

den: "Wij zijn er voor de Zand-

voorters en de krant wordt door,

voor en met Zandvoorters ge-

maakt. Het enige dat er nog aan

onze krant ontbrak was de ge-

meentelijke advertentie. Door

het brengen van goed en po-

sitief nieuws, leesbare rubrie-

ken en achtergrond informatie

over het reilen en zeilen van

Zandvoort is de Zandvoortse

Courant, nu ook volgens het

college, de beste plek voor de

gemeentelijke publicaties. Ook
de uitleg die de gemeente op

haar eigen pagina gaat geven

over zaken die in de wekelijks

publicatie staat, zie ik met

grote vreugde tegemoet. Wie
kan beter uitleggen wat ze

bedoeld dan de adverteerder

zelf?"

y



Familieberichten

"Tot het laatst toe genoten

Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar dat hij

zo lang in ons midden mocht zijn, hebben wij geheel

onverwacht, in zijn eigen vertrouwde omgeving

afscheid moeten nemen van onze lieve vader,

schoonvader en opa

HenkVermaat
weduwnaar van Jannetje Paap

op 90-jarige leeftijd.

Arie en Anneke
Marco f

Patrick en Marcella

Tim en Nathalie

Gaby, Guy
Lies en Jos

Ria en Cees

15 december 2005

Potgieterstraat 58

2041 PD Zandvoort

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

MoittColpitt

Toch nog geschrokken en verdrietig hebben wij kennis-

genomen van het overlijden van onze medewerkster

Lia ter Weeme - Roosenboom
Gedurende een lange reeks van jaren heeft Lia een

belangrijke bijdrage geleverd aan hetfunctioneren van

Colpitt b.v. als internationaal opererende speciaal-

machinefabriek.

Naast haarformele taken vervulde Lia met innemende

bescheidenheid een onmisbare sociale rol binnen onze

werkgemeenschap, zij gaf vaak tijd en oprechte aandacht

aan collega's voor vertrouwelijke gesprekken en wist

met gepaste humor sluimerende fricties te relativeren.

Wij zijn Lia veel dank verschuldigd.

Colpitt b.v.

Alle medewerkers en voormalige medewerkers.

Monuta W Westerveld en Van Beek {Ê

Uitvaartcentra:

Hoofddorp,

Bornholm 54,

Tel (023) 562 70 10

(tevens kantoor)

Nieuw-Vennep,

Bosstraat 7,

|
Tel: (023) 562 70 10

Bennebroek,

Rijksstraatweg 113,

Tel: (023) 584 16 82

Meer informatie?

Bel ons gerust.

Tevreden

Je hebtpieken

je hebt dalen

je hebt vloed

en

je hebt eb

maar vandaag

ben ik tevreden

met echt alles

wat ik heb

Op vrijdag 16 december 2005 is in alle rust van

ons heengegaan onze lieve

Leonia Irma Cornelia Maria
ter Weeme - Roosenboom

- Lia-

25 december 1949 16 december 2005

Maren en Pieter

Jesse en Claire

Lara en Bert, Oscar

Schoolstraat 7
2042 VA Zandvoort

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op

woensdag 21 december op de Algemene

begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.

ZATERDAG 24 DECEMBER
Nieuw Unicum
Stilte Centrum Meeuwenhof, Zandvoortselaan 165
10.45 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Hervormde Kerk, Kerkplein
23.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Hervormde Adventskerk
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
22.00 uur ds. M.J. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
19.00 uur Kerstviering met jongeren
23.00 uur Kerstnachtmis

RK Parochie Antonius & Paulus
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
19.00 uur Kerstviering met jongeren
21.00 uur Kerstnachtmis

ZONDAG 25 DECEMBER (1
e Kerstdag)

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

Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur ds. L.C. van Drimmelen uit Amsterdam

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

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur Viering van 1

e Kerstdag
1 5.00 uur Kindje wiegen

RK Parochie Antonius & Paulus
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur Viering van 1

e Kerstdag

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)

Burgerlijke stand

10 december 2005 - 16 december 2005

Geboren:
Dalia, dochter van: van der Oord, Peter en: Last, Babette.

Lani Indiana Louise, dochtervan:
Dishmey Willmore, Marvin Augusto en: Maas, Denise.

Tino, zoon van: de Haan, Martin en:

Baanstra, Renée Martine.

Ondertrouwd:
Korf, Ewout Onno en: Jonker, Dénise.

Lauwen, Daniel en: van Scheers, Suzanne.
Stammis, Klaas en: Heil, Teresa Mary.

Gehuwd:
de Klein, Christoffel Johannes Maria en:

Amisi, Janet Omosha.

Overleden:
Freek, Willem Johan Thomas, oud 61 jaar.

van den Berg geb. Muller, Monique Theodora Maria,

oud 41 jaar.

Bliersbach, Roland Wilhelm Peter, oud 78 jaar.

Bulterman, Petrus Robertus, oud 77 jaar.

Hofstee geb. Lugtmeier, Roelofje Hendrika, oud 83 jaar.

BOUDEWIJN'S VlSSERVICE
www.boudewijnsvisservice.nl

06 - 12204845

december Hoog
water

Laag

water

Hoog Laag

water water

Hoog
water

Do 22 0302 0737 1522 2002

Vr 23 0347 0822 1557 2057

Za 24 0437 0917 1702 2157

Zo 25 0526 1028 1756 2256

Ma 26 0652 1128 1912

Di 27 0002 0807 1232 2006

Wo 28 0057 0918 1322 2123

Do 29 0147 1017 1408 2216

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis huis-

aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres:

Hogeweg 32

2042 GH Zandvoort

Tel & Fax 023 - 5732 752

Email: redactie©

zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:

Maandag en dinsdag

9.30- 16.00 uur.

Overige dagen op afspraak.
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Email: Letty©

zandvoortsecourant.nl
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Gillis Kok
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Tel. 06- 144 826 85
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Druk:

Boesenkool Krantendmk B. V.

Castricummerwerf 23-37

1901 RW Castricum

Verspreiding:

Verspreid Net B.V.

Voor nabezorging

bel vrijdag tussen

14.00- 18.00 uur
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06-12 13 61 36
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Q& Zandvoorter van het jaar 2005 Q&
Uit de vele ingezonden bonnen heeft de jury bestaande uit Eg

Poster, Ype Brune, Nel Kerkman, Trudy van Toornburg en Willem

v.d. Werff een selectie gemaakt en een kandidatenlijst vastgesteld.

Degene met de meeste stemmen wordt uiteindelijk Zandvoorter

van het jaar. Vindt u dat er bij de kandidatenlijst uw keuze niet

is vertegenwoordigd dan kunt u uw favoriete Zandvoorter met
motivatie nog steeds namen indienen bij de redactie.

Victor Bol: is actief bezig om Ger Cense: zet zich in voor de

jong en oud te interesseren voor historie van Zandvoort en is initi-

al wat leeft in en rond het Zand- atiefnemer van het Zandvoortse

voortse strand en de zee. straatnamenboek.

Wim Fischer: zorgt voor de sa-

menhang tussen de Zandvoortse

ondernemers en de diverse ver-

enigingen.

Martine Joustra en Ankie Mie-

zenbeek: zij houden met z'n

tweeën oud en jong Zandvoort

sportief in beweging.

Breng uw stem uit door een e-mail te sturen naar:

jury@zandvoortsecourant.nl met de vermelding van de naam
van uw kandidaat, of door onderstaande bon in te leveren bij

de redactie van de Zandvoortse Courant: Hogeweg 32, 2042 GH
Zandvoort. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 20

januari in het vernieuwde Casino, zal de winnaar bekend gemaakt
worden.

WIE WORDT
ZANDVOORTER VAN HET JAAR?

Ook u kunt als VIP gast daarbij aanwezig zijn. Onder alle inzen-

ders worden 25 VIP plaatsen verloot. Dus vul onderstaande bon

snel in en doe mee!

Mijn keuze voor de Zandvoorter van het Jaar 2005 is:

©
©
©
Naam en adres inzender:

ÖZANDVOORTSE
Courant

Dick Duijves: is op cultuur, so-

ciaal, maatschappelijk gebied

een grote stimulator, tevens is

hij een stuwende kracht achter

de Zandvoortse oecumene.

Hans Ernst: is een baanbrekende

werker op toeristisch gebied

en heeft Zandvoort wereldwijd

weer op de kaart gezet.

Elly Keur-Molenaar: zij beweegt

zicht op zeer verdienstelijke

wijze binnen onze maatschap-

pelijke samenleving.

Klaas Koper: goede wijn behoeft

geen krans. Hoort en zegt het

voort.

Harry Lemmens: is een van de Thys Ockersen: is cineast, schrijver

grote stimulators achter de

Stichting Viering Nationale

feestdagen en vrijwilliger bij de

Babbelwagen.

van diverse boeken en initiatief-

nemervan Simon van Collem film-

club en brengt de cultuur dichter

bij de Zandvoortse burger.

Peter Tromp: staat garant voor de

jaarlijkse klassieke concerten zo-

als onlangs het Weihnachtsora-

torium en is een stuwende kracht

achter Stichting Classic Concerts.

Ben Zonneveld: is een grote ani-

mator achter het Shantykoren-

festival en Week van de Zee.

Volgens mij . .

.

Volgens mij begint de win-

ter op 22 december. Maar

het klopt niet helemaal

want het lijkt wel voor-

jaar. In mijn tuin bloeien

nog rozen en margrieten

en in de hortensia zit nog

een bloem. De natuur is

een beetje van slag en

versiert de tuin met al-

lerlei kleuren. Maar niet

alleen de natuur is op de

versiertoer. Als ik het dorp

binnenrijd kunnen mijn

autolampen wel uit. Wat
een licht geven de slangen

en kerstverlichting die de

tuinen en huizen versie-

ren. Het kan niet op. Ook
de kerstmannen aan de

gevels worden steeds gro-

ter en groter.

Soms vraag ik me af waar-

om we wel met kerst en

niet met de paasdagen

zo gek doen. Ongemerkt
word je meegesleurd

met de kerstgekte en elk

jaar neem ik me voor om
nu eens een eenvoudige

kerstmaaltijd zonder te

veel toeters en bellen te

maken. Dat moet kunnen.

Maar het lukt me nooit.

Zou het komen door de

verleidelijke aanbiedingen

van de diverse reclamefol-

ders? De overvolle winkel-

karren zijn het bewijs dat

men juist op die dagen iets

anders, iets bijzonders wil

eten. Ik ben er nog niet

uit wat ik ga nemen maar

het wordt geen konijn

'Flappie' of oesters. Daar-

mee hebben we slechte

ervaringen, vooral met

de oesters. Tijdens een

kerstmaaltijd had ik heel

exclusief oesters gekocht.

Het was geen succes en

er bleven erg veel oesters

over. Zonde om het weg te

gooien en mijn eega Hans

at het restant op. 's Avonds

begon de ellende. Hans is

nog nooit zo ziek geweest.

De keuze wordt daardoor

eenvoudiger.

Misschien doe ik dit keer

eens iets heel anders en

ga ik voor de boerenkool

met worst. Lekker gemak-

kelijk! Fijne dagen.

HdKerkiM'
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22-12 Clubavond Zandvoortse Postzegel

Club in AKZA, vanaf 19.00 uur.

Aanvang veiling 20.30 uur
24-12 Openlucht Kerstzang met Gemengd

Zandvoorts Koper Ensemble.
Vanaf 20.30 uur, Café Koper

24-12 Bekende kerstliederen die iedereen

kan meezingen en een mix van
geestelijk en wereldlijk kerstlied

door het koor The Beach Pop
Singers. In de kerstnachtdienst

van de Hervormde kerk, Kerkplein,

aanvang 23.00 uur.

26-1 2 Speciale kerstmiddag voor senioren,

met kerstliederen en een
kerstverhaal.

Huis in het Korstverloren,

burgemeester Nawijnlaan, aanvang
14.00 uur, entree € 3,50 incl. hapjes

en drankjes. Speciaal voor deze
gelegenheid zal de belbus rijden.

Opgeven bij AKZA, 571 71 1 3 of bij

Stichting Welzijn Ouderen 5717373.

Holland Casino* week 51/52:

23-1 2 Live muziek van 'Willy Latino Trio'.

Aanvang 21 .00 uur, Holland Casino
24-1 2 Live muziek van 'Q-Point'. Aanvang

21 .00 uur, Holland Casino
25-12 Christmas Dinnershow live

kerstshow (Nederlands Musical

Ensemble). 22.30 uur, Holland Casino
26-1 2 Christmas Dinnershow live kerstshow

(Nederlands Musical Ensemble).

22.30 uur, Holland Casino
28-1 2 Ladies Day. Vanaf 20.00 uur, Holland

Casino *Entreevoorwaarden:
minimumleeftijd 18 jaar en geldig

identiteitsbewijs.

dé DIERE\SPF,CIAA LZAA1Q

Kerstcadeau!
Eerste DVD voor uw hond.

0E EEBSTE BIn

Superaanbieding!!

BioKgtt's'

Aanbieding

geldig van

19 t/m 31

december

2005.

NATURTONSTRfU

-Biokat's Classic 20 kg-
Kattenbakvulling, vermindert geurverspreiding.

Met meer dan 75 winkels in Nederland heeft Dobey altijd

het beste voor uw huisdier tegen vriendelijke prijzen en met
deskundig advies! Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze

folder of op www.dobey.nl .

DOBEY ZANDVOORT
GROTE KROCHT 28

(023)5719345

VAN DER VALK& SWART
NOTARISSEN

en MEDEWERKERS

WENSEN UALLEN
PRETTIGE KERSTDAGEN

EN EEN
VOORSPOEDIG 2006

in verband met de feestdagen is

het kantoor behalve maandag
2e kerstdag

ook op dinsdag

27 december gesloten

vrijdag 30 december
is het kantoor

vanaf 13.00 uur gesloten

CTL NLU
F

Grand Cafë & Restaurant

7 dagen per week
culinair genieten

Jutters LET OP
het jutters menu serveren
wij op Dinsdag 27 December

Kerstavond x-Mas
met DJ Erik

Kerstavond en beide kerstdagen
Geopend v.a.1 1 uur
met een kerstdiner

samengesteld door Jan Hoeboer
Reserveren gewenst.

Voor meer info Tel 02 3-57 137 22

www.cafeneuf.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

PRETTIGE FEESTDAGEN EN
GELUKKIG NIEUWJAAR.

LET OP ONZE ADVERTENTIE
VAN 29-12-05!

In- en verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Kamerlingh Onnesstraat 23

Tel.: 023 571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Admini
uwa<

Facture

admit

Burg. En

Tel.: C

d voor

arief.

gehele

:ning.

ndvoort

1531

[NQSYRATIE

stratiekantoor heeft ti

Jministratie tegen uurt

ren, BTW-aangifte, uw
listratie tot de jaarrekc

gelbertsstraat 30, 2042 KN Za

23-5739272 • Mob.: 06-4530'

-mail: kittywillemse@planet.nl

criG
mSI WCfiLDWlDE ,

GROEP

CNG Groep

Samenwerken aan rendement

www.cng-groep.nl

msi: W Rn K«->,r

T 023 SST 1X44

114H NP Al

T Ü30 54OJOÉfi

Zandvoort Bentveld

wenst alle inwoners
(dus ook de niet stemmers)

heel gezellige

Kerstdagen!

kijk ook eens op:
www.cdazandvoort.nl



Gezellige Kerstmarkt

Ook de kerstman was aanwezig.

Het ontmoetingsplein 'de Brink' in Nieuw Unicum, was op

woensdag 14 december omgetoverd in een sfeervolle kerstmarkt.

