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Respect Jazz Lezen Golf

Saxofonist
trekt volle zaal
in De Krocht

Belg wint
KLM Open
toernooi

Joods huwelijk
voltrokken door
Zandvoorter

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  oplage 9.500 exemplaren www.zandvoortsecourant.nl

‘Het woord “winter” 
is gevallen en de 

zomer is acuut voorbij’

11e jaargang • week 38 • 17 september 2015

Kraaijkamp jr.
gaat voorlezen
tijdens de lunch

10
2005 2015 

10
jaar

Winterparkeren?

Fooienfeest vrijwilligers 
Pluspunt groot succes

Uitgenodigd voor het Fooien-
feest waren alle ruim 200 
vrijwilligers, die zich belan-
geloos inzetten voor/als o.a. 
gastvrouw/-man, koken op 
de maandag en donderdag, 
boodschappen doen, vervoer 
naar ziekenhuis, gezelschap, 
op bezoek gaan, klusjes in huis, 
tuinonderhoud, computerpro-
blemen oplossen en niet te ver-

Vrijwilligers van Pluspunt werden hartelijk ontvangen door KNRM vrijwilligers

Kust Hulpverlening Voertuig 
(KHV) over het strand gereden en 
er werd gevaren (met bijna een 
verstekeling aan boord). Het was 
een ultieme ervaring, waarbij het 
met 60 km p/u over de golven 
gaan en de scherpe bochten erg 
werden gewaardeerd. 

Alle buitenactiviteiten hadden 
heerlijk weer en iedereen ge-
noot met volle teugen. Hierna 
was het verzamelen bij Pluspunt 
aan de Flemingstraat voor een 
hapje en een drankje, gevolgd 
door een heerlijk buffet ver-
zorgd door Sheila’s Broodjes. Het 
is vooral leuk om te zien hoe een 
diversiteit aan mensen, jong en 
oud, door hun vrijwilligerswerk 
elkaar ontmoeten, dingen sa-
men doen en een gezellige dag 
hebben. 

Uiteraard zijn nieuwe vrijwilligers 
hard nodig en altijd welkom. Dus 
wil je volgend jaar ook mee fees-
ten? Neem dan contact op met 
Annemiek Castien van Pluspunt, 
tel. 5740330.

Vrijdag 11 september werd bij Pluspunt het jaarlijkse ‘Fooienfeest’ gehouden. Daar-
bij komt de dankbaarheid van de cliënten voor de inzet van de vele vrijwilligers tot 
uiting door een ‘fooi’ te geven. Hoogtepunt van de dag was de kennismaking met 
de Zandvoortse KNRM.

geten de belbus en de telefoon- 
en baliebezetting. 

Zij konden kiezen uit diverse 
activiteiten zoals een workshop 
kleurentherapie, gegeven door 
Joke Ory en Silvia Vink. De kleu-
ren gebruiken die bij je persoon-
lijkheid past, is een bijzondere 
ervaring. Dat was ook het hand-
lezen door Nicole Versteeg, dat 
zeer positief werd gewaardeerd. 
Het bloemschikken, gegeven 
door Jolanda, resulteerde in een 
zeer fraai bloemstuk. Ook het 
wandelen door de duinen met 
als thema: eten uit de natuur was 
een genot met als afsluiting een 
proeverij, die was voorbereid 
door Wies Teepe. Verder was 
er nog een golfclinic, biljarten 
en meevaren met de reddings-
boot Anna Poulisse van KNRM 
Zandvoort. 

De laatstgenoemde activiteit 
trok veruit de meeste belang-
stelling. Verdeeld over 3 groepen 
werd een � lm over reddingsope-
raties getoond, een stuk met het 

In de Zandvoortse Courant van 10 september 2015 hebben wij op 
pagina 5 een artikel gepubliceerd over de bestemmingswijziging 
van Groot Bentveld onder de kop ‘Nieuwe plannen voor Groot 
Bentveld’. In het artikel is melding gemaakt van een bijzondere 
betekenis van de tekst EVA in het ontwerp. EVA zou staan voor 
de naam van Eva Braun, de vrouw van Hitler. Dit is echter onjuist 
gebleken. De tekst EVA verwijst niet naar Eva Braun, maar uit-
sluitend naar de naam van de echtgenote van de eigenaar van 
Groot Bentveld. Wij hebben uitgaande van onjuiste feiten een 
verkeerde conclusie getrokken. 

De hoofdredactie

Recti� catie:

Verkoop -  Verhuur  -  Onderhoud -  Schadeherste l

Beter Mobiel Max Planckstraat 44
www.betermobiel.nl 023 – 5 735 735

SCOOTMOBIELEN

Zondag 20 september 2015

Florian Verweij - piano, Svenja Staats - viool, Sander de Jong - tenor

Locatie: Protestantse kerk, Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (Kerk open 14.30 uur) - Toegang: € 5,00

Voor meer informatie: Toos Bergen 06 518 538 14

www.classicconcerts.nl

Laureaten - Prinses Christina Concours

Koene Cleaning Zandvoort
Tel. 06-1432 4444

www.koenecleaning.nl

GEZOCHT:
Ervaren, gedreven, positieve, 
flexibele schoonmaker(ster) 

voor nieuw complex in centrum 
Zandvoort in de avond uren salaris 
volgen CAO schoonmaak of ZZPer

UITVERKOOP
Op alle monturen 

50% korting
Kerkstraat 34-36 | Zandvoort | 023-5712466

Dinsdag 22 september vergadert de gemeenteraad. 
Benieuwd naar de onderwerpen?

Zie de agenda op pagina 12
Gemeente Zandvoort
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Burgerlijke stand
7 SEPTEMBER – 13 SEPTEMBER 2015

Overleden:
van der Pels, Adrianus Johannes, geb. 1946
Brandt,  Arnoldus Johannes, geb. 1961
Spijker, Gerardus Jacobus, geb. 1938
van Nooijen, geb. Nederstigt, Gerarda Jacoba, geb. 
1934
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Waterstanden
Z U I D S T R A N D

J U S T  A S I A N  F O O D  |  B E A C H  H I D E  A W A Y J U S T  A S I A N  F O O D  |  B E A C H  H I D E  A W A Y 

19h00

Amazing Mondays by..

   14 september         Noor
21 september              Evi

  28 september     Mr & Mrs
5 oktober                Parels

€39.50 incl. bubble
Mondays, start at 

By reservation only...

AJUMA  | 023-5714608  |  www.ajuma.nl  |  zuidstrand@ajuma.nl
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Uitvaartbegeleiding Patty Duijn

T. 06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl

Specialist in luisteren en vertalen van wensen

Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid

Expert in gespreksvoering terminale situaties

Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

505050Paul en Joke 

50 jaar 
getrouwd
Gefeliciteerd!
Angelique  en  Frank       Danielle  en  Rob
Anouska  en  Etienne      Lisa  en  Evi
Thomas  en  Vincent 50

Enige kennisgeving

Het verlies was er al voor het einde,
de rouw voordat het afscheid kwam,

toen die onzekere verwarring
bezit van haar gedachten nam.

Met pijn in ons hart geven wij u kennis van het overlijden 
van mijn lieve vrouw, moeder en schoonmoeder

Gerarda Jacoba van Nooijen - Nederstigt
Grada

Vinkeveen                                                             Bentveld 
11 januari 1934                                   9 september 2015

Henk 
Annemaria en Marcel

Correspondentieadres:
Kromboomsveld 60
2041 GE  Zandvoort

De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.

Afscheid nemen, dat wil je niet,
het doet pijn, geeft veel verdriet.
Afscheid nemen was deze keer

“Het is goed zo, vecht maar niet meer”.

Tot ons groot verdriet is na een dappere strijd 
van ons heengegaan

Eugenie Madeleine Spiers - Brossois
Weduwe van Arie Willem Spiers

Amsterdam,  Zandvoort, 
17 februari 1934  11 september 2015

 Jan Willem en Tanja
  Babette
 Coen
  Robin
 Maarten en Joyce
  Michelle,Pascalle,Rosalie

  Candy  

Correspondentieadres:
Jan Willem Spiers
Burgemeester van Fenemaplein 4-12
2042 TA Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden  
op woensdag 16 september in Haarlem.

In paradisum te angeli
Mogen de engelen je begeleiden naar het paradijs.

Intens verdrietig, maar toch opgelucht dat haar 
een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u 
kennis van het overlijden van onze lieve moeder, 

schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Eva Maria van Nes - van Rijnsoever

-  Eja  -
weduwe van Joop van Nes sr.

12 december 1922                       13 september 2015

 Joop
  Sven en Madelon
  Iris en Rafaël
 Annemieke
  Jo Ann, Matthias
 Michaël en Elly
      Monique en Erik
  Kevin en Sanne
 Eva en Marcel
  Ivo en Veronica
 Erik en Mineke
  Hubert en Sabine, Juna
  Linda en Kevin, Mason
 Bart
 Mariëlle Eefting, Wessel 
 Maarten Koper jr. 