Vele kraampjes waren gevuld met artikelen die gemaakt worden

door de bewoners van Nieuw Unicum: kerstkaarten, schilderijtjes

en sjaals van zijde, vogelhuisjes, vetbollen, zelf gemaakte kaarsen,

kerststukjes, eigenlijk te veel om het allemaal op te noemen.

Bij de kraampjes was zoals elk

jaar de non-profit instelling 'De

Zonnebloem' aanwezig. Er werd

een demonstratie aquarelleren

door Herman Duiven gegeven,

hij liet zien hoe hij met een aan-

passing schitterende schilderijen

maakt. Voor de inwendige mens

was er glühwijn en een warme
appelbol te koop. Ook de kerst-

man, dit keer met accordeon.

versterkte met zijn muziek de

kerstsfeer op de gezellige Brink.

Op het toneel kon men meehel-

pen om een decorte beschilderen

voor het aankomende jaarlijkse

kerstdiner waar elke bewoner

van Nieuw Unicum reikhalzend

naar uitkijkt. De organisatoren

van de dagbesteding kunnen te-

rug kijken op een geslaagde en

goed bezochte kerstmarkt.

ARTOON Hans van Pelt

ONS EEN ZORG....

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR9

Windvaan

Maandag 12 december is op

de toren van het Raadhuis

de gerestaureerde windvaan

teruggeplaatst. Door wie de

windvaan, in de vorm van een

schip, gemaakt is en wat de

betekenis ervan is, is niet te

achterhalen. Wel vond ik een

paar mooie zinnen uit een

krant van 1912 bij de opening

van het nieuwe Raadhuis door

burgemeester Beekman: "Bo-

ven op den toren, een gulden,

in de zon schitterend schip,

draaiend met alle winden

mee. Zulks in flagrante tegen-

stelling met de beginselen der

stoere bestuurderen." Wijze

woorden die nu nog slaan op

de stoere bestuurders anno

2005.

De windvaan van het Raadhuis.

Raadhuisplein

De eerst fase van het plein is

bijna klaar, na het kerstreces

van 22 december t/m 8 januari

2006 gaan dewerkzaamheden

door en wordt het gedeelte

voor de apotheek opgebro-

ken. De Haltestraat wordt dan

ook afgesloten voor al het

verkeer. De winkels blijven be-

reikbaar door loopschotten.

Het vernieuwde plein toont

nu al duidelijk hoe de vorm

eruit gaat zien. De eerste vari-

ant van het plein zal voor de Pa-

sen klaar zijn. Een compliment

gaat naar de stratenmakers die

in weer en wind gewoon door

werken.

Verandering

Wanneer de tweede variant van

het Raadhuisplein wordt uitge-

voerd is niet bekend. Zelfs bij

de diverse raadsleden die ik be-

naderd heb is onduidelijkheid.

Niemand weet namelijk van een

tweede variant af. Toch zijn er in

februari van dit jaar plannen in

het Gemeenschapshuis aan de

raadsleden en belangstellenden

getoond. Op de tweede variant

stond op de plaats van gebouw
Grafdijk een compacte bebou-

wing met appartementen. Het

Raadhuisplein wordt daardoor

verkleind.

Toeval

Verleden week was ik in het

Zandvoorts Museum om de

tentoonstelling te bewonde-

ren. Heel toevallig ontmoette ik

Maarten Keur van bakkerij Keur

die ook op die bewuste avond

in februari, als belangstellende,

aanwezig was. In een andere

ruimte van het museum lag het

boekje met de ontwerpen van de

twee varianten Raadhuisplein.

Samen hebben we de tweede

variant goed bekeken en we
kwamen tot de conclusie dat de

geplande bebouwing ter hoog-

te van MacDonalds komt. Zonde

van het mooie plein wat voor de

helft zal worden volgebouwd,

was onze eindconclusie. Maar

wie zijn wij? De slotwoorden

van wethouder Hogendoorn op

de bewuste avond klinken nog

in mijn oren: "De politiek heeft

het laatste woord." En helaas

moeten wij als burger het daar-

mee doen.

Ovatonde

De wegomlegging bij de

rotonde (ovatonde) bij de

Zandvoorterweg in Aerden-

hout is voor de kerst voorbij.

De rotonde is op donderdag

feestelijk geopend en alle

bezoekers van Zandvoort

kunnen weer gebruik maken
van de normale route.

Prettige vervoersdagen

Dat wenst het vervoersbe-

drijf u via een folder toe.

Veel Zandvoorters vinden het

helemaal niet prettig dat de

dienstregeling veranderd is.

Vooral de inwoners uit Nieuw

Noord zijn niet te spreken

over de veranderingen, ze

zijn er slechter op geworden.

Ook de gemeente Zandvoort

is niet zo tevreden. Inmiddels

heeft de gemeente de provin-

cie laten weten dat zij de bus

wél bij het NS-station wil la-

ten stoppen. Ook vanaf 2006,

biedt Connexxion de Strand-

bus alleen via de noordroute

richting Bloemendaal aan Zee

aan. De strandbezoekers van

de zuidroute moeten maar

zien hoe ze naar het strand

komen. Over service gespro-

ken!

Warme klanken

We sluiten oog en oor af met

een kerstberichtje. Op 24

december (kerstavond) om
20.30 uur, organiseert het

Gemengd Zandvoorts Koper

Ensemble onder leiding van

Arnold Westburger weer hun

traditionele openlucht Kerst-

zang. Het terras van Café

Koper is verwarmd en op het

plein branden vuurpotten.

Iedereen is van harte wel-

kom om mee te zingen. Er

zijn liedteksten verkrijgbaar

voor een symbolisch bedrag.

De opbrengst gaat naar de

Stichting Comité Bijzondere

Hulp Zuid-Kennemerland die

de minder bedeelden in onze

maatschappij bij staat.

Holland Casino Zandvoort eigentij ds na renovatie!

De afgelopen vier maanden heeft Holland Casino Zandvoort een

complete 'make-over' ondergaan. Het resultaat: een eigentijds en

trendy casino. Op donderdag 1 5 december heropende het Casino

officieel haar deuren.

Het Amsterdamse architecten-

bureau Concrete, ontwerper van

onder andere de Supperclub en

The Mansion, is verantwoordelijk

voor de inrichting van het casino.

De bezoeker vindt er veel ronde

vormen, zilver behang, paarse en

roze vloerbedekking, Chesterfield

banken en kroonluchters. Bezoe-

kers kunnen in 2006 rekenen op

een gevarieerd entertainment

programma met zang, dans, eten,

drinken en mode. Het restaurant

gedeelte kan binnen geen tijd

worden omgebouwd tot een po-

dium waarop artiesten de casino-

gasten vermaken. Er is al een aan-

vang gemaakt met een vernieuwd

theaterprogramma dat ingevuld

wordt door onder andere het Ne-

derlands Musical Ensemble, een

gezelschap dat regelmatig op-

treedt met bekende en minder

bekende musicalnummers.

Holland Casino Zandvoort ont-

vangt circa 320.000 bezoeken

per jaar. De gehele verbouwing

heeft circa 4 miljoen euro ge-

kost. Een investering die door de

hoofddirectie was goedgekeurd

omdat het nog een behoorlijk

lange tijd zal duren voordat het

casino het Zandvoortse zal ver-

laten. Holland Casino Zandvoort na de 'make-over'.

O



tfoene
tlleaning Service

Voor al uw
schoonmaakwerk!

Wenst u fijne Kerstdagen.

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

KCS]
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Elektrotechnische werkzaamheden
Beveiligingsinstallaties

Brandmeldinstallaties
Camera-bewakingssystemen

Wij wensen u

prettige Kerstdagen
Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort

Tel. 023-5739278

IJzerhandel Zantvoort
Al 40 Jaar Uw Specialis

Sloten en inbraak-

beveiligingen met

eigen montagedienst

bij U aan Huis

Tel: 023 - 571 24 18

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

I Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort

^GE'S IJZERS
1 vv ANNO 1893 J

K\

II De Bijzonderste winkel van Zandvoort II

Op alle pennen van:

Fijne Kerstdagen!

Versteege's IJzerhandel

Pakveldstraat 19

Hoek Lippleintje. Tel.: 023-5712554

25%
\MjJLamboigfuai.

m
Keirsilk0iriiinig

w

Kerkstraat ÏS - 023-5737355

Uw voornemen voor 2006?

AFSLANKEN
Herbalife is lekker, gezond, effectief en u wordt /blijft

vitaal. U valt af op de plaatsen waar het nodig is.

De gratis begeleiding geeft u extra steun en support.

Bel voor een afspraak: Adèle Schmidt 023-5737267

24-uurs info: 023-5737268

www.pureherbal.nl

Tevens willen wij ons team uitbreiden.

www.eigenbaas.info • code: adele

Telefoon: 06-222 491 00

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

van de voordelen die deze Pas u biedt!

ZandvOOrtPas 2006 Achternaam + voorletter(s)

Woonadres+huisnr.

Postcode Telefoon

Handtekening

©ZANDVOORT

Albttdr^»vi«iti»W't'«'ZB««l«nÜe'CBU™t

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

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Of PER BANK
maak het bedrag van €7,50 over naar de Zandvoortse

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 onder

vermelding van 'ZandvoortPas' en vermeld daarbij

duidelijk uw naam en adres.

Vanaf 2 januari wordt de bestelde pas bij u thuis

bezorgd, tesamen met de 'ZandvoortPas Big

Shopper' boodschappentas.

Met de aangehechte tegoedbon voor een

Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip

gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

Voor meer informatie kunt u bellen met de
Zandvoortse Courant, tel. 57 32 752.
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E POLITIEKE PATIJEN OVER...

ONDERNEMEN IN ZANDVOORT

Strooien en sneeuwvrij
maken uitgebreid
Het strooien en het sneeuwvrij maken van de wegen in onze

gemeente wordt uitgebreid met de kleine straten en fietspaden.

Met deze uitbreiding komt het college tegemoet aan een wens
van de gemeenteraad. De PvdA had hier in een motie om
gevraagd tijdens de commissievergadering van 8 november
jongsleden. Het college ging akkoord met de extra kosten die dit

besluit met zich meebrengt.

Voor het strooien en sneeuw-

vrij maken hanteert de ge-

meente 3 typen wegen die in

volgorde van belangrijkheid

aan bod komen. Allereerst zul-

len de hoofdwegen, de bus-

routes en de fietspaden langs

de toegangswegen aangepakt

worden. Vervolgens zullen de

wegen en paden die aansluiten

op de vorige categorie worden

behandeld en als laatste de

overgebleven straten, paden

en fietspaden. Dit laatste is

inclusief diverse trappen zoals

de 'Kippetrap' en de trappen

langs de rotonde.

Gezien het kleine effect wat

strooizout heeft op het mo-

ment dat er geen tot weinig

verkeer over de gestrooide

straten rijdt, werden tot op

heden in de avond en nach-

telijke uren meestal alleen de

hoofdroutes gestrooid en pas

in de ochtenduren, zodra het

woon-werkverkeer op gang

komt, de secundaire wegen en

de fietspaden. De uitbreiding

van het 'stooibeleid' houdt in

dat nu sneller besloten zal wor-

den om 's avonds of 's nachts

ook de tweede route te rijden.

De uitbreiding houdt tevens in

dat overdag eerder wordt over-

gegaan tot het strooien van de

derde route.

Sneller overgaan tot het strooi-

en van secundaire wegen en

fietspaden kost extra strooizout

en mankracht. Het college is ak-

koord gegaan met het voorstel

om, totdat een structurele dek-

king is gevonden, het totaalbe-

drag te betalen uit de post 'On-

voorzien'. Wat het definitieve

bedrag wordt, hangt uiteraard

af van het aantal uit te voeren

acties in de winter 2005-2006.

Adverteer in de best

gelezen krant van Zandvoort

^Zandvoortse
Courant

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Letty: 06 - 43 42 97 83 • Gillis: 06 - 460 460 26

OLITIEK

In aanloop naar 7 maart
De Zandvoortse Courant zal de komende weken tot de verkie-

zingen van 7 maart, iedere week één vraag aan de deelnemende
politieke partijen stellen waarop zij kunnen antwoorden en zo-

doende hun verkiezingsprogramma aan de inwoners van Zand-

voort kenbaar maken. Deze week: Zandvoort is de meest vrien-

delijke MKB gemeente van de randstad noord. Is uw partij het

daarmee eens en wat is uw beleid ten aanzien van ondernemen
in Zandvoort?

bij de leden van de raad plaatsvin-

den maar ook bij de leden van het

college van B&W en moet kunnen

doorwerken naar het hele ambte-

lijk apparaat.

Voor ondernemers, die voortdu-

rend met de economische feiten

in Zandvoort worden geconfron-

teerd, lijkt deze prijs op een scène

uit 'Alice in wonderland'. In 2004

kwamen er 150.000 bezoekers

minder naar Zandvoort en is het

aantal werkzoekenden met 30%
gestegen. Dit zijn feiten waar

de ondernemers mee te maken

hebben. Een dergelijke MKB on-

derscheiding inclusief een groot

reclame bord bij de entree van

Zandvoort is dan ook potsierlijk

en verdoezelt de werkelijkheid.

Om het ondernemen in Zand-

voort aantrekkelijk te maken

moeten de kosten voor het on-

dernemen omlaag en het aantal

regels worden beperkt. De één-

loket functie voor ondernemers

is al een verbetering. Om diver-

siteit en kwaliteit van onderne-

mingen te kunnen waarborgen

zal de lokale overheid de kaders

moeten blijven aanpassen om
ondernemers in de gelegenheid

te stellen in te kunnen spelen op

de snel veranderende markten.

Kwaliteit is het sleutelwoord.

Het directe achterland van Zand-

voort, met het volbouwen van

de Haarlemmermeer, biedt veel

economische mogelijkheden.

Goed samenspel tussen overheid

en ondernemers kan deze markt

optimaal benutten.

GBZ
Als antwoord op de eerste vraag

hebben wij van GBZ het volgen-

de antwoord mogen ontvangen.

Door miscommunicatie was dit

vorige week niet opgenomen:

Wanneer men naar de afgelo-

pen periode kijkt zal het u niet

verbazen dat wij als rode draad

door het concept programma

hebben lopen: de ommezwaai

die nodig is om op een eerlijke

manier de bevolking te kunnen

vertegenwoordigen!

Die ommezwaai moet niet alleen

EU
Ondernemend besturen: Het CDA
Zandvoort is het daar zeker mee
eens en streeft naar verdere ver-

betering op dit vlak. Naar onze

mening kan dat als de stijl van

besturen daartoe wordt aange-

past. Het CDA heeft, zoals vele

inwoners van Zandvoort, een he-

kel aan oeverloze discussies en

vooruit schuiven van beslissingen.

Wij willen na het bekijken van al-

ternatieven een snelle beslissing,

een realistische planning en een

daadkrachtige uitvoering om tot

de gewenste resultaten te komen.

Dus zonder veel omhaal en recht

op het doel af. Dit niet alleen voor

zaken die het bedrijfsleven betref-

fen, doch voor alle inwoners!

OPZ
Ovdtrtfi Pan/l Z#t*«rt

OPZ heeft weinig waardering voor

de manier waarop Zandvoort de

prijs "meest vriendelijke MKB-ge-

meente" heeft gewonnen. Dit ge-

beurde namelijk door stellingen te

verdedigen, waarbij burgers door

een fikse verhoging van belasting

(OZB) en gedwongen sloop, het

gelag moeten betalen voor eco-

nomische ontwikkelingen. Ten

koste van dus...

Werkgelegenheid en een gun-

stig ondernemersklimaat zijn

belangrijk, maar OPZ is niet voor

ontwikkelingen tegen elke prijs.

Het belang van de burgers van

Zandvoort staat voor OPZ voorop.