Correspondentieadres:
Eva van Nes
Nicolaas Beetslaan 26
2041 NN Zandvoort

Eja is overgebracht naar het Uitvaartzorgcentrum  
Zandvoort aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort, 
alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren 
op donderdag 17 september van 20.00 tot 21.00 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 18 
september om 11.00 uur in de H. Antioniuskerk, 
Sparrenlaan 9 te Aerdenhout. 
Aansluitend begeleiden wij haar naar crematorium 
Haarlem, Vergierdeweg 271 te Haarlem-Noord, waar 
wij om 13.00 uur samenkomen.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in 
de ontvangkamer van het crematorium.

Een schip dat achter de horizon verdwijnt,
is niet weg, je ziet het alleen niet meer.

Dankbaar dat hij niet verder hoeft te strijden, maar 
verdrietig om het verlies, laat ik u weten dat mijn lieve 
vader is overleden.

Dirk Drayer
weduwnaar van  Nel Drayer - Schouten

Zandvoort16 mei 1927                    14 september 2015

Dick Drayer

Hasebroekstraat 2
2041 NH  Zandvoort

Er zal gelegenheid zijn tot afscheid nemen en condoleren 
op zondag 20 september van 16.00 uur tot 16.30 uur in 
Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67 te 
Zandvoort.

De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 
21 september om 13.30 uur in de aula van de Algemene 
Begraafplaats Zandvoort op bovengenoemd adres.

Na de begrafenis is er een samenzijn in de ontvangkamer 
van de begraafplaats.
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… missen wij vandaag het oran-
jezonnetje. Normaal is het op 
Prinsjesdag altijd mooi weer. 
Je zal maar Kamerlid zijn en ‘s 
ochtends naar buiten kijken en 
denken ‘wat moet ik nu aan?’ Het 
giet van de regen en geen hoed 
die daar tegen bestand is. Een 
regenjas over je mooie nieuwe 
jurk is ook geen gezicht. En dan 
is nog de vraag wat jouw collega-
Kamerleden zullen gaan dragen. 
Natuurlijk wil je opvallen in de 
wereld van zien en gezien wor-
den. 

Niet alleen de hoofddeksels waren 
dit keer bijzonder. Enkele vrouwe-
lijke gasten in de Ridderzaal droe-
gen bijzondere jurken. Zo had 
PvdD-fractievoorzitter Marianne 
Thieme  een oranje jurk aan met 
een groot zwart kruis. Ik heb het 
even opgezocht wat de bedoe-
ling was van haar kleedje: het 
moet het etiket van de Wet mi-
lieugevaarlijke stoffen voorstel-
len. Verder hoorde ik dat minis-
ter Jet Bussemaker was gehuld in 
een hightech-outfit, speciaal voor 
haar ontworpen door studenten 
van de T.U. Eindhoven. Haar jurk 
en hoed zijn ontworpen met com-
putermodellen en haar handtas 
en de hakken van haar schoenen 
zijn 3D-geprint. Toe maar Teuntje. 
Met haar jurk toonde Kamerlid 
Esther Ouwehand dat zij tegen 
het klimaatbeleid is. Deksels nog 
aan toe, zelfs Koningin Maxima 
droeg dit jaar geen hoed! En bij 
Erica Terpstra waaide haar vogel-
nestje van haar hoofd.  De enige 
die recyclede was Carla Dik van 
de ChristenUnie. Haar jurk werd 
gemaakt van stof van oude trein-
bankjes en conducteurs-unifor-
men. Eenvoud siert!

En dan het oude koffertje van 
Lieftinck, waar Dijsselbloem 
mee aankwam. Een knipoog 
naar toen? Zoiets van “mensen 
we gaan er weer tegen aan!”. Dan 
zag het koffertje wat de leerlin-
gen op Prinsjesdag aangeboden 
kregen er gezelliger uit. Lekker 
fel oranje en met een andere 
inhoud. Lesmateriaal over hoe 
de regering in elkaar zit. De kin-
deren mochten ook nog vragen 
stellen. Een meisje maakte zich 
zorgen en vroeg zich af of de 
burgemeester wel een be-
roep had! Want achterover 
leunen is er niet bij. Niet in 
Nederland en ook niet in 
Zandvoort. 
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Cartoon - Hans van Pelt

De Open Monumentendagen die afgelopen weekend 
landelijk plaatsvonden, hebben ook in Zandvoort veel 
bezoekers getrokken. In de kleine ruimte van het Zand-
voorts Museum had Stichting Behoud Zandvoorts Cultu-
reel Erfgoed (BZCE) een informatief en verzorgde fototen-
toonstelling samengesteld met als leidraad het landelijke 
thema Kunst & Ambacht.

In het kader van Prinsjesdag hebben alle groepen 8 van de 
Zandvoortse basisscholen een koffertje van de ‘Derde Kamer’ 
gekregen. Het koffertje bevat lesmateriaal om de leerlingen 
een beetje wegwijs te maken in de vaderlandse politiek. 

Veel  interesse voor 
Kunst & Ambacht

Het ‘Derde Kamer’ koffertje 
is weer aangeboden 

Hoewel het thema vaak hoofd-
brekens kost, is BZCE ook dit 
jaar weer er in geslaagd om 
het in een expositie te verta-
len. Verdeeld in drie onderde-
len: Glas in Lood, Industrieel 
erfgoed en Architectuur, is de 
ruimte met fotoborden creatief 
ingevuld. Met als toevoeging 
onder andere het schitterende 
gebrandschilderde raam van 
Rinkel en een glas–in-lood-
raam van hotel d’ Orange uit 
het depot van het Zandvoorts 
Museum. Ook de werktuigen 
en kleurpoeders, geschonken 
door Dick v.d. Mije jr., waren 
prachtig. 

Verder waren bakelieten voor-
werpen van de Corodex plus 
prachtige foto’s van deze fa-
briek te zien en een zeer mooi 
mozaïek van kunstenaar Jaap 
Bouhuys genaamd ‘De musice-

Namens de gemeenteraad bracht  
Ruud Sandbergen (D66) persoon-
lijk het oranje koffertje naar groep 
8 van de Oranje Nassauschool. 
Hij legde uit waarom het kof-
fertje belangrijk is en gaf verder 
informatie over de troonrede en 
de Zandvoortse gemeenteraad. 
Nadien konden de leerlingen vra-
gen stellen en daar werd driftig 
gebruik van gemaakt. 

Wedstrijd debateren
In het koffertje zitten lessen over 
de staatsinrichting. Aan de hand 
van het lesmateriaal wordt in de 

rende clown’. Samen met zijn 
vrouw Nel Klaasen, beeldhouw-
ster van diverse bronzen beel-
den, hebben zij de Zandvoortse 
samenleving verfraaid. 

Kunstzinnig Zandvoort
Maar niet alleen de oude am-
bachten en kunst stonden 
centraal. In een fotocollage 
werd de bezoeker erop gewe-
zen dat het huidige Zandvoort 
nog steeds kunstzinnig versierd 
wordt door diverse kunste-
naars. Vaker omhoog en om je 
heen kijken, was de boodschap 
die BZCE wilde meegeven. Tot 
slot was er nog een fraai glas-in-
loodraam anno 2015, gemaakt 
door Paul Sweers, te bewon-
deren. Voor degenen die het 
weekend elders waren blijft de 
expositie nog tot 4 oktober te 
bezichtigen in het Zandvoorts 
Museum. 

klas over de inhoud gediscussi-
eerd. Vervolgens gaan de groepen 
8 in november op bezoek naar het 
raadhuis en geven raadsleden een 
rondleiding door het gebouw. De 
scholen gaan over bepaalde on-
derwerpen praten en half januari 
2106  komen de twee beste ‘deba-
ters’ uit alle groepen 8 in een ‘wed-
strijd’ tegen elkaar uit. Het tweetal 
dat het beste samenwerkt en hun 
standpunt verdedigd, gaat samen 
met de burgemeester lunchen. Zo 
wordt de interesse voor de poli-
tiek bij de jeugd op een speelse 
wijze aangescherpt. 

Foto’s bekijken in het museum | Foto: Freek Veldwisch

Ruud Sandbergen (D66) bracht het oranje koffertje naar ONS

Afgelopen dinsdag is de opbrengst van de Moederdagbrunch 
aangeboden bekend gemaakt. De geweldige opbrengst van 
€ 750 werd door de Rabobank nog eens aangevuld tot € 1000. 
Toni Zwenne en Willemijn van den Bos van Stichting Vrienden 
van Nieuw Unicum kregen de cheque overhandigd. 

Opbrengst 
Moederdagbrunch 2015

De gulle gaven van de Moeder-
dagbrunch, aangeboden door 
Simone Schoemaker en Marjon 
Schouten, zal gebruikt worden als 
bijdrage voor de aanschaf van een 
op maat gemaakte leestafel die 
gebruikt kan worden op De Brink, 
het centrale plein van de woonlo-
catie voor mensen met blijvende 
lichamelijke beperkingen. 