Een goed investeringsklimaat is

belangrijk en dient het algemeen

belang. Daardoor kunnen onder-

nemers, om het even in welke

branche, blijven investeren in en

werken aan de verbetering van

hun ondernemingen. Maar met

ondernemers in bijvoorbeeld de

toeristische branche en horeca

moeten afspraken worden ge-

maakt, om op een praktische

en werkbare wijze de eventuele

schadelijke gevolgen (zoals over-

last) voor omgeving en milieu te

monitoren en te beperken.

Gewaakt moet worden voor een

te innige betrokkenheid van on-

dernemersorganisaties bij het

gemeentebestuur. Burgers moe-

ten meer worden betrokken bij

zaken, die in dit verband hun be-

langen raken. De belangen van

burgers zijn voor OPZ namelijk

niet ondergeschikt aan die van

ondernemers.

PvdA
Omdat de tweede vraag van de

Zandvoortse Courant pas laat

bij de politieke partijen binnen

kwam, heeft de Partij van de

Arbeid niet de tijd gehad om te

reageren op onze tweede vraag.

Zij willen namelijk na overleg

antwoorden en waren nu niet in

staat om op tijd te reageren. Wij

betreuren deze gang van zaken

en hebben maatregelen geno-

men om dit in de toekomst te

voorkomen. Zij vragen uitdruk-

kelijk een excuus van onze kant.

Bij dezen.

Ook de Socialistische Partij heeft

problemen gehad met de tijd.

Ook hiervoor onze excuses

GROENLINKS
Groen Links wil het imago van

Zandvoort als meest vriendelijke

MKB gemeente van de randstad

noord waarmaken. Wij willen de

economische groei en de werkge-

legenheid stimuleren, maar wel

binnen een milieuvriendelijk en

sociaal kader. Het toerisme is de

belangrijkste bron van werkgele-

genheid. Dat betekent dat we er

voor willen zorgen dat Zandvoort

als familiebadplaats aantrekkelijk

is in de zomer. Groen Links wil de

voorwaarden scheppen dat Zand-

voort ook in de winter publiek

lokt door een kwalitatief hoog

winkelaanbod, commerciële en

culturele evenementen. Goede

bereikbaarheid, voldoende par-

keergelegenheid en een goed

ondernemersklimaat zonder al te

veel bureaucratische rompslomp

staan dan ook hoog op het prio-

riteitenlijstje.



BOUWVERGUNNING
NODIG ?

Fijne Feestdagen
en een gelukkig 2006!

v
Bouwvergunning.info

BOUWVERGUNNING.INFO B.V.

Nijverheidsweg 1

2031 CN HAARLEM

Tel.: 023-532751

9

www.bouwvergunning.info

Fijne Feestdagen!

* Houten jaloezieën

* Shutters

* Bamboo jaloezieën

* Vouwgordijnen

* Washi paneelgordijnen

* Plissé 's

Woensdag t/m zaterdag

Grote Krocht 22, 2042 LW Zandvoort

Tel. 023-5739005

Fax 023-5739006

Mobiel 06-53 80 05 98

%^/m3$& x>e Zsuid Creatief
\

j>& leu.teste, origineelste en

grootste Kerstwinteel in ZLavidvoort.

Knip deze advertentie uit om
zaterdag 24 december

tussen 14.00- en 16.00 uur

met de Kerstman

op de foto te gaan!

RwfldhuisptóiA. 14 - TïL: 0&--ÏO j-o y± &0

Uw groenteman in Zandvoort

met service en kwaliteit.

GROTE KROCHT 25

ZANDVOORT
Tel.: 023 -5714404

MondJf&mmm{KflÈ\
vioossoociai si - traiteur^R«f

Voor al uw Rollades,

Fondue-Gourmet schotels,

Wild & Gevogelte

en de lekkerste kerst Specialiteiten

kunt u kijken op:

www.slagerijhorneman.nl

Grote Krocht 7 • 2043 LT Zandvoort • Telefoon 023-5719067

3Cwekerij

*P. van 3Ciee\\

Wenst u
prettige Kerstdagen

van Stolbergweg 1

Tel. 57 170 93

In- en verkoop SIERADEN
(eigen ontwerp)

en HORLOGES.
REPARATIES: SIERADEN, HORLOGES, KLOKKEN

Haltestraat 39 A, 2042 LK Zandvoort

Tel: 023-5715574

Q «MM

Prettige
Feestdagen!
Haltestraat 38 - 2042 LN Zandvoort

Tel./Fax 023-571 50 00

Voor Gourmet-, fondue- en

steengrillschotels natuurlijk

naar Topslager Vreeburg!

Haltestraat 54 - Zandvoort

Tel. 023-5712451
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We blijven nog even bij de politiek, omdat niet alleen het CDA
jongeren op de kandidatenlijst heeft staan. Want ook op de kan-

didatenlijst van de SP Zandvoort staat een twintigjarige jongere

op de lijst. Haar naam is Ikram Cakir, ze is 27 oktober 1985 in Ne-

derland geboren en woont sinds een jaar op kamers in Haarlem.

Haar ouders, broer (17 jaar) en zusje (6 jaar) wonen in Zand-

voort. Wat vindt zij van Zandvoort en waarom heeft ze gekozen

voor de SP? Vragen die alleen Ikram kan beantwoorden.
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Ikram Ca/c/r

Studie:

Ikram heeft in de eerste en twee-

de groep van de Nicolaasschool

gezeten. Daarna is ze tijdelijk

naar Turkije verhuisd en heeft

daar haar basisschool vervolgd.

Vervolgens is de familie weer

naar Zandvoort terug gekomen
en Ikram heeft haar VWO diplo-

ma op het Kennemer Lyceum in

Overveen behaald. Haar latere

keuze gaat in principe uit naar

psychologie en inmiddels is ze 3e

jaar bachelorstudent op de Uni-

versiteit Van Amsterdam (UVA).

Haar keuzestudie is veranderd

Interesses:

Op de eerste plaats is reizen een

liefhebberij die ze het liefste

doet. Niet dat ze al heel veel

gereisd heeft. Ikram is samen

met haar vader naar Zuid Afrika

geweest en over 2 weken gaat

ze een maand naar India om
haar vriendin te bezoeken die

in Delhi stage loopt. Een heel

avontuur, vooral omdat ze voor

het eerst alleen op reis gaat.

Haar vriendin staat haar bij het

vliegveld in Delhi op te wach-

ten, waarna ze samen de jaar-

wisseling in Goa zullen vieren.

Je moet verder kijken dan je neus lang is

en je inzetten voor mens,

dier en milieu. Daarom kies ik SP.

en dat betekent dat ze haar mas-

ter niet verder in de psychologie

gaat doen maar in internatio-

nale ontwikkelingsstudies. Deze

studie richt zich op de bestude-

ring van politieke, economische

en sociale conflicten waarvan

aard, oorzaken en gevolgen na-

tionale grenzen overschrijden.

Studeren op de UVA betekent

dat je stevig in je schoenen moet

staan want in totaal heeft Ikram

maar negen uur per week les,

de rest studeert ze zelfstandig.

De overige uren werkt ze in de

Thuiszorg.

Ze heeft zich al aardig voorbe-

reid en weet dat de hygiëne

in India niet op een hoog peil

staat. Buiten reizen doet Ikram

aan spinning, dat is een soort

indoorfietsen voor wielrenners.

Een spinningles vindt, onder-

steund door muziek, in groeps-

verband plaats.

Zandvoort en de politiek:

Ja, en dan komen we bij de ham-

vraag. Waarom heeft Ikram voor

de politiek gekozen en speciaal

voor de SP? Van huis uit is Ikram

geen politiek dier maar onge-

veer twee en half jaar geleden

viel haar de aanwezigheid van

de SP tijdens demonstraties in

Amsterdam op. Ikram vond het

geweldig dat er een partij was

die zijn mening niet alleen in

Den Haag verkondigde, maar

ook daarvoor de straat op

ging. Daarna kwam ze in con-

tact met de jongeren van de

SP Haarlem tijdens een 'lezing'

van Jan Marijnissen. Vanaf dat

moment heeft ze een poosje

bij Rood Haarlem gezeten. In-

middels is Rood Haarlem uit

elkaar gevallen en werd ze

gebeld door Ingrid de Leeuw
of ze nog geïnteresseerd was

in de SP. Ze moest er wel een

paar dagen over nadenken,

maar uiteindelijk heeft ze "ja"

gezegd en nu staat ze op de

zesde plaats van de kandida-

tenlijst. Stel dat ze in de raad

komt dan zou ze zich vooral

inzetten voor het openbaar

vervoer en dan speciaal voor

het busvervoer. Ikram vindt

het abnormaal dat mensen

vanuit Zandvoort Noord niet

meer met de bus naar het

centrum kunnen gaan maar

andersom wel. Ook ergert

Ikram zich aan de honden-

poep en aan de verpaupering

van Zandvoort. Ikram gaat in

Haarlem uit omdat ze daar

meer vrienden heeft. Overeen

paar dagen is het Kerst en ik

vraag hoe ze haar Kerst viert.

Ikram viert geen Kerst en een

echte kerstgedachte heeft ze

ook niet. Ooit zou ze meer

van de wereld willen zien en

zoals ze zelf zegt: "Ik zoek het

niet op maar zal het ook niet

uit de weggaan. Mijn horizon

reikt verder dan Zandvoort of

Haarlem".

JONG IN

ZANDVOORT

Heb je iets te melden

over jongeren in

Zandvoort? Of wil je

ook je zegje doen in

deze rubriek en is je

leeftijd tussen

13 jaar en 23 jaar?

Mail dan naar

de redactie:

5732752 of redactie®

zandvoortsecourant.nl

HET KERSTKONIJN.

Twee kerstkonijnen in hun hol

die klaagden: "'t Is toch al te dol

dit jaar, je zal het weten
worden we niet opgegeten".

We willen geen gebraden konijn

't moet maar eens afgelopen zijn!

Komaan, en nu eens geen gezeur
de kerstboom staat al naast de deur.

Die gaan we, met de dieren

eens heel erg mooi versieren!"

Zo werd gezegd, zo werd gedaan
het werd een Kerst bij volle maan
met slingers en met ballen.

Ze zongen met zijn allen,

van Stille nacht en Heilige nacht.

Wat heeft de Kerstman ons gebracht? *--

Ze aten groene kool en peen,

gezellig om de kerstboom heen.

Ze zeiden smullend: "'t Is toch fijn

om zó een kerstkonijn te zijn!
!"

Lienke

Zandvoort, ook in de
winter best charmant
Toch is het niet meer wat het ooit is geweest. Ze willen meer

voor jongeren, wat ik als 20 jarige goed begrijp. Zelf heb ik het

druk met mijn eigen ding. School, 2 banen en maar een heel

klein beetje vrije tijd. Wat ik doe in dat kleine beetje tijd, is dan

ook vrij weinig.

Door Mal Buwalda

Ik drink een kopje thee in de

Yanks Indian Club of kijk een

filmterwijl ikonderuit gezakt op

de bank hang. Vroeger, tussen

mijn 1 1e en 17e levensjaar ging

ik dag in dag uit van vroeg tot

laat op pad met mijn vriendin

Michelle. Zij hield, net als ik, niet

van stilzitten en we verveelden

ons dan ook bijna nooit. Niet

zo raar aangezien er veel meer

was dan er nu nog is. Neem nou

die gigantische skatehal daar

bij Bouwes palace... waarom
gebeurt daar niets meer mee?

Wij hingen er vaak rond om te

skaten of, als we dat zat waren,

andere mensen te ontmoeten.

Want dat is toch een tijd de

'place to be' geweest. Niet alleen

Zandvoortse jongeren vonden

het daar geweldig, ook mensen

uit heemstede, Bennebroek en

Haarlem hadden het er erg naar

hun zin.

Nog een toeristische trekpleister

ook dus. Na wat rondvragen

kwam ik erachter dat het

skatepaleis dicht is omdat het

dak op instorten staat. Jammer,

maar daar kan toch wat aan

gedaan worden? Dat kan ja,

maar willen ze (gemeente

Zandvoort) daar wel wat aan

doen? Uiteindelijk neem ik aan

van wel, aangezien ze Zandvoort

weer bruisend willen maken, en

dan vooral voor jongeren. Maar

waarom is het daar binnen al zo

lang donker.... .ik krijg toch sterk

het idee dat dat idee een beetje

verwaarloosd wordt.

Zonde! Misschien zou het een

goed begin kunnen zijn.

Ik herinner me ook nog een

winter met een ijsbaan in

Zandvoort. Wat gaaf was dat.

Het is jammer genoeg zo lang

geleden, dat ik me niet meer kan

herinneren welk jaar dat was. Zou

het niet leuk zijn als de ijsbaan

het wintergezicht van Zandvoort

zou worden?

Misschien te duur, ik weet het

ook niet. Zandvoort moet, net

als in de zomer, in de winter ook

bruisend worden voor jongeren.

Maar dat is makkelijker gezegd

dan gedaan.



Dubbelportret in

Circus Zandvoort
Het dubbelprogramma in Circus Zandvoort van co-

medians Lambert Jan Koops en Kristel Zweers riepen

gemengde gevoelens op. Lambert Jan wist, via een

omweg, het publiek te laten glimlachen. Meer succes

had de brutale Kristel die met veel flair de zaal aan

haar voeten kreeg.

Door Lienke Brugman

"Eh, hai, ik ben Lambert

Jan en kom uit Dedems-

vaart." Bij deze flitsende

tekst gaan de wenkbrau-

wen al omhoog. Verder

dan wat onderhoudend

gebabbel met hier en daar

wat grappige opmerkin-

gen komt Koops niet. Zijn

lagere schooltijd, met als

leukste vak handarbeid,

interesseerde nagenoeg

niemand. Wél 3 weken

lang breien om "vingervlug

van te worden", zoals de

lerares hem uitlegde. "Mis-

schien nodig om later goo-

chelaar te worden," bromt

hij. Die breipennen moeten

we echter wel in gedachten

houden omdat zijn (dikke)

vriendin zwanger wordt en

hij één van de breipennen

nodig heeft voor een abor-

tus! (??) Slechte act met een

pover einde vind ik zelf.

Gelukkig komt na de pauze

de sexy geklede Kristel op

en zij heeft meer succes.

Weinig stiltes, zoals wel

gebeurde bij haar voorgan-

ger maar een vlotte, frisse

babbel. Goed rollenspel

trouwens en een prima in-

teractie met het publiek.

Via de 'trilplaat' naar de

tegenwoordige jeugd. "Je

zult maar kinderen van 12

jaar hebben. Ze zijn zelfs

ook al aan de string, zelf

gekocht met een moderne

moeder die ze zelf niet

meer kan dragen. Kin-

deren die drie uur te laat

thuis komen, wat moet je

dan? De politie bellen?"

Zo gaat ze nog een poos

door en dan valt er wél

een stilte. Omdat Kristel

de, volgens haar, tamme
Zandvoorters uit hun tent

wil lokken. Dat lukt haar

behoorlijk goed, weer die

goede interactie met het

publiek, geweldig!

Dan worden de weekbla-

den onder de loep geno-

men, waarna de seks aan

de beurt is. Niet mis, die

Kristel. "Ik doe een thuis-

onderzoek. Hebt U een

vibrator?", vraagt ze op

de vrouw af. Dat is na-

tuurlijk nét tegen iemand

die op de 1e rij zit. Op het

antwoord: "Dat laat ik in

het midden", wordt uiter-

aard ad rem gereageerd.

Zo dolt ze nog een poosje

door en laat niets onbe-

sproken. Koops mag wat

mij betreft in Dedemsvaart

blijven: Zweers krijgt een

dikke acht en mag door

naar de volgende ronde!

Zij is nog te zien in Haar-

lem in het Patronaat op 18

januari 2006.

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

uur per dag 7 dagen per week.

Dagelijks:

08.00 uur- 12.00 uur
12.00 uur- 18.00 uur

18.00 uur -22.00 uur
22.00 uur -08.00 uur

Klassieke muziek
Pop muziek voornamelijk uit de
60- 70- en 80 er jaren
Klassieke avond muziek
Jazz in alle stijlen door de nacht

heen

Om de week op woensdagavond van 20.00 uur tot

22.00 uur 'Het Praethuys'. Live uitzendingen vanuit
"Het Wapen van Zandvoort". www.dutchcoastradio.nl .

v y

RTV N-H
RADIOtTV NOORD-HOLLAND

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie Noorc

Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële rampen
zender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of: FM 93.2

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

RADIO TV

J&wwt mctw&tf&h'textt

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 Tracks & Facts

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)

Orilr (Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje - Pluk)

oo
biedt kwalitatief goede kinderopvang (HKZ-gecertifi-

ceerd) voor kinderen van o tot 4 jaar op twee prachtige
locaties in Zandvoort. WTVw.pippeloentje-pluk.nl

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een nieuwe collega

groepsIeidfstJer <mi,,i,»aai 2+ „>,,-)

voor deze functie moet je:

• een op de functie gerichte mbo-opleiding afgerond hebben
• samen kunnen werken in een team dat goede kwaliteit wil

bieden in het kinderdagverblijf

• beschikken over een positieve en enthousiaste instelling en
goede contactuele vaardigheden

• flexibel inzetbaar zijn op onze diverse groepen

wij bieden je:

• een afwisselende baan in een enthousiast team met zorg voor

verantwoorde kinderopvang
" een jaarcontract met zicht op een vaste aanstelling een
kinderopvangregeling

• salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-
kinderopvang

Heb je interesse?
• Richt dan je sollicitatie, voorzien van cv, vóór 4 januari 2006
aan de sollicitatiecommissie,

•p/a Burgemeester Nawijnlaan 101, 2042 PZ Zandvoort
• Voor meer informatie vraag naar Relinde Adegeest
" dinsdag tot en met vrijdagochtend tussen 9.00 - 12.00 uur,

tel 023-5713665.

COMPUTERHULP AAN HU S

Kennemer
v a e y

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

BEL: 023-5736250 www.kennemervalley.nl

Filmprogramma
22 t/m 28 december

Do./Vr./Wo. 1330
Za. t/m DL 12,00

GDE
RIEZELBUSI

I©
Durf jij?

Do./Vr./Wo. 15.30
Za. t/m Di. 14.00

Harry Potter
en

de Vuurbeker

I

—^ Daniel Radcliffe

\x9 Ralph Fiennes

Do. & Vr. 20.00
Za. t/m Di.

17.15 & 20.30
Wo. 21.15

|Harry Potter
|

the Goblet
I© of fïre

c

MOVIED1NNER

Bioscoopkaart &
3-gangen diner € 19,00

i.s.m. £ApE |\]EUF

Wo. 19.30 Filmclub
*

' Scmo*t van @o£Éem

Familia
Rodante

1<0
Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5

2042 JM, Zandvoort
Tel: (023) 5718686

www.circuszandvoort.nl



Chris Broers en Alain de la Mar
met nieuw ZFM programma

Al jaren kunnen wij genieten van ons eigen radio station in

Zandvoort; ZFM. Petje af voor alle vrijwilligers die dit mogelijk

maken. De zender wil zich blijven ontwikkelen en is daarom
altijd bezig met nieuwe ideeën om de programma's nog
aantrekkelijker te maken voor de luisteraar. En daar waren
ineens twee jongens met een goed plan, radio-ervaring en een

goede dosis humor.
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Door Mai Buwalda

Alain de la Mar en Chris

Broers, beiden 20 jaar en

afkomstig uit Hoofddorp,

draaien hun handen niet om
voor een paar uurtjes radio

maken op woensdagavond.

Hun programma, Tracks and

Facts genaamd, is al vanaf

woensdag 7 december te horen

op de zender en wordt door de

luisteraars goed ontvangen.

"Misschien moesten ze even

aan ons wennen aangezien

we er af en toe een stevig

nummertje doorheen gooien

en flink kunnen kletsen met ons

tweeën, maar dat is toch veel

leuker dan een dj die gewoon
zijn of haar nieuwsberichtjes

voorleest en dan de volgende

plaat maar weer aankondigt?"

In de show, die van 18.00

uur tot 21.00 uur te horen

is, besteden de jongens

niet alleen aandacht aan

verschillende soorten muziek,

sport- en entertainmentnieuws

maar gaan ook op serieuze

nieuwsonderwerpen in. Vanaf

woensdag 21 december is

het zelfs zo dat er in het

laatste uur van de show een

greep wordt gedaan uit de

Zandvoortse Courant om zo

wat dieper in te gaan op de

belangrijkste nieuwsfeiten.

Uiteraard kunnen luisteraars

hun mening ook laten horen

door tijdens de uitzending

naar de studio te bellen. Ook
is het mogelijk met de dj's

te chatten via MSN. Voeg
tracksandfacts@hotmail.com

aan je favorieten toe en vraag

zo een nummertje aan of

praat mee in de uitzending.

Buiten hun werk bij ZFM
hebben de twee ook nog een

internetradioprogramma op

maandagavond van 20.00 tot

22.00uur via www.beatradio.

nl. Dit doen zij vanuit hun

eigen huis.watgeen probleem

moet zijn aangezien ze hun

kamers hebben verbouwd
tot een complete studio met

alle apparatuur die daar bij

hoort. Meer weten over het

nieuwe talent bij Zfm? Via

een link op de beatradio site

is niet alleen hun biografie te

vinden maar ook de inhoud

van hun programma's. Twee
beste vrienden die elkaar zeer

goed aanvullen op het gebied

van radiopresentatie.

Verschillende soorten
verwennerij onder één dak
Alweer bijna vier jaar is Face to Face (haar-, lichaams- en

nagelverzorging) een begrip in Zandvoort. Het pand dat gevestigd

is aan de Burg. Engelbertsstraat 94b is voor velen de ideale plek

voor een dagje beauty en/of ontspanning. Na wat verandering

met medewerkers en compagnons, mag eigenaresse Jessica

Koning (kapster) tevreden zijn met het resultaat dat nu bereikt

is. Samen met Laura Bluijs (schoonheidspecialiste) en Bianca

van Dansik (nagelstyliste) runt zij een goed lopende zaak met
tevreden klanten. Nog even op een rijtje wat de mogelijkheden

zijn bij deze moderne salon.

De etalage van Face to Face is in stijlvolle kerstsferen ingericht

Door Mai Buwalda

Wat in de kapsalon gebeurd is

natuurlijk duidelijk. Wassen,

knippen, föhnen, stylen, krullen

of een andere haarkleur, alles

is mogelijk. Hairextensions

mogen daarbij natuurlijk niet

vergeten worden, aangezien

ze daar bij Face to Face ook

zeer veel vanaf weten. Buiten

de bekende extensions van

Greath Lengts werkt Jessica

met een iets minder bekende,

maar nu al geliefde methode
om het haar voller te laten

lijken of langer te maken,

Hair Contrast. Het zijn een

soort matjes, ook in 'coupe

soleil' kleuren, die met een

klittenbandrandje in het

haar worden bevestigd. Iets

anders dus dan de gebrande

rijstekorrel van de oude

extension. Er wordt veel met
de producten van Bed Head

-TIGI gewerkt.

Nagelstyling

Van korte, afgebeten nagels

naar mooie verzorgde

handen. Van saaie lange

nagels naar vrolijk gekleurde

kunstwerkjes. Bianca werkt

met de producten van

Creative en is niet alleen

handig met nagels. Manicure

en pedicure zijn namelijk niet

de enige twee vakken die

zij beoefent. In haar salon

staat een aparte stoel waar
rugmassages op worden
gegeven. Wilt u de deur niet

uit maar wel mooie nagels?

Geen probleem, Bianca komt
ook aan huis.

Geslaagde kerstmusical

De Hervormde Kerk aan het Kerkplein had voor de jeugd

op zaterdag 17 december een wel zeer bijzondere kerst-

viering. Onder leiding van Maaike Cappel hadden 22 meis-

jes en jongens vanaf september een musical, 'De Geschen-

kenwinkel', ingestudeerd. De naam van de zanggroep is

'Kinderen van de kust' en bestaat uit enthousiaste kinde-

ren van vijf tot en met achttien jaar die ook afgelopen jaar

een musical hebben uitgevoerd.

Door Nel Kerkman

Dominee Verwijs verwel-

komde de vele ouders,

grootouders en belang-

stellenden die vol span-

ning zaten te wachten. Er

stond een groot podium
in de kerk met een mooi

decor van een winkel met
in de schappen diverse ca-

deaus. De musical begon
met een geweldige ope-

ning waarin alle kinderen

op het toneel stonden.

Het verhaal van de musical

gaat over de aankoop van

de diverse geschenken die

mensen rond de kerst nog

snel even moeten kopen.

Uiteindelijk kwam aan het

eind van de musical naar

voren dat het kerstverhaal

voor ons allemaal is en het

mooiste geschenk is van de

nieuwe tijd. Mede dankzij

de techniek, de belichting

en met hulp van ouders die

de kostuums en het decor

hadden gemaakt werd het

een professionele uitvoe-

ring. Maaike Cappel en de

kinderen aan de kust kun-

nen terug kijken op een

zeer geslaagde musical.

Als sluitstuk kreeg elke be-

zoeker een cadeautje door

de kinderen toegeworpen

waarin twee snoepjes za-

ten in de vorm van een

hartje. Bovenop het pakje

een kerstgroet "een spet-

terende kerst toegewenst

door de kinderen van de

kust".

Schoonheidsalon

Alles wat met schoonheid te

maken heeft kunt u hier vinden.

Een heerlijke gezichts- of

lichaamsbehandeling, harsen,

epileren en/of verven van de

wenkbrauwen of gewoon
een mooi make-upje... alles

is mogelijk. Ook geeft Laura

lichaamsbehandelingen als rug-

, nek-, en schoudermassage,

peeling en lichaamspakking.

Net als haar collega's staat zij

niet stil en volgt zo af en toe

een cursus om haar kennis uitte

breiden. Reiki 1 is haar al goed

afgegaan en met de techniek

van de minilift (cosmetische

facelift) komt zij ook goed uit

de voeten. Bianca: "Mijn motto

is: hygiëne, en tijd nemen voor

de klanten." Ze werkt met de

producten van Ariane Inden

cosmetica.

Ook voor kerstcadeautjes bent

u bij Face to Face aan het

goede adres.

Sieraden, een lekkereshampoo

of een luxe crème? Geen

probleem, alles is hier te

vinden. Afspraak of informatie:

Face To Face, tel: 023-5713338.

Op woensdag en zondag

gesloten.
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Voor de

Kennemer Golf Club te Zandvoort

zoeken wij, ter versterking van ons team, een

aankomend zelfstandig werkende kok m/v

Reacties naar Fairy Golf b.v.

Postbus 269, 2040 AG Zandvoort

T.a.v. de heer B. Duivenvoorden
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Wij wensen u fijne Kerstdagen

en een voorspoedig 2006!

Haltestraat 69

2042 LL Zandvoort NL

Eigenaar: Xi.Hu

Uw gastvrouw: Winny Huang
TEL: 023-5717897 FAX: 023-5739866

Filoxenia Grieks Restaurant
r4jirs>é>U fPl/iciPt/? Haltestraat 49 • 2042 LK Zandvoort

{
r/fOoA, U UJSim Te |. : 023-5734920. www.flloxenla.mfo

'S* Wij wensen u fijne Kerstdagen.
Oudejaarsavond Live Muziek!

Wie wordt dé
Zandvoorter van 2005?

Zie de bon op pagina 31

0ZANDVOORTSE
Courant

## MlHet 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

Heinekeifc

Café Oomstee

Elke dag geopend van
16.00- tot 01.00 uur

Prettige
Kerstdagen!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

café oomste*

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN
MAANDAG GESLOTEN

ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100
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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.

Wij wensen u Fijne Kerstdagen!

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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Door de Mystery Guest

De kogel is door de kerk, deze week leest u mijn laatste recensie

over een horecabedrijf in Zandvoort. Na lang wikken en wegen
heb ik de knoop doorgehakt en vertrek ik voorgoed naar de wij-

zen uit het oosten. Mijn familie trok toch veel meer aan mij dan ik

zelf heb beseft. Daarnaast heb ik een leuke baan in Winterswijk

kunnen krijgen die volledig past bij mijn doelstelling:"het creëren

van meer kwaliteit in de horeca". In het afgelopen jaar heb ik

ongeveer vijfenzestig horecabedrijven bezochten beoordeeld op

hun kwaliteit in de ruimste zin van het woord. Ik moet u zeggen,

het is me niet meegevallen.

Grand Café Neuf.

In de eerste plaats is het moei-

lijk om iedere week een bedrijf

te bezoeken, te beoordelen en

er daarna nog iets behoorlijks

overte schrijven. Veel bedrijven

die ik bezocht heb, kwamen er

redelijk tot goed uit. Gelukkig

kon ik toch nog een enkele het

predikaat 'zeer goed' meege-

ven en jammer genoeg ook en-

kele 'zeer slecht'. Het typische

is dat van de zaken die ik be-

oordeelde met 'redelijk, goed

tot zeer goed', er niet één ge-

weest is die de kritiek niet seri-

eus heeft genomen, maar deze

zaken vervolgens ook daadwer-

kelijk iets met die kritiek heb-

ben gedaan. Alleen de 'slechte

en zeer slechte' stonden voor-

aan in het dorp om de Mystery

Guest te veroordelen. Ik vind

zo'n aanval op z'n minst op-

merkelijk, als men niet beschikt

over een goede op kwaliteit

berustte verdediging. Maar ik

heb het in het verleden al eens

over zelfregulering gehad.

Grand Café Neuf: daar mijn

ervaring, die ik de vorige keer

in deze zaak had, niet zo ge-

weldig was (waar ik al eerder

over geschreven heb), vond ik

het in de lijn liggen om de zaak

een tweede bezoek te brengen

nu ik gelezen had dat er een

nieuwe kok, in de persoon van

Jan Hoeboer (niet de eerste de

beste), de keuken een nieuwe

impuls zou gaan geven.

De zaak zelf is van binnen en

van buiten natuurlijk niet ver-

anderd, dat zou ook doodzonde
zijn van zo'n prachtige winkel.

Ik wilde alleen zelf ondervinden

of er ook daadwerkelijk iets was

verbeterd aan het keuken- en

servicegebeuren. Mijn eerdere

idee om van deze avond mijn

afscheidsavond te maken en

alle gasten die ik het afgelopen

jaar heb meegenomen op mijn

culinaire tochten hier voor uit

te nodigen, heb ik om prakti-

sche redenen laten varen. Ik had

Jaap de visboer uit Den Haag

gebeld (waarmee ik al eens

bij restaurant 'de Meerpaal'

had gegeten) en uitgenodigd,

daar hij naar mijn idee voor die

avond ook een herkansing had

verdiend.

We werden hartelijk verwel-

komd door een jonge, frisse

gastheer die onze jassen aan-

nam. Het restaurant was rede-

lijk bezet en we konden nog net

aan het raam plaatsnemen. We
bestelden twee Heineken bier

a € 2,00 en kregen de kaart.