De leestafel is helemaal geschikt 

Overhandiging van de cheque

gemaakt voor rolstoelers, zodat 
zij met hun vervoermiddel ge-
woon onder de leestafel kunnen 
aanschuiven. “We kijken terug 
op een mooie zonnige brunch 
met een super-opbrengst”, al-
dus Simone en Marjon, vrijwil-
ligers van de brunch. Helaas 
konden de mede organisatoren 
Peter tromp, Leo Miezenbeek en 
Wijnand burger hierbij niet aan-
wezig zijn. 



Evenementenagenda

18-20 Zandvoort Masters - Circuit Park Zandvoort 
19 Oktoberfest - Muziekfestival Raadhuisplein,
  aanvang 20.00 uur
20 Zandvoort in Beweging - Workout met Duco 
 Bauwens, Korver Sporthal 10.00 tot 12.00 uur
20 Classic concerts - Prinses Christina Laureaten 
 Concours in  Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur
26+27 Superbikes at sea - Motorraces 
 op Circuit Park Zandvoort
26 Stads- en Dorpsromroepersconcours
 Kerkplein, 12.00-16.30 uur
27 Shanty- en Zeeliederen Festival - Diverse 
 locaties centrum en strand. 10.30-17.30 uur
27 10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt: 
 Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

�  SEPTEMBER �  SEPTEMBER �

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda? 
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

4

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl

023 5740330  Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl 

Bridge beginners

Bridge is een spel voor hoofd en handen dat over de hele 
wereld wordt gespeeld. Het houdt uw hersens in conditie, ze 
blijven fi t en actief. Onderling is er veel gezelligheid.  
Dinsdag 19:30 – 21:30 uur
22 september t/m 8 december 

iPad optimaal gebruiken

Om deze cursus bij te wonen dient u in bezit te zijn van 
een Apple iPad. Het betreft een uitgebreide cursus. U ont-
vangt een hand-out.
Vrijdag 13:00 – 15:00 uur
2 oktober t/m 27 november
 
Portugees, voor beginners of een Vervolgcursus

Een goede basis met grammaticale ondergrond.
21 september t/m 30 november
Maandag beginners 19:00 – 20:30 uur 
Maandag vervolg 20:30 – 22:00 uur
 
Nederlands

Leer meer dan alleen de taal. Onder begeleiding van docen-
te Joke Bloeme in gezellig groepsverband.
Donderdag 10:00 – 12:00 uur
24 september t/m 17 december

Workshop Amigurumi haken

Het nieuwe haken! Leer schattige cadeautjes maken 
van katoen. Ideale kraam- verjaardagscadeautjes en gezellig 
en leuk om te maken! € 15,--
Woensdag 10:00 – 12:00 uur 30 september

Glas in Lood

Een oeroud ambacht met schitterende resultaten. Leer hoe 
je zelf een prachtige lichtinval kan creëren met glas in lood 
ramen in je huis.
Woensdag 19:30 – 22:00 uur
28 oktober t/m 16 december

Patchwork – Quilten

Voor iedereen die altijd al eens een quilt wilde maken.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur
2 oktober t/m 11 december,  
1 x per 14 dagen zodat u ruim de tijd hebt om te werken 
aan uw werk. € 60,-

Open Atelier

Onder leiding van Mona Meier tekenen of schilderen met 
zelf gekozen middelen.
Dinsdag 9:30 -12:00 uur
22 september t/m 15 december

Jazzdance 55 Plus

Beentjes van de vloer onder leiding van Conny Lodewijk. Wij 
werken aan lichaamshouding en buikspieren. We doen ook 
grondoefeningen. Na afl oop is er de mogelijkheid om samen 
thee te drinken.
Donderdag 14:30 – 15:30 uur
8 oktober t/m 17 december 

Beeldhouwen en boetseren

Voor beginners en gevorderden. Werken naar eigen inzicht.
Donderdag 19:30 – 22:00 uur 
24 september t/m 17 december 

BANDENSERVICE

 023-5730962

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

 • Banden (winter/zomer/all-weather)
 • De- en monteren
 • Balanceren
 • Reparaties
 • Accu’s
 • Opslag banden
 • Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
17 september t/m 23 september

BINNENSTEBUITEN (NL)
ZA/ZO/WO OM 13.30 UUR

CODE M (NL)
ZA/ZO/WO OM 15.30 UUR

THE KING’S GARDENS 
➔ LAATSTE WEEK!
ZO/MA/DI OM 19.00 UUR

DE REUNIE ➔ LAATSTE WEEK!
DO/VRIJ/ZA OM 19.00 UUR

MISSION: 
IMPOSSIBLE ROGUE NATION
DO TM DI OM 21.30 UUR

FILMCLUB:
DANNY COLLINS
AL PACINO ALS OUDE ROCKSTER!
WO OM 19.30 UUR

TED 2 ➔ VANAF 24 SEPTEMBER
HOTEL TRANSSYLVANIE 2 ➔ NED. PREMIERE

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

VERWACHT:

Tel. 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Iedere dag 
geopend voor
ontbijt , lunch en diner

Drie gangen
keuzemenu:
€ 26,50 p.p.

Vitello tonnato
of

Gebakken gamba's 
met knoflook en rode peper

❖
Zeebaarsfilet 

met crème fraiche, kruiden en piccalilly
of

Runder entrecote met Café de Paris
❖

Chocolade terrine

Colofon

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt: 
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
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Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: 

redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

teit, communicatie en verzorging 
worden uitgeprobeerd. Meer info: 
www.visio.org. Hierna zal deze 
bijeenkomst ook plaatsvinden 
op woensdag 21 oktober, 18 no-
vember en 16 december, telkens 
van 11.00 tot 13.00 uur.

Gezellige 
hondendemonstratie

Aan de voorzijde van het Huis in 
de Duinen werd zondag 7 sep-
tember een demonstratie met 
honden gegeven door Huibert 
Meijer, werkzaam bij de KC-
Kennemerland uit Heemstede. 
Er waren 10 honden met hun be-
geleider die hun behendigheid 
(Agility) toonden en een Doggy 
Dance demonstratie gaven. Bij 
deze Doggy Dance is zowel de 
baas als de hond actief. Denk aan 
een slalom tussen de benen, op 
de achterpoten lopen, roll over 
en achteruit lopen. Alle oefenin-
gen worden met de clicker aan-
geleerd onder begeleiding van 
een passend muziekje. Door het 
mooie weer konden veel bewo-
ners de demonstratie bekijken. 
Aan de honden was ook gedacht, 
er stond een tafel met 2 etagères 
met lekkere hondensnoepje en 
worst. Het was een groot succes, 
voor herhaling vatbaar.

Dierentehuis blij

Jaap Kroon, sponsor en mede 
organisator van het Zandvoorts 
Open Kampioenschap Makreel 
Roken, overhandigde dinsdag 
8 september de opbrengst van 
de makrelenveiling en verkoop 
aan Joyce van Oefelen. Joyce is 
beheerster van het dierentehuis 
Kennemerland in Zandvoort. Zij 
toonde zich blij verrast met deze 
cheque van € 614,29. Het dieren-
tehuis spaart voor een grote kat-
tenkooi en is met deze bijdrage 
een eind op weg.

Claudicatioloop verlegt grens
Vorige week woensdag organiseerde FysioFit Zandvoort de 
eerste Claudicatioloop van Zandvoort. De deelnemers lie-
pen een rondje rondom het complex van Huis in het Kost-
verloren. Na het welkomstwoord van Michael Koehler deed 
dorpsomroeper Gerard Kuijpers de start aankondiging voor 
de loop, die een uur duurde.

Claudicatio Intermittens is een 
aandoening van de vaten. Iemand 
met claudicatio kan beperkte 
stukken lopen en krijgt stramme 
of pijnlijke benen, vanwege een 
verslechterde bloedtoevoer naar 
de beenspieren. Tijdens het lo-

pen hebben de beenspieren meer 
zuurstof nodig en als de beenslag-
aders die zuurstof niet kunnen 
aanvoeren, worden de spieren 
pijnlijk. Als het lopen stopt, neemt 
de zuurstofbehoefte af en trekt de 
pijn weg.

Rondje HiK onder leiding van Michael Koehler

Etalagebenen
“Mensen met claudicatio stop-
pen dan en wachten tot de pijn 
wegtrekt. In een winkelstraat 
staan deze mensen vaak voor 
een etalage, vandaar dat het in de 
volksmond ‘etalagebenen’ wordt 
genoemd”, vertelt fysiotherapeut 
Karin Vader van de praktijk aan 
de Burgemeester Nawijnlaan. 
Vader en Koehler van FysioFit 
Zandvoort zijn gecertificeerde 
claudicatiotherapeuten. “We 
geven mensen handreikingen 
om te leren leven met deze aan-
doening. We gaan niet met het 
opgeheven vingertje zeggen dat 
mensen iets moeten doen. Als 
mensen bijvoorbeeld roken en 
ze stoppen daarmee dan scheelt 
dat enorm, maar ze moeten wel 
zelf willen”, aldus Vader.

Een van de deelnemers heeft 
het een uur lang volgehouden. 
“Ik voel pijn”, is zijn commentaar, 
maar hij is wel door blijven lopen 
en daar is hij maar wat trots op.