Mijn eerste indruk was dat de

kaart een metamorfose had

ondergaan door de diverse

verrassende combinaties. De

hand van Jan was dus al op

de menukaart aanwezig. Jaap

bestelde van de voorgerech-

ten de Vitello Tonato (€ 8,50),

gebraden kalfsvlees met een

marmelade van rode ui en

tonijnmayonaise. Mooi ge-

presenteerd, en Jaap kon er

alleen maar positieve dingen

over zeggen. Ik nam de Car-

paccio van hert (€ 9,50), een

mooi opgemaakt bord met

een goede portie vlees op een

gevarieerde salade met een

lekkere dressing. Maar mijn

beste Jan, jij weet als geen an-

der dat Carpaccio van hert be-

hoorlijk verschilt met de eerst

gekookte en daarna gerookte

hertenham die op mijn bord

lag. Die overigens wel voor-

treffelijk smaakte.

Als hoofdgerecht nam de vis-

boer natuurlijk de slibtonge-

tjes (€ 15,75), die mooi kro-

kant op het bord kwamen met

gelukkig een vers gemaakte

ravigotesaus. Ik nam de her-

tenbiefstuk met chocolade-

saus voor (€ 17,95). Een ge-

recht waar duidelijk aandacht

aan was besteed, want het zag

er niet alleen aantrekkelijk uit,

maar smaakte zoals het er uit

zag. Goede garnituur omlijstte

het geheel. Geweldig! Van de

nagerechten bestelde Jaap

spontaan twee Italiaanse 'lief-

des' a € 5,50 (een flute gevuld

met amaretto en een heerlijke

crème van Mascarpone, kara-

mel en advocaat). Waarom kan

het mannelijke geslacht toch

nooit eens eten met een dame
zonder bijbedoelingen, want
door dit nagerecht bracht hij

me echt in hogere sferen. We
namen nog een kopje koffie,

betaalden de rekening en ke-

ken terug op een etentje van

hoge kwaliteit.

Wat een verschil met de eerste

keer dat ik hier at, niet alleen

het eten was klasse, maar ook

de bediening met zo'n lekke-

re, frisse, attente jongen was

een aangename aanvulling

van de avond.

Jaap bracht me naar huis en

vertrok meteen richting Den

Haag. De bijbedoelingen had

ik mij dus zelf in het hoofd ge-

haald. Sorry Jaap.

Thuis zittend op de bank over-

viel mij toch een gevoel van

melancholie. Dit was het dus,

geen etentjes in Zandvoort

meer en dus ook geen stukjes

meer voor de krant schrijven.

Veel herinneringen kwamen
bij me boven en ik beloofde

f\ Wijn onder de loep
Ruim 3000 jaar geleden kende men in Griekenland al de

kunst van het wijn maken. De Grieken hebben dan ook veel

volkeren rond het Middellandse-Zeegebied deze kunst bij-

gebracht. De vele druivensoorten in Griekenland, zo'n 300

verschillende, zijn plaatselijk gebonden en hebben een (voor

ons) typische smaak. Er worden rode, droge witte en mous-

serende wijnen gemaakt, zoete muskaatwijnen, harswijnen

en portachtige wijnen.

De harswijnen, Retsina (de wit-

te wijn) en Kokkineli (de rode

variant) zijn bij menigeen on-

der u wel bekend en een echte

Griekse specialiteit. Waarom de

hars zult u zich afvragen? Wel,

in oude tijden werd de wijn nog

getransporteerd of opgeslagen

in aarden amforen of lederen

zakken. De kruiken of de na-

den van de zakken werden in-

gesmeerd met hars om contact

met de buitenlucht te voorko-

men en zo kon de wijn beter

bewaard blijven. Deze hars

schonk echter een licht aroma

aan de wijn en zo ontstond de

harswijn. Vandaag de dag wor-

den de harswijnen gemaakt als

iedere andere witte wijn, alleen

worden er kleine stukjes hars

van de pijnboom toegevoegd

aan de most. Deze wijnen moe-

ten dus beschouwd worden als

gearomatiseerde wijnen die,

afgezien van de basiswijn, met

geen enkele andere wijn ver-

geleken kunnen worden. Maar

genoeg over de harswijnen.

Griekenland kent nog meer

bekende wijnen waaronder de

zoete muskaatwijnen van Sa-

mos, een eiland in de Egeïsche

Zee vlak voor de Turkse kust.

Hier worden diverse zoete en

droge witte wijnen gemaakt,

alle van de muskaatdruif. Voor

deze week heb ik een zoete va-

riant uitgekozen bij Dirck III.

De tweede zoete dessertwijn

komt uit Spanje van het huis

Torres waar ik al eerder aan-

dacht aan besteed heb. Zo ziet

u, de marketing en verkoop bij

Torres doen kennelijk goede za-

ken in Nederland want je loopt

regelmatig tegen producten

van dit huis aan zoals droge en

zoete wijnen, cognac en likeur.

Eén van hun zoete dessertwij-

nen, de Moscatel Oro, (die ove-

rigens in een prachtige fles zit)

zal ik deze week beschrijven.

Kourtaki - Muscat - Samos
- Griekenland

Een diep goudgele kleur en

een geur van rozijnen en over-

rijpe druiven. De wijn geurt fris

en lekker. In de smaak vooral

karamel en érg veel zoet! Het

is dus echt een dessertwijn om
flink gekoeld te drinken waar-

door het erge zoete wat op de

achtergrond raakt. Een wijn

die, naar mijn mening, alleen

bij een dito zoet nagerecht ge-

serveerd zou moeten worden

zoals Griekse Baklava, dat ook

mierzoet is.

Gekocht bij: Dirck III

Prijs: € 4,99

Kwaliteit/prijsverhouding: 5,5

Torres - Moscatel Oro - Spanje

-50 cl

De Moscatel Oro is gemaakt

van twee druivensoorten,

de Muscat de Frontignan en

de Muscat d'Alexandrie. Een

prachtig amberkleurige wijn

die voornamelijk geurt naar ro-

zen. Deze geur komt niet terug

in de smaak want hierin vind

ik vooral bloemenhoning en

noten terug. Een redelijk zoete

dessertwijn met meer frisheid

in de afdronk dan de Griekse

dessertwijn.

Gekocht bij: Dirck III

Prijs: € 7,49 (50 cl)

Kwaliteit/prijsverhouding: 7

En vergeet u niet: over smaak

valt niet te twisten!

J. van Gelder

(vinoloog)

Zandvoortse horeca, blijf ook zonder mij op "UWSAEK" letten!i

mijzelf in Winterswijk alle stuk-

jes nog eens na te lezen. Ik wil

een ieder bedanken die mij af-

gelopen jaar heeft vergezeld

bij het eten, alsmede de horeca

ondernemers die mij verzorgd

hebben en natuurlijk de Zand-

voortse Courant die dit voor mij

mogelijk heeft gemaakt.

Bij deze wens ik alle "Zeer

Goede, Goede, Redelijk Goe-

de, Slechte en Zeer Slechte"

ondernemers gezellige Kerst-

dagen en voor 2006 en op-

volgende jaren, gezonde en

'culinair hoogstaande' tijden

toe.



Toko Bifttanq Kerstmenu Toko Bintang
i oorqerecht: ^ x sushi s en lat

Afhalen: € 3ö,- p.p.

langoustines Restaurant: € 37,ö0 p.p.

IndoneSÏSCne Specialiteiten Hoofdgerecht: Tong of Kreeft opJapanse wijze,

met broccoli, worteltjes en witte rijst.

Hahcstraat 34, 2042 LN ZanJvoort Nagerecht: vruchten cocktail

Joegosfaviscfi restaurant

lD (U'B'R0V1^2 (K
Wenst iedereen

fijne Kerstdagen

en een

gelukkig 2006!

Glorious t-i..

Ttt] Wahal Feestdagen

(gespecialiseerd in

*v;s
* Vlees

Vegetarisch

Indiaas & Sri Lankaans Restaurant

Zeestraat 38 - Zandvoort 023 5733092
www.glorioustajmanal.nl

uem,

Zalia Kerstfeest

Haltestraat 6$ Zandvoort tel.: 025-^7 '2.0 éo

S4&

dé DIIiREXSPEa.iUl.t4K

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

HERENKAPSALON

Fijne Feestdagen en

een beestachtig 2006!

Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28

2042 LX Zandvoort -023-571 9345

0.50 ct. van 1420,- voor 795, I
0.75 ct. van 1980,- voor 1195,"

HAVERKORT
JUWELIERS

Rivieradreef 39 • 2037 AE Haarlem • 023 533 42 93
L_

NG New Man Casual
Nieuwe herenkledingzaak in de Haltestraat

Wij wensen u prettige feestdagen!

Feestelijke aanbieding:

De hele maand december krijgt u 10% korting

op onze merkkleding!

Speciaal voor de wintersporters:

nu 15% korting op onze wintersportkleding!

Haltestraat 37 • 2042 LK Zandvoort • Tel.: 023-5715810
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Zandvoorts
Kerstverhaal

Het Kerstfeest van Arie en Jannetje!

Het is december 1 91 6. Jannetje en Arie verwachten eind december

hun eerste kindje. Sinds een jaar wonen ze in een klein huisje

in het Achterom, dat verwarmd wordt door een klein kacheltje,

hoofdzakelijk gestookt met door Arie op het strand gevonden
wrakhout. Het had begin december flink gestormd en een aantal

schepen waren voor de kust in moeilijkheden geraakt. Eén schip

is op Sinterklaasavond vergaan en veel hout is de dagen daarna

aangespoeld. Voor de paar honderd inwoners van het kustdorp

een welkom aanvulling voor hun voorraad brandhout, die ze de

afgelopen maanden verzamelden.

Sneeuw
Het is drie dagen voor Kerst

en buiten is het guur. Door

een dikke laag sneeuw zijn de

sloppen en stegen moeilijk be-

gaanbaar. Volgens de mannen
die elke dag op de Wurff een

kijkje nemen, kan de kou wel

eens tot na de Kerst aanhou-

den. Voor de dorpelingen geen

prettig vooruitzicht, want hun

woningen zijn nu niet bepaald

gerievelijk. Bovendien was ar-

moe troef, want door de we-

reldoorlog konden de vissers

niet uitvaren. Ze zijn aange-

wezen op steun van de Diaco-

nie of werken in Haarlem en

omgeving. Velen hebben een

aardappellandje of houden

wat vee om in ieder geval iets

te eten te hebben. Vis, belang-

rijk voedsel voor de bevolking,

ontbreekt echter.

Het dorp telt door de armoe-

de vele zieken, waardoor Dr.

Gerke en zuster Dina het ex-

tra druk hebben. Nu ook het

weer nog tegen valt, zou het

wel eens een drukke periode

kunnen worden. Met Jannetje

en Arie gaat het intussen nog

steeds goed, al moet Jaap hard

aanpezen om eten op tafel te

krijgen. Gelukkig had hij de af-

gelopen maanden wat aardap-

pelen ingeslagen en van een

familielid krijgt het jonge paar

nog weleens een stukje vlees.

Noodlot

Arie moet twee dagen voor

Kerst naar Haarlem om te kij-

ken of hij daar nog wat werk

kan vinden bij het aanleg en

onderhoud van wegen en stra-

ten, die de laatste tijd worden

aangelegd. Arie is met de Blau-

we tram naar Haarlem gegaan

en staat na een succesvolle

sollicitatie en met goede voor-

uitzichten voor de toekomst

te wachten op de tram in de

Tempelierstraat die hem naar

huis zal brengen. Dikke vlokken

sneeuw maken de straten bijna

onbegaanbaar en het is te ver-

wachten dat de tram van vijf uur

de laatste is, omdat het duintra-

ject naar Zandvoort geheel zal

ondergesneeuwd raken. Einde-

lijk kwam de tram. Het is inmid-

dels al kwart over vijf en als het

zo door gaat is Jaap niet voor

zessen in Zandvoort. De tram

stopt en de passagiers stappen

in. Arie laat de oudere mensen

en vrouwen voorgaan en wil als

Arie glijdt van de treeplank.

laatste instappen. Hij zet een

voet op de treeplank, maar

glijdt weg. Met een harde klap

komt de aanstaande vader op

de sneeuw terecht en blijft lig-

gen. De conducteur en andere

passagiers snellen toe. Met
een zware hersenschudding

en een gebroken arm wordt

Arie naar het Diaconessenhuis

gebracht.

Thuis

In haar huisje aan het Achter-

om wacht Jannetje vol onge-

duld op haar Arie. Misschien

heeft hij wel werk, dan zou

het een heel fijn Kerstcadeau

zijn. Het wachten duurt lang

en het is al na zevenen als er

op de deur geklopt wordt. Wit

van de sneeuw staat daar Dr.

Gerke. "Mag ik even binnen

komen. Jannetje?" vraagt hij.

"Maar waarom komt u. Alles

gaat toch nog goed?" vraagt

Jannetje. "Ik heb een ver-

"Ellen, De Zuid Creatief" stopt niet!

Het is bijna Kerst en dat betekent in alle winkels in Zandvoort

extra bedrijvigheid. Iedereen doet volop kerstinkopen en zo

ook bij "Ellen, De Zuid Creatief". Ellen is druk bezig met het

fabriceren van al haar kerstcreaties. Hierbij krijgt zij allerlei

hulp van vriendinnen, wat zorgt voor een gezellige boel in de

winkel op het Raadhuisplein. Dit alleen niet meer voor lang:

Ellen moet per 1 januari aanstaande haar pand op deze locatie

verlaten.

Zij is druk op zoek naar een

andere locatie maar dit is niet

gemakkelijk op zo'n korte ter-

mijn! Zelf zegt zij hier over:

"Wij zijn absoluut niet van

plan om te stoppen en zodra

de nieuwe locatie bekend

is zal iedereen er zeker van

horen." Tot zover wil Ellen al

haar vaste klanten heel hartelijk

danken, want mede door hen

is haar winkel een groot succes

geworden.

Kerst met Ellen en de kerstman

Het leek er even op dat Ellen

ook de kerst niet meer zou kun-

nen mee maken in haar huidige

pand. Gelukkig is dat uitein-

delijk wel goed gekomen en

dit wil zij graag samen met

haar klanten vieren. Zo kun-

nen hier alle kinderen (of

ieder ander die dat wilt) op

24 december op de foto met

de kerstman. Maar alsof dat

nog niet genoeg is krijgt ie-

dereen op deze dag ook een

cadeautje, bij een besteding

vanaf €12,50. Dus iedereen

die uitgenodigd is voor een

kerstdiner en hiervoor als

bedankje geen traditioneel

kerststuk wil geven: bij "El-

len, De Zuid Creatief" ben

je aan het goede adres. Voor

een traditioneel kerststuk

overigens ook...

velend bericht gekregen over

Arie. Hij ligt in het Diacones-

senhuis in Haarlem, omdat hij

van de treeplank van de tram is

gegleden. Ik heb het gehoord

van zuster Dina die net in het

ziekenhuis was voor een Kerst-

samenkomst met de andere Di-

aconessen. Morgen komt ze te-

rug en zal ze je komen vertellen

hoe het met Arie gaat", zegt

Gerke terwijl hij de in tranen

uitgebarsten Jannetje troost.

"Wat moet ik nu als ons kindje

vannacht komt", vraagt zei

de dokter, die goed beseft dat

haar vraag zeer realistisch was.

"Maak je niet ongerust, ik zorg

dat alles in orde komt. Heb je al

gegeten?", vraagt Gerke terwijl

hij zijn jas aantrekt om naar zijn

huis aan de Kerkstraat te gaan.

"Mijn vrouw komt straks bij je

langs en ik zal ook Arie's en

jouw moeder even laten waar-

schuwen", zegt Gerke de, deur

achter zich sluitend.

Hulp

Het slechte nieuws heeft Janne-

tje danig aangegrepen. Huilend

gaat ze maar even op bed lig-

gen. Als ze weer wakker wordt.

staat mevrouw Gerke met een

pan soep aan haar bed. "Eet dit

maar op en ga dan maar weer

lekker slapen. Je moeder komt
zo en blijft vannacht bij je"

zegt mevrouw Gerke vriende-

lijk. Na een rustige nacht komt

de volgende morgen dr. Gerke

en zegt dat het met Arie zo

gaat dat hij straks met zuster

Dina naar huis komt. De her-

senschudding is niet ernstig,

alleen heeft hij een gebroken

arm. Maar die kan ook thuis

genezen.

Geluk

Rond half twaalf wordt dui-

delijk dat Jannetje op korte

termijn zou gaan bevallen.

Arie's moeder loopt snel rich-

ting Kerkstraat om dr. Gerke

te halen. Toen zij met de arts

arriveerde was de bevalling

aanstaande. Kort daarna komt

Arie, met de rechterarm in het

gips, samen met zuster Dina

binnen. Rond twee uur zijn

Jannetje en Arie de gelukkig

ouders van een zoon. Ondanks

de tegenslagen vieren zij sa-

men een Gelukkig Kerstfeest

met goede vooruitzichten.

Oud eren Partïj' ZancIvoort

O.P.Z.
OncJanks (Jat er qeen dRAAqkRAckr voor is

lijkr het er op <Jat het coÜEqE haar pIannen

voor <Je MiddENboulEVARd en het LDC

ER NOq EVEN SNeI VOOR dE VERkiEZiNQEN

doORHEEN Wil JASSEN !

€>



Wij wensen al onze klanten

fijne en goede

feestdagen toe.

Onze opruiming begint

op woensdag 28 december.

Veel schoenen, tassen en

iederwaren tegen

leuke prijzen.

I.v.m. de voorbereiding is onze zaak

dinsdag 27 december gesloten.

KAPITEIN
i UXfc :-..(_ il ui NI N i !M i e ui IMAKI M

KAPTEIN LUXE SCHOENEN
RAADHUISSTRAAT 99 • 2101 HE HEEMSTEDE

023-5286745

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.bloemenaaozee.nl \

FOTO MENNO GORTER
Analoog én Digitaal, Menno kan het allemaal

f uw* Se***^J^JZZ te muien-

• Professionele 1 uur service Analoog & Digitaal

• Afdrukken vanaf negatief, dia, foto of digitaal (30x45 cm)

- Batterijen - Pasfoto's - Fotoalbums Portretfotografie

Grote Krocht 26 • Zandvoort • Tel 023 5730600

www.fotomennogorter.nl

f)rig /*\£ubelömböeht£n

Ggdiploroizgrd in:

•flnttekrgst&uratte

Mjzubgl stofferen

Meubelzaken

Victor ph. Wotizrs

Maria Cristina Mol la Mol (o

fIpmingstraat 356
204-1 VT Zandvoort

Tel: 023-57! 46.95/ 0645690286

www.drigmizubplambaehtjzn.eom

^ZANDVOORT
t2 C pooit voor d& bate/ voor&eiw

fya<wéiedimgmit\iuM} ii^eniwoonplaaty!

Heeft u al een ZandvoortPas?
Bestel de ZandvoortPas en profiteer ook vanafjanuari van vele voordelen!

Vul snel de bon in op pagina 6!

VIDEOLAND SPEELT VOOR KERSTMAN!
*

LAAD NU HP MET EEN

BILJET VAN €50,

€100, HUURTEGOED!
. HEI HUURTEGOED IU ONBEPERKT GÉLUIG!

* ~1SMM

t-iH- .

Deze aanbieding is geldig t/m zondag 1 januari 2006.

openingstijden:

kerst: 24 dec. 11.00 - 21.00 • 25 dec. 13.00 -18.00 • 26 dec. 13.00 -18.00

oud en nieuw: 31 dec 11.00 - 18.00 • 1 jan. 15.00 - 21.00

VIDEOIAND

Alle medewerkers van Videoland wensen iedereen gezellige

kerstdagen en een gelukkig en filmrijk 2006

Face to Face
3 onder één dak!

Het team van Face to Face

Jessica, Bianca, Laura, Joyce,

Rowena + stagières

Wenst u Fijne Feestdagen

en een Beautiful 2006!
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Door Lana Lemmens

Kerstweetjes...
Het is weer bijna Kerst en dit betekent voor de meeste mensen

twee dagen vrij, heel veel lekker eten en misschien nog wel

cadeautjes en naar de kerk. Daarnaast zijn de meeste huizen wel

voorzien van een boom met daarin mooie ballen. Maar waar komt
dit toch allemaal vandaan?

Het ontstaan van Kerst

Kerst is pas in de tweede helft

van de vierde eeuw na Chris-

tus (n.C.) ingevoerd. De datum
daarvoor werd gekozen ter

eliminatie van een reeds lang

bestaand lichtfeest, dat in het

Romeinse rijk zeer populair

was, namelijk het geboorte-

feest van de oorspronkelijk

Perzische god Mithras (god

van het licht).

In den beginne geen Kerst

Er werd door de Christenen,

die de eerste 200 jaar n.C.

leefden, geen kerst gevierd.

In die tijd hield niemand zich

bezig met de geboortedag

van het kindje Jezus. Niet eens

verjaardagen werden er ge-

vierd; het werd als goddeloos

gezien.

Maar naarmate de Christen-

heid zich uitbreidde, kwamen
ook onder heidense volkeren

steeds meer heidense gebrui-

ken binnen de leefwereld van

de Christenen.

25 december
In 221 na Christus kwam Julius

Africanus, een belangrijk Ro-

meins legerofficier en vriend

van koningen en keizers, als

eerste met het idee om de ge-

denkdag van de geboorte van

Jezus Christus op 25 december
te vieren, terwijl zij meenden
dat Jezus in de vierde maand
geboren was. Hij koos deze

datum omdat op diezelfde

dag ook al een feest gevierd

werd ter ere van hun god Mi-

thras. Hoewel dit niet in goede
aarde viel bij de bisschoppen,

kreeg het idee om de geboor-

te van Jezus te vieren steeds

meer ingang in de toenmalige

Christelijke wereld.

Foutje...

De fout die hier gemaakt werd,
was dat er geen rekening ge-

houden werd met het verschil

in Joodse lunaire maanden,

berekend volgens de omloop-

tijd van de zon. Deze maan-

den lopen echter niet gelijk

met onze maanden: De eerste

Joodse maand 'Nisan' begint

in onze derde maand maart.

Theologen dachten dat de vier-

de maand waarin zij meenden
dat Christus geboren was, het-

zelfde was als de vierde maand
van hun eigen kalender. Ande-

ren kwamen door dit soort re-

kenfouten uit op bijvoorbeeld

20 april. Zo werd de geboorte

van Christus bij de verschillen-

de volkeren gevierd op dagen

die voor hen zelf goed uitkwa-

men. Pas rond het jaar 300 n.C.

probeerde men de datum van

25 december algemeen te ma-

ken.

En in 354 n.C. werd door paus

Liberius (paus van 352-366)

door middel van een decreet

gesteld dat op 25 december

de geboorte van Jezus gevierd

zou worden met een speciale

kerstmis. De oosterse roomse

kerken gaven hier geen ge-

hoor aan en vieren tot op he-

den kerst op 6 december.

Kerstboom

Hoe kan het dan dat de viering

van Kerst zo verbonden is met
de kerstboom? Heel eenvou-

dig. De kerstboom was er al

voordat Jezus geboren was.

Het gebruik van een kerst-

boom, compleet met pakjes,

was al meer dan duizend jaar

vóór Christus in gebruik bij de

heidense godsdiensten. Al ver

vóór de geboorte van Jezus

hakte men in het bos rond 25

december een dennenboom en

versierde die

Kerstballen

Eén van de dingen die we in

de kerstboom hangen zijn

mooie, glimmende kerstbal-

len. Ook deze ballen bestaan

al lang, vooral de transparante

soort dateert van meer dan

300 jaar geleden. Toen ston-

den ze bekend als 'heksenbal-

len' en werden gebruikt om
vervloekingen, boze geesten

en ongeluk af te weren. Men
geloofde toen dat de geesten

gehypnotiseerd raakten door

de schittering van de bal en als

de geest de bal aanraakt, raakt

hij erin gevangen.

Party make-up
Met het oog op de feestdagen is het belangrijk je voor te

bereiden. Als de kleding geregeld is, wordt het tijd voor

onze uitstraling: het gezicht. Glitter & Gloss zijn de twee
belangrijkste ingrediënten voor deze feestdagen. Overdrijven

mag, ook met je make-up. Dus geef je gezicht een lekkere

gouden gloed, ga voor smeulende smokey eyes of speel met
kleuren, als je durft.

Voorbereiding

Heb je een Kerst of Oud &

Nieuwparty in het verschiet,

geef je gezicht dan een

lekkere oppepper door naar

de schoonheidsspecialiste

te gaan. Zij kan ook je

wenkbrauwen een mooie

vorm geven. Ga niet op de

grote dag zelf, want je huid

heeft even tijd nodig om tot

rust te komen.

Neem voor je naar een feest

gaat de tijd om jezelf lekker

te pamperen. Er zijn veel

bad- en doucheproducten

op de markt met glitters erin

en na het baden kun je jezelf

insmeren met een lotion

met glitters. Ook fijn: een

bruistablet of knetterzout in

je badwater voor een echte

oppepper.

Fake wimpers
Ellenlange wimpers zijn

hot. Boek je met mascara

geen goede resultaten,

experimenteer dan eens met

fakewimpers. Ze zijn in allerlei

soorten en maten te krijgen.

Oefen wel eerst een paar keer,

want het aanbrengen vergt

enige ervaring:

Nepwimpers breng je aan voor-

dat je je ogen opmaakt.

Controleer eerst of de nepwim-

per even lang is als je eigen

wimper. Zo niet. Knip er dan

voorzichtig een stukje af.

Breng de lijm aan op de

nepwimper, niet op je oog!

Oefening baart kunst. Begin bij

de binnenkant van je oog en

werk naar de buitenkant.

Duw de nepwimper voorzichtig

vast met een wimperstokje.

Om het randje van de

nepwimper te verbergen

gebruik je een donkere

eyeliner.

Blozende wangetjes

Blusher of bronzepowder
is onmisbaar voor een

stralende teint. Maar let

op: less is more. Breng een

heel klein beetje aan op je

jukbeenderen, voorhoofd en

kin. Voor een extra feestelijk

effect: gebruik een blush

met glitters.

Lipjes getuit

Een longlasting lippenstift is

erg handig, want die hoef je

minder vaak bij te werken en

is kissproof. Als je voor een

uitgesproken kleur lipstick

kiest, zorg dan wel dat je

de rest van je gezicht ietsje

rustiger houdt.

Kristal letjes

Tegenwoordig is alles te

verkrijgen met glimmers. Zo

heb je ook lipgloss met aan

het ene uiteinde vloei bare lip

colour met zilveren accenten

en aan het andere uiteinde

een hoogglanzende toplaag

met glimmende kristalletjes.

Golden girl

En als je vindt dat je

nog niet genoeg glittert

bestaat er oogschaduw met

goudtinten. De goudtinten

weerkaatsen de pretlichtjes

in je ogen en geven je een

glamoreuze golden look.

Wil je meer weten over deze

"glimmers", de medewerkers

van Pa rfurmerie Moeren burg

in de Haltestraat geven je

graag uitleg.

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 1 80 • 2041 VP Zandvoort • Tel.: 023 571 71 1 3



Van

SCHAIK
Makelaar O.G.

Cort van der Lindenstraat 2/22

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A

2042 GJ Zandvoort

Tel.: 023 - 571 29 44

Fax: 023 - 571 75 96

www.vanschaikbv.nl

e-mail: info@vanschaikbv.nl

H
IMVM

AANKOOP-VERKOOP/

TAXATIES -HUUR-

VERHUUR- BEHEER

/

HYPOTHEEK

/

PROJEKTEN-ADVIEZEN

Schitterende 4 kamer maisonnette met

2 balkons gesitueerd op de 3e en 4e verdie-

ping van het statige complex "Duinzicht"

aan de zuidduinen. Eigen parkeerterrein.

Woonoppervlakte ca. 120 m 2
. Ind. 3e et.:

entree ; hal ; toilet ; woonkamer met schouw

en balkon; ruime keuken met inbouwapp.;

4e et.: overloop; 2e toilet; grote slaapkamer

met toegang tot badkamer met douche

en wastafelmeubel, balkon; 2 slaapkamers

met inbouwkasten.

Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

Hogeweg 54/3

In het centrum gelegen royale maisonnette-

woning met 15 meter diepe achtertuin op

het zuiden. Ind. beg.gr.: gang; toilet; open

keuken met inbouwapp.; woonkamer met

schuifpui naar terras op het zuiden; sou-

terrain: gang; grote slaapkamer met aan-

gebouwde serre en afgescheiden middels

glazen bouwstenen wand van de moderne

badkamer met whirlpool, massagedouche,

dubbele wastafel en toilet; schuifpui naar

de achtertuin.

Vraagprijs: € 235.000,- k.k.

Uitstekend onderhouden halfvrijstaand

woonhuis met achtertuin en groot zon-

neterras gelegen aan rustig plein midden

in het centrum. Parkeergelegenheid op

eigen terrein. Ind. L-vormige woonkamer

(ca. 40 m 2
); moderne keuken v.v. diverse

apparatuur; ie et. : 2 slaapkamers (vh 3),

(beiden ca. 5,5 x 3m); moderne badkamer

met ligbad, wastafelmeubel en 2e toilet;

souterrain: hal; berging; werkruimte; grote

kamer.

Vraagprijs: € 369.000,- k.k.

TE KOOP

Garagebox in garagecomplex aan de

Trompstraat.

Vraagprijs € 25.000,- k.k.

Van Schaik mak.o.g. 023 - 5712944.

Krant niet
ontvangen?

Bel vrijdag tussen
14.00- 18.00 uur
023-571 61 05 of
06-121 361 36

Rijden: Januari 2006

afbeelding laat extra uitvoeringen zien

Nu snel instappen.

Volkswagen Golf Plus Aktie - Turijn

1,6-16v FSI Motor 85 kW/115 pk 6 versnellingen

5-deurs, volautomatische airconditioning, incl. gekoeld dashboardkastje

'eling+afstandbediening, zij- & hoofc'

<are ramen voor, el. verstel- en verwarmbare buite

hoogte verstelbare bestuurdersstoel, elektromechanische stuurbekrachtiging

deelbare achterbank, volwaardig reserve wiel, Isofix voor kinderstoel, metallic

Onze huisprijs: € ^4«4^0 5UU Uw prijsvoordeel: %. ^.UöQ,"

tegenover de adviesprijs voor een vergelijkbaar basis model. Verbruik in 1/100 km, 7,2

totaal, 9,6 binnen bebouwde kom 5,8 buiten bebouwde kom. C02 emissie 173 g/km.

Uw Volkswagen Dealer

AUTO STRIJDER ZANDVOORT
www. autostrijder, nl

Zandvoort Burg. v. Alphenstraat 102 - Tel. 023 - 571 45 65

ZANDKORRELS

Gezocht: Kamermeisje

voor de kerstvakantie:

23-12 t/m 3-1. Werktijden:

11.00-13.00 uur.

Tel. 5716855

Ik wens iedereen een

gezond, vredig en liefdevol

nieuwjaar. Sonja van S.

Te huur aangeboden:

Zomerhuis, 2 etages,

gemeubileerd. Permanent.

€750 incl. Tel. 06-21562085.

Tutti Frutti

2e hands mooie

merkkleding

dames-kind-heren

UITVERKOOP

dus kleine prijzen

C. Slegerstraat 6,

tel. 5731712.