100 jaar Zandvoortse 
voetbalhistorie 

Plaatsgenoot Jaap Koper 
(Pierie) heeft al menig boek 
over Zandvoort geschreven. Dit 
keer heeft hij zijn uiterste best 
gedaan om de historie van de 
Zandvoortse voetbalverenigin-
gen met foto’s en informatie in 
een dik boek te bundelen. In 
totaal zijn er 5 verenigingen in 
het boek te vinden waaronder 
ook de voetbalvereniging van de 
politie. Het boek kost € 37,50 en 
is te bestellen bij Jaap Koper, tel. 
5717337.  

Excuses voor vliegtuigje
Tijdens de KLM Open cirkelde 
afgelopen week dagelijks enkele 
uren per dag een vliegtuigje over  
Zandvoort en omgeving. Het ge-
luid dat daarmee gepaard ging, 
stoorde veel omwonenden. De or-
ganisatie betreurt de overlast die 
de omwonenden hebben erva-
ren. “Het vliegtuig werd voor het 
eerst ingezet door de European 
Tour Productions, de internatio-
nale partij die verantwoordelijk 
is voor de beelden van het golf-
toernooi die de hele wereld over 
gaan. De beelden vanuit de lucht 
van het toernooi en de omgeving 
waren ook prachtig, maar we be-
treuren dat het vliegtuig zelf voor 
de nodige geluidsoverlast heeft 
gezorgd. Dat hadden we helaas 
niet voorzien. Daarvoor willen we, 
ook namens de European Tour 
Productions, de omwonenden 
graag onze excuses aanbieden”, 
aldus de organisatie.

Gratis informatie en 
advies voor slechtzienden

Gaat u slechter zien? Woensdag 
23 september geeft Koninklijke 
Visio in de bibliotheek Zandvoort 
van 11.00 tot 13.00 uur gratis 
informatie en advies bij slecht-
ziendheid of blindheid. Tijdens 
dit inloopspreekuur kunnen ook 
allerlei hulpmiddelen op het ge-
bied van vergroting en verlichting 
(bij lezen erg belangrijk), mobili-

Respect en tolerantie bestaat nog

Volle agenda voor de eerste 
raadsvergadering

Simon Corper, eigenaar van pension Zee en Duinzicht 
in de Marisstraat, heeft een bijzondere ervaring mee-
gemaakt. Hij heeft de zoon van zijn overleden broer ge-
trouwd, compleet volgens joodse traditie. Niet hier in 
Zandvoort maar in een kerk in Noorwegen.

De eerste raadsvergadering van het nieuwe seizoen staat 
weer voor de deur. Dinsdagavond zullen de Zandvoortse 
raadsleden weer met elkaar in debat gaan om een overvol-
le agenda zo snel en goed mogelijk af te handelen. Er staan 
14 agendapunten op het ‘programma’. Drie daarvan zijn 
zogeheten hamerstukken, stukken die tijdens de behan-
deling in de commissies al goedkeuring hebben gekregen.

De enige voorwaarde die Corper 
stelde was dat de priester toe-
stemming moest verlenen. 
Priester Susanne van de Noorse 

kerk stemde in en met die bood-
schap vloog Corper, samen met 
twee dochters van zijn overle-
den broer, Tamar en Smadar, naar 

Joodse traditie tijdens huwelijk in Noorwegen

Kopenhagen. Bij aankomst in de 
kerk kreeg hij te horen dat hij 5 
minuten had om het huwelijk te 
voltrekken. Terwijl de twee zussen, 
samen met een derde zus en diens 
dochter het Talit (gebedsdoek) 
boven het aanstaande echtpaar 
hielden, sprak Corper het gebed 
uit. Het lukte zelfs nog om bin-
nen de tijd een korte toespraak 
te houden, waarin hij de priester 
kon bedanken voor het respect en 
de tolerantie om het huwelijk op 
deze manier mogelijk te maken. 
Na een ‘Mazal-Tov’ van de aanwe-
zigen was het huwelijk op joodse 
wijze bezegeld. 

Voor Simon Corper was het een 
zeer bijzondere ervaring. Vooral de 
tolerantie kon hij, in de wereld van 
vandaag waarin naar zijn mening 
te weinig rekening wordt gehou-
den met elkaar, zeer waarderen.

Samenwerking Wabo Zandvoort 
met de Omgevingsdienst IJ-
mond; Ver ordening op het 

Bur ger ini tiatief 2015, Par keer-
verordening en nota winter-
parkeren; Ontwerp jaar verslag 

2013-2014 en ont wer pjaar-
plan 2015-2016; de Ge meen-
schappelijke Regeling bereik-
baarheid Zuid-Kennemerland en 
de begroting 2016 inclusief stra-
tegisch plan van Paswerk, zullen 
waarschijnlijk het nodige vocale 
vuurwerk opleveren. De opposi-
tie wil een aantal aanpassingen 
maar of de coalitie dat zonder 
slag of stoot zal accepteren, kan 
in twijfel worden getrokken.
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Haltestraat    3   Zandvoort  
T: 023 57 17 523      

Nazomeren..   
€ 17,50 All you can eat         

(iedere dag) ook a la Carte en 
diverse pizza’s 

MMX

PIZZABAR
ITALIAN TAPAS

LA VITA È BELLA!

7 DAGEN PER WEEK
ONBEPERKT  ITALIAANSE  TAPAS

ZONDAG t/m DONDERDAG           € 17,50 P. P.
VRIJDAG & ZATERDAG                    € 22,50 P. P.

De beste 
gerechten 

van het 
seizoen 

  om te     delen

is open t/m 4 oktober

Iedere zondag 15 - 18 u | Vinyl DJ
plaatje op, plaatje af | oesters € 1 per stuk

Gerookte kalfslende met makreelmayonaise en radijs 
pickles | Gebakken makreel met gemarineerde spinazie 
Gegrilde groenten met chevre | Bavette met groene 
zomergroenten | Zeebaars met venkel, rucola en antiboise 
Ravioli aubergine, basilicum en Parmezaan | Witte 
chocolade cheesecake | Carrotcake van de Groene Zusjes

€ 24,50 P.P.

Strandafgang 6 Zandvoort | www.tent6.nl | 06 41 31 35 15

3 gangen menu

voor maar

€ 25,00
Keuze uit de gehele kaart

Kerkstraat 5 2042 JC Zandvoort 023-7430378, 
Reserveren gewenst

Ons paviljoen 11 Zandvoort

Lekker nazomeren bij  11
Onbeperkt spareribs of 

Onbeperkt mosselen op diverse wijze bereid
met een welkomstdrankje van 

 voor maar 19,95
(17 september t/m 23 september)

Tel: 023 - 571 7580
Specialist voor al uw bloemwerken.

Echt WEER !!  
Voor een bloemetje  !!

Zorg Service Zandvoort
Huisarts    -     Tandarts    -     Fysiotherapie

Alles onder ÉÉN dak

Thomsonstraat 1 Zandvoort
www.zorgservicezandvoort.com

Zomer voorbij! Klaar met school? 

Zoek je een nieuwe uitdaging? 

Medewerker m/v 

bij Tandarts Zandvoort!

admin@tandartszandvoort.com

www.hcz.nl

www.tandartszandvoort.com

www.fysiozandvoort.nl
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De drie panden aan de Zeestraat in Zandvoort die dinsdag 1 
september jl. onveilig waren verklaard, zijn weer vrij gege-
ven. Het gevaar voor instorten is geweken. Het eerste pand is 
afgelopen zondag 6 september vrijgegeven, de twee overige 
panden op dinsdagmiddag 8 september. De bewoners zijn 
inmiddels teruggekeerd naar hun woning. De twee bedrij-
ven die er gevestigd zijn, kunnen hun bedrijfsvoering weer 
voortzetten op hun bedrijfslocatie in de Zeestraat.

Komende zaterdag organiseert Muziekfestival Zandvoort 
voor het derde opvolgende jaar een Oktoberfest op het 
Raadhuisplein. En dat in september? Ja, het traditionele 
Münchner Oktoberfest begint op de 1e zaterdag na 15 
september en eindigt op de 1e zondag in oktober.

Vorige week is de eerste serie commissievergaderingen 
na het zomerreces geweest. Een verslag van de vergade-
ring van de commissie Bestuur en Middelen, van dinsdag 
8 september, heeft in de editie van vorige week gestaan. 
Hieronder leest u een verslag van de vergaderingen van 
woensdag en donderdag. 

Panden Zeestraat weer 
veilig verklaard

Oktoberfest in september

Stevig debat over winterparkeren

De aanleiding was een hennep
kwekerij die 1 september jl. werd 
aangetroffen in een kelder van 
een van de panden. Er was gevaar 
dat de naastgelegen panden zou
den instorten omdat een gedeel
te van de fundering was gesloopt 
voor de aanleg van de kwekerij. 
Door het dreigende instortings
gevaar heeft de gemeente de drie 

Uiteraard zal de muziek de bo
ventoon voeren met daarnaast al
les wat men van een Oktoberfest 
mag verwachten. Bier, Bratwurst 
und Pretzel en niet in de laatste 
plaats Dirndl und Lederhosen. 
Ook de lange tafels ontbreken 
dit jaar niet. De organisatie is al 
jaren blij verrast dat vele bezoe
kers in gepaste kledij komen, 
hetgeen de sfeer natuurlijk ten 
goede komt.

Trouwe bezoekers van het 
Zandvoortse Oktoberfest zullen 
zich ongetwijfeld nog de fantas
tische band van twee jaar gele
den herinneren; de Rosentaler 
Big Band. Goed nieuws: deze for
matie komt dit jaar opnieuw naar 

De commissie Ruimte en Eco
nomie begon woensdag 9 septem
ber met een presentatie van Pascal 
Spijkerman, de kwartiermaker van 
het DNA project. Hij gaf uitleg over 
het Uitvoeringsconvenant betreft 
de Horeca en Retailvisie. 

Alvorens de raad tot vaststelling 
winterparkeren overging, sprak de 
heer H. van Dillen namens de erf
pachtnemers LDC appartementen 
in. Hij verzocht de servicekosten 
voor de gekochte parkeerplaatsen 
in de LDC parkeergarage te laten 
vervallen en/of de kosten per plek 
bij te stellen in een jaarlijkse be
wonersvergunning, als het winter
parkeren zou worden vastgesteld. 
Maar voor het zover was werd die 
nota eerst besproken door de 
commissie. Dit agendapunt gaf 
veel discussie. 

In november 2014 had de raad het 
college opdracht gegeven voor 
het uitvoeren van het winterpar
keren waarbij nu de keus was voor 
het tarief € 0,50 in de winter en € 
2,50 in de zomer. Kennelijk had 
Astrid van der Veld (GBZ) de nota 
tot op de komma gespeld want zij 
gaf wethouder Gerard Kuipers te 
kennen dat er twee dikke fouten 
in de nota staan vermeld, name

panden onveilig verklaard waarna 
de bewoners moesten worden 
geëvacueerd.

De afgelopen dagen is gewerkt 
om de constructie te stabiliseren 
middels het herstellen van de 
funderingen. Dit is een tijdelijke 
oplossing. Het definitief herstel 
is de volgende stap in het traject.

Zandvoort. Het repertoire bestaat 
uit Alpenrock, polka, apresski, 
schlager, aangevuld met de top 
100 van Nederlandse meezingers. 

Naast de Rosentaler Feestband 
treed ook de in Zandvoort wo
nende zangeres Loona op. Zij 
zal een mix van opzwepende en 
vrolijke Caribische muziek ten ge
hore brengen en daarmee ook de 
Duitse gasten van de badplaats 
een groot plezier doen want 
Loona is zeker geen onbekende 
bij onze oosterburen.

Rondom de optredens zal DJ 
Wilhelm het feest muzikaal on
dersteunen. Vanaf 18.00 uur zijn 
de tappunten en eettentjes open. 

lijk het invoeren van bewoners
parkeren in de wijken Oud Noord, 
Vogelbuurt, Tranendal en Park 
Duijnwijk. Juist deze wijken had
den destijds aangegeven dat zij 
geen bewonersparkeren wensten.

Verder staat in het voorstel bij PAP
vergunning dat er geen twee maar 
één vergunning gegeven wordt. 
De wethouder geeft aan het na te 
laten kijken. Belinda Göransson 
(VVD) memoreerde dat haar par
tij in 2014 een amendement heeft 
ingediend om in de zomer geen 
verhoging voor het parkeren in te 
voeren. De VVD zal daarom niet 
instemmen met het voorstel voor 
verhoging zomerparkeren. 

De andere agendapunten, over 
de aanleg Natuurbrug Duinpoort 
en het fietspad Zandvoortselaan
Oase, leverden weinig discussie 
op en zijn hamerstukken. Alleen 
het ontwerpjaarverslag 20132014 
en ontwerpjaarplan 20152016 
Gemeenschappelijke Regeling be
reikbaarheid ZuidKennemerland 
gaf veel gesprekstof over het nut 
van de bereikbaarheid Zandvoort. 
De raad verzocht wethouder 
Liesbeth Challik om eerst een in
formatieavond te beleggen over 
de lopende zaken.

De panden in de Zeestraat zijn weer toegankelijk

Loona tijdens het Oktoberfest in 2014 | Foto: archief Wim Mendel

Commissievergaderingen d.d. 9 en 10 sept.

Commissie Samenleving
Voordat donderdagavond de 
brief van PvdA/Sociaal Zandvoort 
met betrekking tot de voortgang 
over de hulpvraag van een be
woner in het kader van de WMO 
werd besproken, kreeg eerst 
mevrouw M. Burger het woord. 
Zij vroeg als particuliere wijkver
pleegkundige politieke aandacht 
voor haar probleem. De samen
werking met haar cliënten, die 
PGB gebonden zijn, verloopt de 
communicatie met de afdeling 
gemeente Haarlem niet respect
vol. De begeleiding die eerst bij 
AWBZ zat, valt nu onder WMO 
en is ook verantwoordelijk er
voor. Mevrouw Burger wil graag 
een betere communicatie en een 
flexibele houding. Tevens vraagt 
zij, namens de cliënten die tus
sen wal en schip vallen, hulp. 
Wethouder Gert Jan Bluijs gaf aan 
dat deze problemen nog niet aan 
de orde zijn geweest en wil graag 
een afspraak maken met Burger. 
Gert Toonen (PvdA) was niet te 
spreken over de afhandeling van 
zijn brief. Hij wilde graag een be
ter stappenplan voor de bewo
ners. De wethouder gaf aan dat 
er in de volgende commissiever
gadering een transformatienota 
komt. 

Het uitvoeringsprogramma par
ticipatiewet 20152016 is een 
bespreekpunt en zal niet in de 
raad komen. Verder werden de 
bestuursvormen plus begro
ting 2016 en reorganisatie van 
Paswerk uitvoerig besproken.

Scouting The Buffalo’s heeft afgelopen zaterdag het feit 
herdacht dat de groep 70 jaar geleden werd opgericht. 
90 leden en oud-leden hebben aan de oproep van het be-
stuur gevolg gegeven en hebben door middel van een re-
unie de oprichtingsdatum gevierd. Dat gebeurde via een 
groepsweekend in en om Zandvoort.

Jarige Buffalo’s vierden feest

Uiteraard werd deze reünie 
gevierd en met een gewel
dige barbecue, echt zoals het 

Leren houthakken

scouts betaamd. Overdag werd 
een speurtocht in Amsterdam 
uitgezet die veel leden op de 

been bracht. En dan ’s avonds 
op het terrein in Duintjesveld 
de geweldige barbecue. 
Ondertussen maakten scouts 
van alle leeftijden zich nuttig 
om de gasten het naar de zin 
te maken. Onder de bezielende 
leiding van leden van de Stam 
werd het een geweldig verjaar
dagsfeest. 

De huidige groep is circa 55 le
den groot en heeft nog plaats 
voor nieuwe leden. Om kennis 
te maken met de scouting
groep kan eerst drie keer wor
den meegedaan alvorens be
sloten wordt om lid te worden. 
The Buffalo´s zijn te vinden in 
Duintjesveld, direct naast de 
postduivenvereniging. Meer 
informatie vind je op www.
thebuffalos.nl.
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Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Zwemles 
Center Parcs Park Zandvoort

Geen wachttijden, uw kind kan direct starten!

Center Parcs Park Zandvoort
Vondellaan 60, 2041 BE  Zandvoort
Voor aanmelden bel 023 - 5741434
Meer info op www.dagjecenterparcs.nl/zandvoort

Center Parcs Park Zandvoort

@ABCenterparcsZV

OOK UW ADVERTENTIE 
IN DEZE KRANT?

Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459
of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl

Sti chti ng
Speelgoedvijver
De lachende Kikker

Grati s speelgoed
(ook voor SINTERKLAAS)

Een lach toveren op het gezicht van een kind

Uitgift e van GRATIS speelgoed
Woensdag 4 november: 09.30 - 11.30 uur

Locati e: Pluspunt, Flemingstraat te Zandvoort

Ook kunnen wij helpen bij: 
Verjaardag kind • Cadeau – Feestdoos met o.a. slingers en taart

Uitdeelcadeautjes school • Kinderfeestje • Cadeau als kind naar een parti jtje mag
Meubilair / Fietsen / Kleding / Schoenen 

Inname speelgoed: 
Vrijdag 25 september - Zaterdag 26 september  

Bel of mail voor het maken van een afspraak

Meer info: speelgoedvijver@gmail.com  •  Tel: 06-29741357

WOONBIJLAGE in 
De Zandvoortse Courant

Zaterdag 3 oktober organiseert makelaars-
vereniging NVM een Open Huizen Route. 

In De Zandvoortse Courant van 
donderdag 1 oktober verschijnt daarom een 

speciale woonbijlage. Voor ondernemers 
in de woonbranche een uitgelezen mogelijk-

heid om de doelgroep aan te spreken! 