Gezocht: Wandelaar en

hondenliefhebber die mijn

lieve hond 4x p.wk. tegen

vergoeding wil uitlaten.

Tel. 06-41986536.

Behang- en schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp

Tel/fax 571 31 72/

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-,

wit- en schilders-

werkzaamheden

Ook een Zandkorrel
plaatsen?

Vul de bon in op pagina 21

Prettige
FEESTDAGEN

&

Happy
New Year!
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vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Ouderenbeleid krijgt vaste vorm
Hoe het ouderenbeleid er uit behoort te zien, is onlangs
bekend gemaakt. In Den Haag werd de nota door de
onderzoekscommissie aangeboden aan de voorzitter

van de Tweede Kamer. Sommige aanbevelingen in het

themarapport "Lang zullen we leven!" zullen ook binnen

de Zandvoortse gemeenschap nuttig zijn.

"Wij hopen dat politieke

partijen aanbevelingen uit

ons rapport over zullen

nemen in hun verkiezings-

programma's" laat de com-
missie weten. De thema-
commissie analyseert en
becommentarieert in op-

dracht van de Tweede Ka-

mer het toekomstige Ou-
derenbeleid. De opdracht
was het formuleren van een
toekomstvisie aan de hand
van de thema's Wonen en

woonomgeving. Welzijn,

Zorg, Werk en Inkomen.

Ouderenbeleid
"De gemeente stimuleert

en ondersteund daar waar
mogelijk". In de aanbe-
velingen van de lande-

lijke themacommissie kan

Zandvoorts wethouder Ton
Kooiman zich goed vinden.

Met de gemeenteraad is af-

gesproken het plaatselijke

ouderenbeleid om de twee
jaar door te lichten. In 2006
zal in de Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning (WMO)
het ouderenbeleid worden
verwerkt.

Kontakten
Het beleid van de gemeente

is er onder meer op gericht

te bevorderen dat ouderen,

zolang zij dat zelf wensen,
zelfstandig thuis kunnen
blijven wonen. Wat voor ou-

deren geschikt is, is meestal

ook goed voor jongeren, is

de gemeentelijke visie. Goe-
de kontakten met (regio-

nale) organisaties streeft de

gemeente dan ook na.

Zinvol

Al worden de voorschrif-

ten vanuit Den Haag steeds

strenger; toch blijft er vol-

doende ruimte voor lokale

invulling. Aanbevelingen
uit het rapport zullen ook
voor Zandvoortse situatie

nuttig en zinvol zijn, meent
de wethouder. Het oude-
renbeleid heeft niet alleen

met leeftijd van burgers te

maken.

Welzijn

Sommige gemeenten in het

buitenland kennen bestuur-

ders van Ouderenbeleid.

Kooiman ziet dat niet zo

zitten: "Zinvoller is een mi-

nister c.q. wethouder aan
te stellen die alle voorzie-

ningen binnen het ouderen-
beleid op elkaar afstemt."

Hierbij staat het welzijn

van haar burgers centraal.

Kapitaal

De economische bijdrage

van ouderen wordt onder-

schat. Ouderen beschik-

ken over ervaring, kennis

en cultureel kapitaal. Ge-

meenten staan het dichtste

bij de burger en kunnen
dat sociaal kapitaal verzil-

veren. Via maatschappe-
lijke organisaties kan de
gemeente veel betekenen,

denkt Kooiman.

Kwaliteit

Het draait allemaal om
<welzijn>, een begrip dat

een eigen waarde heeft,

namelijk <welbevinden>,
en wel voor iedereen, jong

en oud. De kwaliteit van
leven moet leidend zijn

bij alle voorzieningen als

wonen en woonomgeving,
zorg en gezondheid, inko-

men en arbeid.

Aandacht
Inzet van kennis en kunde
van ouderen is niet alleen

dienstig voor de samen-
leving, het voorkomt ook
sociale uitsluiting en isole-

ment. Omdat jongeren een
steeds geringer deel uit-

maken van de totale bevol-

king (de z.g. ontgroening)

zal er meer aandacht aan
ouderen besteed moeten
worden. Er zullen steeds

meer rollators op straat

komen, iets dat de (lokale)

overheid noodzaakt tot

aanpassing van de open-
bare ruimte.

Het complete rapport staat

op internet: www.oude-
renbeleid.nl

Senioren kerstviering Hervormde kerk
De traditionele Kerstviering

voor de oudere gemeentele-

den van de Hervormde Kerk

aan het Kerkplein, mocht zich

vorige donderdag verheugen

in een grote belangstelling.

De middag, georganiseerd

door de Werkgroep Oude-
rencontact, werd ingevuld

met een kerstoverdenking

van ds. Sjaak Verwijs en een

kerstverhaal door mevrouw
Froukje Paap - Van der Mije.

Het Hervormd Kerkkoor, o.l.v.

dirigent H. van Amerom en

ondersteund door organist

H. Barteling, zorgde voor de

muzikale omlijsting.

Senioren kiezen

vernieuwende woonvormen

In kleine kamertjes weggestopt worden zoals

dat onze grootouders overkwam? Met VPR-
stimuleringsprijs 2005 willen ouderenbonden en de
overheid vernieuwende combinaties van wonen en
zorg stimuleren. Het woonzorgcomplex De Smid
in Limburgse Ysselsteijn heeft de stimuleringsprijs

gewonnen voor beste woonzorginitiatief van
ouderen.

'Je moet niet denken aan

een saaie, zorgelijke oude
dag' lijkt het motto van de

nieuwe generatie ouderen.

Met een stimuleringsprijs

willen de ouderenbonden
en het ministerie van VWS
ouderen prikkelen om te

komen tot originele en

vernieuwende woonzorg-
projecten. "De deelnemen-
de levensloopbestendige

woonvormen maken alle

nadrukkelijk deel uit van

de samenleving" meent ju-

rylid Heleen Crul.

Winnend
De winnende inzending

over een woonzorgcom-
plex in aanbouw is te

danken aan het doorzet-

tingsvermogen van de

plaatselijke ouderenvereni-

ging en de huisartsen. Met
dit initiatief wil de deelne-

mende ouderenvereniging

bereiken dat ouderen in

hun eigen dorp kunnen
blijven wonen. Opvallend

aan het project is het ge-

meenschappelijk gebouw
pal achter de centrale hal

met daarbij 23 woningen.
De initiatiefgroep van 5 or-

ganisaties hoopt Europese

subsidie binnen te halen.

Inspirerend

Met recht kreeg het Friese

initiatief het predikaat

'inspirerende manier van

wonen'. In zo'n vijfjaar tijd

is een gezamenlijk onder-

komen gebouwd door een

woongroep van een aan-

tal 50Plussers. Zelfwerk-

zaamheid is eigen aan de
groep. Je levert geen zelf-

standigheid in, maar kiest

voor wonen temidden van

mensen voor wie onder-

ling contact vanzelfspre-

kend is. En respect voor

privacy. Groepswonen
zorgt voor nieuwe con-

tacten en leefverbanden.

Je kunt er rekenen op be-

trokkenheid bij elkaar en

goed nabuurschap.

Door elkaar

Voorts wordt een haal-

baarheidsstudie uitge-

voerd naar inter genera-

tieoneel wonen: ouderen
en jongeren door elkaar.

Veel ouderen bewonen
een groot huis waar ze ei-

genlijk niet uit willen maar
dat om praktische redenen

te groot wordt. Zo wonen
in Bilthoven studenten te-

gen gereduceerde prijs en

zeggen daarbij hun dien-

sten aan de inwonende
ouderen toe.

Kracht

Verspreid over het hele

land wordt een scala aan

plannen ontwikkeld. Alle

gaan uit van de ouderen
die zich steeds nadruk-

kelijker en eigenzinniger

manifesteren. De kracht

van de derde leeftijd. "Het

Derde Bedrijf" noemt Jane

Fonda (67) dat in haar bi-

ografie. Bron: ministerie

van VWS en de ouderen-

bond PCOB.

Inde.
SpY tLights
J7ema/id veaanAen, pstictYereft ati/errajje/i?

JóetAem/Aaar ee/iJ ik ae j/iouiaAfcf/

Tekst inclusief foto: € 10,00

Bij voorkeur digitaal aanleveren aan info@zandvoortsecourant.nl



Rosarito

Voor de mooiste lingerie,

de ieukste feestkleding

en de beste kado's

kom je naar de Kosarito's.'

Grote Krocht 20b • 023-57 15 697

Haltestraat 62a - 023-57 1 3 225

U Wij wensen mM iedereen^
smakelijke

Kerstdagen

en een ^
Feestelijk 2006!

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

ZARAS BY NIGHT!
VRIJDAG 30 DECEMBER 2005
Gezellige Griekse avond, met Live Muziek

ZARAS
GRIEKSE SPECIALITEITEN • CAFÉ RESTAURANT

WIJ WENSEN U PRETTIGE
KERSTDAGEN!

LEKKER ETEN, OOK OM AF TE HALEN!

HALTESTRAAT 7 • 2042 LJ ZANDVOORT
TEL.:023-571 66 31

Wij wensen u een

fijne kerst en een hele

gezellige jaarwisseling

Graag zijn wij u ook in 2006

weer van dienst

Hotel

Grandcafé Fresl

I ii J \ i IJ \
SP "

Eerste en tweede

Kerstdag geopend!

Per 1 januari 2006

hebben wij

- overheerlijke

Turkse specialiteiten.

Wij wensen u een

gezond en gelukkig

2006!

Met uitgebreide keuken specialiteiten.

Hotel Esplanada Badhuisplein 2 2042 JB Zandvoort

Tel.+31 (0)23-57.37.1 66 Fax. +31 (0)23-56.37.167

NIEUWINZANDVOORT

Vanaf 2 januari is hetzover

HetWAPENgaatop een stokje

Kies uit diverse vis

& vlees stokjes en spiesen

En stel je eigen hoofdgerechtsamen

Voormaar €6,95

Incl. frites,salade en diverse sausjes

Op speciale wijze gepresenteerd

Gasthuisplein 10 • 2042 JM Zandvoort

Tel. (023) 571 46 38 • Fax (023) 573 14 54

www.wapenvanzandvoort.nl

Fijne Feestdagen
&

Een gezond 2006!

www.petfood-express.nl
De bezorgdienst van dierenbenodigdheden
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Sv Zandvoort verslaat koploper

Sv Zandvoort zondag heeft voor een stunt gezorgd die klonk als een

klok. In de uitwedstrijd tegen koploper DSS trokken onze plaatsge-

noten aan het langste eind, 1-2. Omdat medekoploper Alliance '22

geen fout maakt bij BSM (1-8), moet DSS nu een stapje terug doen.

Een prettige bijkomstigheid

voor trainer Berry Buytenhek

was de terugkeer in zijn eerste

elftal van Thijs v.d. Brink. De

aanvoerder was een aantal

maanden uitgeschakeld door een

knieblessure. Met de verloren

heenwedstrijd in het achterhoofd

(0-4) startte Zandvoort enigszins

nerveus. Toch waren de aanvallen

die Zandvoort kon plaatsen niet

ongevaarlijk. Als eerste testte

Jan Zonneveld keeper Rob van

Riessen met een hard schot dat de

DSS goalie echter goed verwerkte.

Een tweede uitval van Zandvoort

leverde evenmin een doelpunt op

hoewel V.d. Brink er dichtbij zat.

DSS liet in dezefasevan dewedstrijd

zien dat zij een geroutineerd team

zijn dat de bal goed in de ploeg

kan houden maar deze middag

teveel 'schijven' nodig had om tot

gevaar te komen. Toch kwamen

de gastheren op voorsprong. Via

een 'rommelgoal' kon Jos Janssen

zijn team aan de gewenste

voorsprong helpen.

Zandvoort werd steeds meer

in de verdediging gedwongen

en de Haarlemse supporters

maakten zich op voor een mooie

middag. Niets werd minderwaar.

Omdat DSS niet in staat was de

score te verhogen, kwamen er

allengs kansen voor Zandvoort.

Aanvoerde V.d. brink ging zijn

mannen voor en loste een aantal

gevaarlijke schoten. Zijn laatste

voor rust was dermate hard dat

de DSS keeper slechts door de bal

weg te stompen zijn doel leeg

kon houden. Hijstompteechterin

de voeten van goaltjesdief Faisel

Rikkers die met dit cadeautje wel

raad wist en voor de gelijkmaker

tekenende, 1-1.

Na rust een zelfde spelbeeld

als in de eerste helft, een

met de moed der wanhoop
aanvallend DSS en Zandvoort dat

hierdoor vrij veel ruimte kreeg

bij balbezit. Een ongelukkige

pass van één van de gastheren

luidde hun nederlaag in. Rikkers

kon de laatste verddiger zijn

hakken laten zien en speelde de

meegekomen Michael Kuijl in

de voeten. De Zandvoortse spits

hoefde slechts simpel in te tikken

om zijn ploeg op een toch wel

enigszins verdiende voorsprong

te helpen, 1-2.

Wat DSS ook in de resterende tijd

probeerde, het hielp allemaal

niet meer. Zandvoort ging met

de buit strijken en spoelde nare

smaak van de 0-4 nederlaag

eerder dit seizoen weg.

Zandvoort stijgt door dit resultaat

naar de zesde plaats. Buytenhek:

"Ik was niet zo verwonderd dat

we hier hebben gewonnen. We
zijn op zo een veld (kunstgras,

red.) gelijkwaardig omdat we
voetballende spelers hebben."

Hij kan met opgeheven hoofd de

winterstop ingaan!

Sv Zandvoort strijdend ten onder

Het zaterdag elftal van sv Zandvoort heeft in een onderling duel met

mededegradatiekandidaat EDO het onderspit gedolven. Alhoewel

onze plaastgenoten zo goed als de gehele wedstrijd beter waren

dan hun gastheren, moesten zij toch een 2-1 nederlaag incasseren.

Zandvoort begon, door aller-

lei zaken, met weer eens een

fantasie-elftal. Maar liefst acht

basisspelers konden niet aanwe-

zig zijn. Trainer Guus Marcelle

moest een beroep doen op zijn

spelers uit het tweede elftal

om de hoofdmacht te komen

versterken. Hierdoor kreeg ook

dat elftal, dat hoog genoteerd

staat, een personeelsgebrek.

Zandvoort begon mat aan de

wedstrijd. Hierdoor kon EDO, dat

uit de laatste drie wedstrijden

zeven (!) punten haalde, in hun

eigen spel komen. Het spel van

EDO bestaat uit temporiseren. Dat

komt omdat de gemiddelde leftijd

van het elftal vrij hoog is, er spelen

zelfs veertigers in. Zandvoort liet

het zich opdringen met als gevolg

dat het na zes (!) minuten al 2-0

stond. De eerste goal was een

schitterende vrije trap waar kee-

per Jorrit Schmidt absoluut niet

bij kon, en de tweede werd kop-

pend gemaakt na een dekkings-

fout in de verdediging.

Hierna werd Zandvoort wakker

en konden zij aan een inhaal-

race beginnen. Veelvuldig werd

de aanval gezocht en werden

er ook kansen gecreëerd. Als

Zandvoort de scherpte had ge-

had, zou de achterstand bij rust

al zijn weggewerkt. Echter dit

was helaas niet het geval. Robin

Castien, Sven van Nes en Yasmin

Ahmetovic waren dichtbij tref-

fers.

Na rust een, zo mogelijk, nog

meer aandringend Zandvoort met

weer kansen op een aansluitend

doelpunt. Echter het geluk, dat

normaal gesproken nodig is om te

scoren, ontbrak. Toen Castien in de

84e minuut, via een dwarrelende

vrije schop, eindelijk het doel wist

te vinden, was het al te laat om
de geroutineerde tegenstander

alsnog op de knieën te krijgen.