Interesse? 
Vraag bij ons verkoopteam naar de 
aantrekkelijke advertentietarieven: 

Ronald Arnoldt: 06 –2125 8459 | ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: 06 – 2453 0167 | Ingrid@zandvoortsecourant.nl

Luxe appartementen incl. parkeerplaats

Prijzen vanaf € 325.000 (Vrij Op Naam)
Speciale aanbieding voor complete oplevering

- Bruto woonoppervlakte van 114 m² tot 146 m²
- Zonnig balkon 12 m² 
- Luxe badkamer en toiletten, sanitair en tegelwerk naar keuze
- Turn key oplevering mogelijk
- Privé parkeerplaats in beveiligde parkeerkelder (inclusief)
- Oplevering: per direct 

Kortom nog veel mogelijkheden voor eigen voorkeuren voor afwerking

Informatie: Mooijekind Vleut Makelaars
Tel. 023-5 42 02 44  •  www.mooijekindvleut.nl

Ontwikkelaar: V.o.f. Cocarde
Tel. 06 - 2042 4195

NOG ENKELE 

APPARTEMENTEN 

BESCHIKBAAR!

NOG ENKELE 

RESIDENCE PANDORA

Teken de petitie op:  
www.petities24.com/verzetwindmolens 
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Max 17o 17o 17o 17o

Min 15o 14o 12o 12o

Zon 30% 40% 50% 60%

Neerslag 70% 50% 35% 25%

Wind zw. 5-6 zw. 5-6 w. 4-5 wnw. 4

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Tijdens het weekend 
droger en iets zonniger

Ook september lukt het maar niet om er minimaal 
eens een hele mooie nazomerperiode uit te persen. 
Juist deze maand stond vroeger wel bekend om z’n 
prachtige nazomerfases waarbij het soms wel bijna 
tien dagen voortre� elijk weer was met veel zon, wei-
nig wind en ideale dagtemperaturen.

Vooral op woensdag was 
het regen wat de klok sloeg 
en daarin kwam donderdag 
nog weinig verandering. 
Depressies bleven namelijk 
nog enige tijd rondtollen in 
de buurt van Nederland. 

Richting het weekend ne-
men de regen/buienkansen 
weliswaar af, maar vanwege 
onder meer het nog ‘war-
me’ Noordzeewater kan er 
nog steeds een enkele ver-
dwaalde regenbui vallen 
op Zandvoort. De middag-
temperatuur komt veelal uit 
rond 17 graden en daarmee 
is het niet direct aangenaam. 
De zon maakt niet veel uren 
doordat de zuidwestelijke 
georiënteerde stroming veel 
vocht meeneemt. 

Zo nu en dan zijn er uiteraard 
wat betere weermomenten 
aan te geven, zeker in het 
weekend. Dan schijnt de zon 
een paar uur en kan het nipt 
19 graden worden in de tuin. 
Best aangenaam weer dan. 
Met name op donderdag 
staat er nog � ink wat wind 
welke alleen goed bruikbaar 
is voor de surfers.

Vanaf vrijdag neigt de in-

vloed van een hogedrukge-
bied groter te zullen worden. 
De atmosfeer lijkt te stabili-
seren en de droge perioden 
worden daardoor langer 
van duur. De wind neemt 
af. Zicht op een zeer warme 
periode (ook niet onmoge-
lijk zoals in 2006) is er nog 
niet de eerstkomende tien 
dagen.

Mocht een ex-tropische cy-
cloon op de oceaan voor 
anker gaan, dan wil er nog 
wel eens een diepe zuide-
lijke stroming ontstaan bo-
ven West-Europa die een 
behoorlijk deel Spaanse 
warmte meeneemt. 

Deze maand lijkt evenwel als 
een heel normale september 
de boeken in te zullen gaan 
waarschijnlijk. De eerste 
(extreme) winterprognoses 
uit Engeland zijn alweer ver-
schenen en zoals bijna ieder 
jaar is er weer een prognose 
bij die uitgaat van de streng-
ste winter in tenminste een 
halve eeuw.

Meer weerinfo via 
www.weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto 

 Do.  Vr. Za. Zo. 

Weerbericht

Hier uw vaste advertentie?

06 - 2453 0167

Huisartsenpraktijk gaat over
van vader naar dochter

Huisarts Bart van Bergen (63) heeft besloten het na 33 jaar rustiger aan te gaan doen. 
Zijn dochter Nienke (35), die al enige tijd werkzaam is in de praktijk, gaat geleidelijk aan 
de praktijk van haar vader overnemen. 

In 1982 reageerde hij vanuit een 
studiegroepje uit Nijmegen, 
samen met Adé Scipio-Blüme, 
op een door de Stichting Wel 
geplaatste krantenadvertentie, 
waarin de stichting onder voor-
zitterschap van Anko Achterhof 
een huisarts voor Zandvoort 
Noord zocht. “Het begin was 
best wennen, want beiden 
kwamen wij met partner en 
twee jonge kinderen in een 
compleet nieuw op te zetten 
praktijk. Ik was toen voor 50% 
huisarts en voor 50% huisman! 
Gelukkig groeide het aantal 
patiënten gestaag en ik ben 
er trots op dat wij dit samen 
hebben opgebouwd. Je hebt 
hierbij wel het vertrouwen van 
de mensen nodig, want dat is 
de basis voor een huisarts”, al-
dus Bart. In 2000 besloten Van 
Bergen en Scipio ieder afzon-
derlijk een praktijk te voeren. 
Nog steeds is er een samen-
werkingsverband, dat o.a. voor 
wederzijdse waarneming zorgt. 
Frank Weenink is de derde aan-
gesloten arts.

Hoewel Bart met heel veel ple-
zier en toewijding zijn praktijk 
heeft gevoerd, gaat hij nu min-
der werken. Gelukkig neemt hij 
niet direct afscheid, maar staat 
hij zijn dochter Nienke als zijn 
opvolger de komende tijd nog 
ter zijde. Het is toch heel bijzon-
der dat een dochter de praktijk 
van haar vader overneemt en 
Bart vindt dit dan ook een voor-
recht en is ontzettend trots. 

Nienke: “Al heel jong wilde 
ik dokter worden en werd ik 
soms meegenomen op huis-
visites. Het zit waarschijnlijk in 
de genen. Mijn opa van moe-
ders kant was cardioloog. Sinds 
2013 ben ik werkzaam als huis-
arts na een studie geneeskun-
de aan de UvA te Amsterdam. 
Ik heb onder andere stages 
gelopen in Kenia en Ethiopië. 
Voor de huisartsenopleiding 
heb ik in een verpleeg- en reva-
lidatiecentrum gewerkt en als 
school- en consultatiebureau-
arts bij de GGD. De afgelopen 
twee jaar heb ik op de vrijdag 
hier in Zandvoort gewerkt 
in Huisartsenpraktijk Nieuw 
Noord en daarnaast ook twee 
dagen als huisarts in Zaandam”. 

Dat het Nienke heel veel waard 
was om ‘dokter’ te worden, 
blijkt wel uit het feit dat zij 
eerst drie jaar was uitgeloot 
voor deze opleiding en toen 
psychologie is gaan stude-
ren. Een echte doorzetter dus 
met enorm veel liefde voor 
haar vak! Nienke woont in 
Amsterdam met haar man en 
drie jonge kinderen. “Ik heb 
mijn hele jeugd in Zandvoort 
Noord gewoond en op school 
gezeten. Daardoor ken ik de 
wijk goed. Ik vind het daarom 
extra leuk weer dagelijks terug 
te komen in deze voor mij ver-
trouwde omgeving.” 

Ook het feit dat zij de afgelo-
pen twee jaar al kennis heeft 

Dochter Nienke en vader Bart van Bergen

kunnen maken met een deel 
van de patiënten en het reilen 
en zeilen van de praktijk kent, 
maakt dat Nienke met veel ple-
zier in Zandvoort aan de slag 
gaat. Momenteel zijn vader en 
dochter bezig de overdracht 
goed te regelen. Bart blijft 
voorlopig op maandag werken, 
Nienke op dinsdag, woensdag 
en vrijdag.

Beiden geven met trots aan dat 
hun goede en gezonde prak-
tijk, die dus al 33 jaar goed 
loopt, nu ook de erkenning 
krijgt die ze verdient. Op 3 
april 2015 heeft de praktijk het 
keurmerk ‘NHG-geaccrediteerd’ 
verkregen. Dit betekent dat 
zij continue werken aan een 
verbetering van hun kwali-
teit, waarmee zij voldoen aan 
de kwaliteitseisen die zijn op-
gesteld door het Nederlands 
Huisartsgenootschap. Samen 
met de praktijkassistentes 
Ingrid Rijs, Jeannette Eldering, 
Trudi van Berkel en Petra Rotte, 
praktijkondersteuners Riet Tak 
en psychologe Karin Blankman 
is goede zorg verzekerd, waar-
bij er qua sfeer niet veel zal ver-
anderen.

Wilt u kennis maken met Nienke 
en haar collega’s? Wees dan 
donderdag 5 november wel-
kom tussen 16.00 en 19.00 uur 
op Huisartsenpraktijk Nieuw 
Noord, Pasteurstraat 10, tel. 
5719507 (ook voor introductie 
nieuwe patiënten).
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KTM � ets 
27 versn., schijfremmen, 

06-45223110
....................................................