Naaste concurrent Castricum wist

wel de volle buit binnen te halen

en nummer laatst. Zwanenburg,

kwam niet in actie omdat hun

wedstrijd tegen Voorland afgelast

werd.

Door deze resultaten zakt

Zandvoort naar een beden-

kelijke plek op de ranglijst.

Misschien is het niet zo on-

gunstig dat er nu een perio-

de van vier weken aanbreekt

waarin voor de voetballers

geen competitieverplichtin-

gen zullen zijn. Marcelle zal

het nodig hebben om de

'koppies' weer één richting

op te krijgen. Zandvoort

moet in de tweede klasse

blijven en dat kan alleen

maar door te winnen, niets

meer en niets minder!

Gelukkige prijswinnaars!
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Afgelopen maandag werden de prijzen verdeeld die

gewonnen konden worden met de bonnenactie van

Videoland. Drie weken lang kon men de verhuurbon in een

grote ton stoppen en daarmee kans maken op kaarten voor

Disney on Ice op 23 december in Den Haag.

Uit de ton werden uiteindelijk vier winnaars getrokken:

J.M. Fransen, D. Bijl (foto), J. Barendsen en T. Castien. De
medewerkers van Videoland Zandvoort wensen de winnaars

veel plezier.

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

£>
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Ram
2 1 maart - 20 april

De meeste Rammen kunnen deze

week, opnieuw, een goede start

maken. Een nieuwe liefde, een

onverwachte verbetering op je

werk, een verhuizing? Alles kan.

Veel hangt af van je eigen beslis-

singen. En dat voelt goed!

w£ Stier

^Q 21 april -20 mei

Zorg vooral voor rust en ontspan-

ning deze week. Aandacht en tijd

voor je relatie, familie en vrien-

den, daar draait het om. Dit heb je

al een lange tijd niet gedaan. Pro-

beer daar volop van te genieten!

£«.3 Tweelingen

Ff 21 mei -20juni

Het is tijd van hollen en stilstaan.

De ene dag heb je het gevoel dat

je moeiteloos alles voor elkaar

krijgt, de andere dag lijkt alles

tegen te werken. Probeer niet

uitgeput en geïrriteerd te raken!

Leeuw

23 juli - 22 augustus

Dit wordt een kalme week voor

jou, lieve Leeuw. Na alles wat je

meegemaakt hebt, mag dat ook

wel! Vakantie of uitgaan leveren

nieuwe, leuke contacten op met

nieuwe perspectieven. Let alleen

op dat je deze week niet teveel

geld uitgeeft!

fep Maagd
^r" 23 augustus -22 september

Maak deze week je wensenlijstje

op en bekijk wat je kunt doen

om ze te realiseren. Gunstige in-

vloeden vanuit de kosmos verho-

gen namelijk je kans van slagen.

Maagd!

Boogschutter

23 november

-

21 december

Je hoeft echt niet alles alleen

te doen, hoor! Collega's of

vrienden staan klaar om je

te ondersteunen. Mochten

ze ongevraagd advies geven,

wuif dat vooral niet direct

weg. Doe er je voordeel mee!

•j^r'S Steenbok™ fÓ 22 december -

20januari

Je houdt de vaart er aardig in,

ook al heb je het gevoel dat

de mensen in je omgeving stil-

staan. Houd gewoon je tempo

aan en je doelen voor ogen!

Dat zal je een groot voordeel

opleveren. Let maar op!

<fe

3? Kreeft

21 juni - 22 juli

Kreeften hebben de wind mee
deze week. En echt, Kreeft, als jij

het niet zo ervaart, komt dat om-

dat jij in een hoekje blijft mokken

en niet wilt zien wat je kansen

zijn! Open ogen dus en alert zijn!

Anders mis je goede kansen.

Weegschaal

*= 23 september - 22 oktober

Een belangrijke tijd in je leven.

Weegschaal. Je wordt van dag

tot dag sterker dankzij de uitda-

gingen die je in het verleden het

hoofd wist te bieden. De hoogste

tijd om te oogsten dus!

!
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Waterman

2 7 januari -19 februari

Je reactie is wel wat

traag deze week. Dus kijk ex-

tra goed op! Je geeft een ex

een tweede kans, maar denk

goed na of dit wel een goede

beslissing is van je.

T»
Schorpioen

23 oktober - 22 november

Bevalt je werk je wel zo goed als

je zegt? En die relatie, kan die

niet verbeterd worden? Het is

tijd om knopen door te hakken.

Schorpioen. Als jij het niet doet,

doen anderen het wel!

Vissen

20 februari - 20 maart

Moet je je lief een tijdje missen?

Houd dan het contact met hem

of haar warm via telefoon en

internet. En voor je het weet is

hij of zij alweer terug en kan je

opnieuw van eikaars aanwezig-

heid gaan genieten!

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 175

°C. Snijdt de preien in dunne
ringetjes. Verhit de olijfolie

in een koekenpan en bak de

prei al omscheppend in ca. 4

minuten beetgaar. Roer de

helft van het kerriepoeder en

zout en peper naar smaak er-

door. Vet een ovenschaal in en

verdeel driekwart van de prei

over de bodem. Wrijf de kabel-

jauwfilet in met zout, peper en

citroensap en leg de filet op de

prei. Roer de crème fraïche en

de rest van het kerriepoeder

door de rest van de prei. Voeg

zout en peper toe en strijk

de kerrieroom over de vis uit.

Strooi de kaas erover. Schuif

de schaal in het midden van

de oven en laat de kabeljauw

in ca. 15-20 minuten gaar

worden en licht kleuren.

Lekker met aardappelpu-

ree en broccoli. Eventueel

kunt u de kabeljauw ver-

vangen door: koolvis, nijl-

baars, roodbaars, schelvis,

tilapia of zeeduivel.

D ERVAN
DE WEEK

Easy is een Duitse herder teefje van 14 maanden. Het is een

vreselijk lieve hond die heel veel aandacht wil. Waarschijn-

lijk zoveel dat we er niet zeker van zijn of ze goed alleen

kan zijn.

Ze kan goed omgaan met

kinderen en andere honden

is ook geen probleem. Ze

vindt de ene hond wel leuk

en de ander iets minder,

maar wie heeft dat nou niet?

Waarschijnlijk zal ze ook met

katten kunnen omgaan. Ze is

in eerste instantie een beetje

bang en daarna gaat ze blaf-

fen. Rustig uitproberen dus!

Omdat Easy nog een jonge

hond is, heeft ze veel bewe-

ging nodig en zal ze nog het

een en ander moeten leren.

Het is een hond die graag

voor de baas werkt dus een

cursus zou heel goed voor

haar zijn. Dan leert ze gelijk

de basiscommando's en is ze

lekker bezig. Easy is gek op

ballen, daar doet ze zo on-

geveer een moord voor. Het

loslaten zit er dan ook niet

in als je niet wat lekkers bij

je hebt.

Wie zoekt er een maatje voor het leven en heeft er lekker veel

tijd voor deze lieve knuffel? Kom gerust kijken in het asiel aan

de Keesomstraat 5 in Zandvoort. Open van maandag tot en

met zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Meer informatie

op: www.dierentehuiskennemerland.nl.

KABELJAUW MET PREI EN KERRIEROOM UIT DE OVEN
Hoofdgerecht voor 2 personen • 575 kCal/2415 kj p.p.

Benodigdheden:

300 gr stevige kabeljauwfilet,

2 dunne preien,

2 eetlepels olijfolie,

0,5 etl. kerriepoeder,

zout,

zwarte peper uit de molen,
1 etll citroensap,

125 ml. crème fraïche,

50 gr. geraspte belegen kaas.

Jtudoku 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 vierkant-

jes. De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

4 9 1 8
Oplossing week 50:

8 4 3
6 2 8 4 9 7 5 1 3

1 6 2 4 7
5 7 4 3 6 1 9 2 8

1 2 5 3
9 3 1 2 8 5 7 6 4

9 3 6 2 4 9 5 7 8 1 3 6

3 7 9 8 1 5 6 3 4 2 7 9

7 6 3 9 1 2 8 4 5
2 8 3 9 6

4 9 7 1 5 6 3 8 2

3 9 2 8 7 4
1 5 2 8 4 3 6 9 7

1 8 9 2 3 3 8 6 7 2 9 4 5 1
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.SKETBAL

Lions heren verslaan concurrent

De basketbalheren van The Lions hebben afgelopen zaterdag

duidelijk gemaakt dat zij dit seizoen in aanmerking willen komen
voor de titel in de tweede rayon klasse en daardoor promotie

naar de eerste klasse te bewerkstelligen. In de Korver sporthal

werd concurrent Noordkop uit Den Helder met duidelijke cijfers

verslagen, 92-70.

Noordkop, dat voor de ont-

moeting op de vierde plaats

stond, heeft ook ambities die

ze na afgelopen weekend in

de koelkast kunnen zetten

en het komende seizoen het

maar weer eens moeten pro-

beren. Lions, opnieuw aange-

voerd door uitblinker Marvin

Martina, had het in het eerste

kwart nog moeilijk tegen hun

gasten, 24-27. Dat werd anders

in het tweede kwart toen onze

plaatsgenoten inliepen tegen

Noordkop. Tijdens deze fase

werd de scherpte van Martina

duidelijk die regelmatig met

afstandschoten scoorde. Deze

trend zette zich in de tweede
helft voort.

Het derde kwart was duidelijk

voor de Zandvoorters die uit-

liepen naar 69-61 . Uiteindelijk

moesten de Heldenaren met

een 92-70 nederlaag weer te-

rug naar huis omdat ze in het

laatste kwart slechts negen

punten konden laten aante-

kenen.

Lions dames strijdend ten onder

De basketbalsters van Lions hebben het jaar 2005 niet met winst

afgesloten. Ondanks een uitstekende inzet werd de thuiswed-

strijd tegen runner-up US uit Amsterdam, na een partij die het

aanzien volledig waard was, met 46-53 verloren.

Coach Johan Beerepoot had

zijn team voor de wedstrijd

een kansje gegeven om de

punten in eigen huis te hou-

den, des te meer omdat US

vorige week met 50 punten

verschil had verloren van de

ongeslagen koploper FAC uit

Den Helder. De eerste tien mi-

nuten maakten duidelijk dat

US over een goed ingespeeld

team beschikt. Toch werd de

voorsprong van de Amsterdam-

se ploeg nooit groter dan vier

punten. Het was vooral aan de

scherpte van Sabine Dijkstra

te danken, dat de stand na 10

minuten 15-15 was. Dijkstra

scoorde 10 punten waaronder

twee 3-punters. Mede door-

dat zij al in de eerste periode

tegen twee persoonlijke fou-

ten opliep, en daardoor op de

bank gehouden werd, kon US

in de tweede periode uitlo-

pen naar een voorsprong van

zes punten bij de basketwis-

seling, 27-33.

In de derde tien minuten be-

sliste US de strijd in hun voor-

deel. De Amsterdamse dames
bleken schotvaardiger dan Li-

ons, dat een aantal strafwor-

pen ongebruikt liet en niet

in staat bleek, ondanks een

grote inzet, US de voet dwars

te zetten. De 34-48 stand aan

het begin van de laatste peri-

ode beloofde niet veel goeds.

US vergrote de voorsprong

halverwege de die periode

tot 40-50, ondanks sterk

aanvallend spel van Martine

Loos. In de slotfase leek Lions

nog even de spanning terug

te brengen, maar verder dan

zeven punten achterstand

kwamen de dames niet meer,

zodat de winst met 46-53 ver-

dient naar US ging.

Topscorers bij Lions: Martine

Loos (13), Sabine Dijkstra

(12), Aniecke van Litsenburg

(8) en Marinelle Pranic met 5

punten.

Selectie Feyenoord op circuit

Als u zich afvraagt waarom Fey-

enoord afgelopen wekend van

ADO verloor, moet u maar eens

naar deze foto van Chris Schota-

nus kijken. Vorige week dinsdag

was de hele selectie van de Rot-

terdamse eredivisieclub te gast

op Circuit Park Zandvoort. Aan-

vankelijk nog stoer maar de he-

ren stapten met knikkende knie-

en uit de racebolide van Michael

Bleekemolen. Het verklaart niet

alles maar wel veel.

Dirk Kuijt en Michael Bleekemolen.

Volleybal

Ambtenaren volleybaltoernooi

weer voor Enkhuizenaren

Het Personeelsvereniging Zandvoort (PVZ) volleybaltoernooi van

de gemeente Zandvoort was weer een groot succes. Het toernooi

werd gehouden in de Korver sporthal en dat was alweer voor de

achtentwintigste keer. Veertien teams hadden zich aangemeld om
voor de felbegeerde wisselbeker te strijden.

De gemeente Zandvoort leverde

zelf drie teams. Ook waren er

nog meer Zandvoortse teams

aanwezig: Kenamju met twee

teams, de Moolentjes, de Vol-

leyfans en het volleybalteam van

Sporting O.S.S. Solvay Draka uit

Enkhuizen, dat verleden jaar de

eerste plaats in de prestatiepoule

gewonnen had, was ook weer

van de partij.

Om half tien werd gestart met de

eerste wedstrijden en al snel was

duidelijk welke teams aanspraak

wilden maken op de eerste plaat-

sen in beide poules. Het team van

de brandweer uit Hoorn kon de

hoge verwachtingen van de laat-

ste jaren niet waarmaken. Uitein-

delijk bleek in de prestatiegerich-

te poule dat de finale zou gaan

tussen het team van Gemeente I

en Sovay Draka. Ondanks goed

tegenspel moest het team van

de Gemeente toch in Solvay

Draka de meerdere erkennen.

De einduitslag in die poule was

als eerste Solvay Draka, de twee-

de plaats voor Gemeente I en als

derde, de Brandweer Haarlem.

In de recreatieklasse was het

team van Gemeente Zandvoort

II oppermachtig. Er werd slechts

één set verloren: tegen BAM
Wegen. Tweede in deze poule

eindigde de Volleyfans van Nico

Kroon en derde plaats was voor

Kenamju II.

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):

3 Meubelambachten
Aan Zee Vakantiehuizen

Administratiekantoor K. Wil-

lemse

Akza
Albatros

Asian Delights

Autobedrijf Zandvoort

BeachClub Tien

Bloemen aan Zee

Bloemsierkunst Jef & Henk
Bluijs

Boomerang, Eetcafé

Boudewijn's Visservice

Bouwvergunning. Info

Bruna

Café Neuf

Café Oomstee
CDA
Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

CNG Groep

Corry's Kaashoek

Daniël Groente en Fruit

Danzee, Grand Café

De Bode
De Heeren

Dobey Zandvoort

Dubrovnik, restaurant

Ed Onel Home Decoration

Ellen De Zuid Creatief

Esplanada

Etos

Face to Face

Filoxenia, Greek Cuisine

Foto Menno Gorter

Goossens, Herenkapsalon T.

Haverkort Juweliers

H. Willemse Elektrotechniek

Hong Kong
IJzerhandel Zantvoort

Juwelier Jim Draaijer

Kaptein Schoenen

Kennmer Golf Club

Kennemer Valley

Kippetrap

Koene Cleaning Service

Laurel & Hardy

Monuta Uitvaart

NG New Man Casual

P. van Kleeff

Petfood-Express

Pippeloentje

Pole Position

Pure & Simple

Rosarito

Slagerij Marcel Horneman
Slagerij Vreeburg

Slinger Optiek

Strijder, autobedrijf

Taj Mahal

Tinkerbell

Toko Bintang

Trade Ard Automobielen

Van Schaik, makelaar

Van der Valk & Swart Notaris-

sen

Versteege's IJzerhandel

Videoland

Wapen van Zandvoort

Zandvoort Optiek

Zaras Café Restaurant
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