Te huur gevraagd:
Nette vrouw zoekt 
woonruimte met

tuin/balkon in Zandvoort 
of omgeving. 

Max. huur 700 euro. 
Bij voorkeur eigen 

huisnummer. 
Tel: 06-15114032

 ...................................................

Voor een pedicure
behandeling

waarin u de baas blijft 
over uw voeten en 
die gespecialiseerd

is in het verwijderen
van pijnlijke

likdoorns, eeltpitten
en/of ingegroeide nagels

gaat u naar
Pedicure Carla.

Tevens hot-stone
massage en / of Reiki

behandelingen. 
Pro-voet lid.16 
jaar ervaring.

Tel. 06-46098919.
www.pedicure-

zandvoort.nl
 ...................................................

Behang- en 
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden

www.arnoldnijkamp.nl
 

Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.

Boomverwijdering 
en terrasreiniging.

Tevens 
reparatie straatwerk.

023-5353591 of
06-22209568

 ...................................................

Super-de-luxe
zonnebank

bij Slender You!
20 minuten voor € 10,-

€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733

Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur

Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur

Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A

 ...................................................

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en

kleine klussen.
Heeft u een 

goede o� erte?
Bel dan eerst ons

nog even!
Tel. 06-84772750

....................................................

KRUA SURIN
Thaifood restaurant

Haltestraat 30
023-5746609 / 06-30681325

Elke week
ander weekmenu

voor € 10,- ipv € 11,50
Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling

€ 10,- korting
 

Klussen-Renovatie-Bouw
P.M.K. 

(in Zandvoort)
Voor alle bouw- en 

renovatie in en rond 
het huis! Schilderwerk, 

stucadoren,
timmerwerk, 

badkamers en keukens.
Poolse kwaliteit! 

Voorjaarsactie: € 19,50 p/u
Ook voor 

schoonmaakwerk bij 
u thuis. € 12,50 p/u

Tel. 06-44875212
 ...................................................

Huurders Platform
Zandvoort

Telefonisch spreekuur:
Maandagavond

Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954

Het HPZ gaat door waar
de Key stopt

   .................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.

Scherpe tarieven,
vaste instructeur, 

innoverend
en enthousiast.
www.rijschool-

barrypaap.nl
of bel: 06-22960595

 ...................................................

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946

Voor al uw
binnen en buiten

schilderwerk.
www.023schilderwerken.

wordpress.com
 

Te huur: appartement 
per direct beschikbaar

boven Chin Chin
€ 750 incl. GWL+TV

Max. 2 personen
Geen huisdieren

Inschrijving mogelijk
Info Mike: 06-53344660

....................................................

She Cares Zorgverlening 
heeft ruimte voor 
zorgtaken zoals 

persoonlijke verzorging, 
(samen) 

boodschappen doen, 
koken, spelletje, 

huishouding, uitje, etc. 
Liefdevolle benadering 

voor minimaal 2 uur p/w. 
Vergoeding conform 

SVB/PGB-tarief. 
Meer info: 06-40711684 of 
inekeshecares@gmail.com
....................................................

Zandvoort Beach Street
Gediplomeerd 
stratenmaker.

Al meer dan 40 jaar 
voor al uw straat en 

sier straatwerk.
Voor een superlage prijs!

Bel Jan, die kan er wat van!
06- 57208797 of 

06- 10281111
....................................................

Dance Dance Dance
bij danscchool

Rob Dolderman
Altijd al willen dansen?

Schrijf dan nu in:
Tel. 06-21590520
Alleen voor paren

Ook voor privé lessen

Zandkorrels

Particuliere zandkorrel 
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de 
volgende voorwaarden: 
• Geen onroerend goed of auto's 
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,- 

Zakelijke zandkorrel 
Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere 
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van 
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van 
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) 
afgeven bij: 
1) De redactie van de krant, Hogeweg 30 
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Zandkorrels invulbon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PARTICULIER ZAKELIJK

7,50

8,00

9,00

10,00

11,00

8,50

9,50

10,50

10,00

10,50

12,50

13,50

14,50

11,00

13,00

14,00

Garage te huur
Karel Doormanstraat
Voorzien van elektra

€ 160 per maand
06-53256274

....................................................

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 
06-53498304

www.trade-ard.nl
 

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar

Zandvoort.
Voor uw APK, 

alle onderhoud,
reparaties

en onderdelen
Kochstraat 10,

Zandvoort
023-5713919 of 

0653231754 

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website
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TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

APK KEURING 
€ 19,- INCL.
VOOR DIESEL EN BENZINE!

APK KEURING 
€ 10,- INCL.

VOOR DIESEL EN BENZINE

HEEFT U EEN 
BOODSCHAP VOOR 

UW KLANTEN?
Informeer eens naar onze 

advertentiemogelijkheden

Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459
of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl
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Kaas, het is een voedingsmid-
del gemaakt van melk. Het is het 
toonbeeld van weilanden met 
grazende koeien. Van Alkmaarse 
kaasdragers en van de volkoren 
bruine boterham belegd met 
een dikke plak gele zuivel. Zelfs 
de jaarlijkse feestdagenvierin-
gen doen mee. Met Sinterklaas 
heb ik, naast een notenletter, ook 
weleens een kaasletter gekregen. 
Dit omdat ik één van de weinige 
mensen op deze aardbol ben die 
geen chocolade lust. Ja, u leest het 
goed. En ik ben ook nog vrouw. 

Maar goed, ik dwaal af. Het is 
voor ons zo doodnormaal, kaas 
kopen bij een kaasspecialist. 
Maar dat is niet overal het ge-
val. Zo kan ik mij het jaar 1992 
in de USA nog goed herinneren, 
in de staat Connecticut, plaats 
Norwalk. Het was daar, waar een 
klein winkeltje met een rood-wit-
blauwe sticker vlag het raam van 
‘A taste of Holland’ sierde. Typisch 
Nederlandse producten die ik zo 
nu en dan gewoon moest kopen. 
Dus stond ik na verlekkerde blik-
ken altijd minimaal met een grof 
bruin brood, stroopwafels, zoute 
drop en… zo’n niet te versmaden 
brok Hollandse Goudse belegen 
kaas weer buiten. Het was mijn 
stukje thuisgevoel voor heel even. 

Jammer dat de mooie Smaaq 
naam bij kaashuis Tromp ver-
dwenen is. De chicheid straalde 
er vanaf. Wanneer je als jonge 
meid je spieren goed wilt trainen, 
raad ik je aan om daar te gaan wer-
ken. Daar waar ik mijn rechterarm 
ooit tot meesterlijk heb getraind. 
Waarna ik menig potje armdruk-
ken heb mogen winnen. In tegen-
stelling tot nu, waar de computer 
mij dat soort vaardigheden niet 
meer leert. 

Maar dan de zon, die leert je din-
gen die eigenlijk niet te leren zijn, 
zo aanschouwden wij afgelopen 
weekend, tijdens een apart op-
gediende Gruyère kaasfondue 
bij Havana op het strand. Een bol 
van vlammende lichtenergie dat 
bijna nederig maakte. Zo’n onder-
gaande zon waar je stil van werd. 
Een opgelichte warmte aura. Zo’n 
beeld van geprezen onfeilbaar-
heid dat werkelijk niemand ont-
ging. Het zette de windmo-
lens letterlijk en figuurlijk 
in het zonnetje. Wat dat te 
betekenen had durf ik niet 
te zeggen. 

Column

Kaas(meisje)
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Wereldberoemde Scott Hamilton trok volle zaal
Zondag 13 september werd voor de 15de keer het jazz-
seizoen geopend in theater de Krocht. Voorzitter Hans 
Reijmers van Stichting Jazz in Zandvoort vertelde aan 
een uitverkochte zaal dat hij ongelooflijk trots was met 
de aanwezigheid van de wereldberoemde Amerikaanse 
tenorsaxofonist Scott Hamilton. 

door Nel Kerkman 

De Stichting Jazz in Zandvoort is 
een initiatief van de Haarlemse 

contrabassist Eric Timmermans. 
Vanaf 2002 worden de jazzcon-
certen georganiseerd in Theater 
De Krocht, dat over een weer-

Volle theaterzaal bij eerste concert van het nieuwe seizoen

galoze akoestiek beschikt. Het 
netwerk dat Timmermans in de 
loop der jaren heeft opgebouwd 
zorgt ervoor dat de program-
mering van de gastsolisten van 
een ongekende kwaliteit is. Ook 
voor het jazzseizoen 2015-2016 
staan weer bekende namen op 
het programma. 

Goede wijn 
behoeft geen krans
Het was weer als vanouds ge-
nieten met musici die zelf ook 
zichtbaar genieten van hun spel. 
Scott Hamilton werd begeleid 
door de Nederlands/Belgische 
toppianist Johan Clement, slag-
werker Joost van Schaik en met 
Eric Timmermans op de contra-
bas. Traditiegetrouw opende 
het trio het concert en maakte 
het publiek kennis met de gast-
spelers. Snel erna kwam Scott 
Hamilton en werden de eerste 
noten van ‘September in the 
rain’ gespeeld. De toon was ge-
zet voor een spetterend concert. 

Het samenspel was weer per-

fect tussen Scott en de andere 
musici. Maar vooral de solo’s van 
bassist Timmermans en pianist 
Clement waren als vanouds su-
bliem. Na de pauze kon slagwer-
ker Van Schaik in een drumsolo 
zijn energie kwijt: wat een voor-
treffelijk spel. Ook werd de in 
augustus overleden Haarlemse 
slagwerker Hans Beths muzikaal 
herdacht. Hij maakte destijds 
plaats voor Frits Landesbergen. 
Aan het eind van het fantastische 
concert, waar rustige nummers 
werden afgewisseld met vinger-
vlugge jazzklanken, werd er nog 
een gast toegevoegd. Saxofonist 
Jeroen Manders had de eer om 
samen met Hamilton het con-
cert muzikaal af te sluiten. 

Een staande ovatie en een 
happy Birthday voor Scott 
Hamilton die op 12 september 
jarig was geweest, was het ein-
de van heerlijk middagje Jazz in 
Zandvoort. Het volgende con-
cert is op 11 oktober met pianist 
Peter Ligtermoet en pianist Jean 
Louis van Dam. 

Op 25 september wordt op de eerste verdieping van Het 
Zandvoorts Museum een tentoonstelling geopend van kun-
stenares Donna Corbani. Het gekozen thema is ‘Up and Up’ 
en verwijst naar positiviteit, het vinden van licht in het don-
ker en het focussen op de mooie dingen in het leven. 

Muzikale talenten die in de prijzen zijn gevallen tijdens het 
wereldberoemde Prinses Christina Concours, geven ko-
mende zondag acte de présence bij het concert van Clas-
sic Concerts in de Protestantse kerk aan het Kerkplein in 
Zandvoort. De laureaten zijn Svenja Staats (viool), Sander 
de Jong (tenor) en Florian Verweij (piano). Zij zullen voor u 
werken van J.S. Bach, J. Williams, F. Schubert en andere com-
ponisten spelen.

Pop Up expo Donna Corbani

Talenten treden op 
tijdens Kerkpleinconcert

Klassiek kwartet in Bodaan

De expositie wordt feestelijk om 
16.00 uur geopend in het bijzijn 
van de kunstenares. Tijdens de 
opening wordt ook de Art Walk 
Zandvoort (3 en 4 oktober) 
aangekondigd en de participe-
rende leden van ZAND Kunst 

Het is een jaarlijkse tradi-
tie van de stichting Classic 
Concerts om laureaten van 
het Prinses Christina Concours 
uit te nodigen in de reeks 
Kerkpleinconcerten. De prijs-
winnaars vertegenwoordigen 
een hele generatie van be-
gaafde muzikanten, die alle lof 
krijgen toebedeeld.

Zo begon Sander de Jong 
(1993) in 2002 al met het 
zingen als jongenssopraan 
bij het Martini Jongenskoor 
Sneek en zong vanaf 2008 
mee in de mannengroep van 
het Roder Jongenskoor als te-
nor, beide onder leiding van 
Rintje te Wies. De 19-jarige 
Svenja Staats speelt al sinds 
haar vijfde jaar viool en werd, 
toen zij negen jaar was, toe-
gelaten tot de Jong Talentklas 
van het Conservatorium van 
Amsterdam. Daar kreeg zij 
les kreeg van Joyce Tan en 

Afgelopen zondag wist het 
Cuarteto Lorca kwartet een vol-
le zaal te trekken in A.G. Bodaan. 
De toehoorders volgden zeer ge-
boeid het kwartet met o.a.  ver-

en Cultuur voorgesteld. ZAND 
is een nieuw platform georga-
niseerd voor en door professi-
onele kunstenaars in de regio 
Zandvoort. De tentoonstelling is 
van 25 september tot 31 oktober 
te bezichtigen. 

Johannes Leertouwer. Vanaf 
januari 2014 is zij leerling van 
Elisabeth Perry, concertmees-
ter van het Radio Filharmonisch 
Orkest en docente aan het 
Utrechts Conservatorium. 

De 18-jarige Florian Verweij 
volgt een gymnasiumopleiding 
aan het Aletta Jacobs College 
in Hoogezand-Sappemeer en 
werd op zijn elfde jaar stu-
dent klassiek piano bij Marcel 
Baudet aan de Sweelinck 
Academie. Tot zijn veertiende 
jaar combineerde hij de piano 
met schaken op regionaal en 
landelijk niveau. Nu studeert hij 
full time piano.

Het concert komende zondag 
in de Protestantse kerk aan 
het Kerkplein begint om 15.00 
uur en de kerk gaat om 14.30 
uur open. De entree bedraagt 
€ 5 en dat is inclusief een pro-
gramma.

tolkingen van Händel, Mozart, 
Beethoven, Haydn en anderen. 
Amie Ouderenzorg maakte dat 
allemaal mogelijk in het kader 
van Stichting Muziek in Huis.



Vossen BKZ On Tour 
geslaagd

Sinds kort wonen er een aantal 
vossen op de algemene begraaf-
plaats. Op zoek naar voedsel gra-
ven ze holen in de beplanting, 
maar ook kuiltjes langs de graven. 
Voor nabestaanden geen prettig 
idee. De gemeente is op zoek naar 
een diervriendelijke oplossing. 
Heeft u een idee? Mail dan naar: 
begraafplaats@zandvoort.nl.

In plaats van de jaarlijkse kuns-
troute waren de Beeldende 
kunstenaars Zandvoort ‘on 
tour’. Het weekend van 5 en 
6 september exposeerden 23 
BKZ’ers in Landgoed Leyduin in 
Heemstede/Vogelenzang. Ada 
Mol droeg gedichten voor aan 
de vele bezoekers.  
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
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over een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om 
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde recht-
bank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Lorentzstraat 306, kappen twee bomen, ingekomen 04 
september 2015, 2015-VV-146.
- Boulevard Paulus Loot 73, verbouw woning, ingekomen 09 
september 2015, 2015-VV-147.
- Willem Draijerstraat 6, plaatsen dakkapel en verlengde nok, 
ingekomen 09 september 2015, 2015-VV-148.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat 
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen 
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe 
een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot 
het verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij 
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - 
besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep 
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verleende vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning verleend 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Constantijn Huygensstraat 16, plaatsen dakkapel, verzonden 
07 september 2015, 2015-VV-130.
- L’Amistraat 17, tijdelijk (voor de duur van vijf jaar) plaatsen 
scherm voorgevel, verzonden 07 september 2015, 2015-VV-
135.
- Stationsplein 2, bouwkundig renoveren stationsgebouw, 
verzonden 10 september 2015. 2015-VV-140.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken 

Gemeentelijke publicatie week 38 - 2015

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 38 en 
de verdere in week 38 door het college genomen besluiten 
zijn in week 39 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 22 september 2015

De onderwerpen van deze vergadering: 

Hamerstukken:
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen aanleg Natuur-
brug Duinpoort
Definitieve verklaring van geen bedenkingen fietspad Zand-
voortselaan-Oase
Verordening loonkostensubsidie en eerste wijzigingsveror-
dening Verordeningen Participatiewet

Bespreekstukken
Samenwerking Wabo Zandvoort en Omgevingsdienst IJmond
Verordening op het burgerinitiatief
Nota winterparkeren en Parkeerverordening
Ontwerpjaarverslag 2013-2014 en ontwerpjaarplan 2015-
2016 Gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland
Paswerk: begroting 2016 inclusief strategisch plan
Lijst ingekomen post
Verslagen 23 en 24 juni 2015

De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan 
het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. De 
vergadering begint om 20.00 uur 

De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzi-
gen. U vindt de meest recente agenda en alle informa-
tie op de website van de gemeente; klik hiervoor op 
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”. 

De bijeenkomst wordt via de gemeentelijke website recht-
streeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> 
Luisteren en verslag”).
 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Officiële mededeling: Noodkap.

Zandvoort:
Voor het kappen van een boom op het perceel Frans Zwaan-
straat 64 is per 09 september 2015 een noodkap afgege-
ven. Het kappen vanwege direct omgevingsgevaar was 
noodzakelijk.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m donder-
dag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website 
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtenco-
ordinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 12.30 
uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van harte 
welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags werken wij 
alleen nog op afspraak!

 U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digi-

tale agenda van de gemeente aan de oranje button met het 
kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook ge-
woon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens 
de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een beperkt 
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tol-
lenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling ver-
wezen wordt. 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening): 
Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en 
11.00 uur (telefoonnummer:14023). Persoonlijk spreekuur (via 
agendabeheer telefoonnummer.:14023)  op maandag- en woens-
dagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 uur. Op 
vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening) niet 
bereikbaar voor publieksvragen.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden 
of aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Voorleeslunch met 
Johnny Kraaijkamp jr.

Hulp gevraagd bij het snoeien

Cursus Nederlands is 
meer leren dan een taal

Donderdag 1 oktober is het Internationale Dag van de 
Ouderen. Bibliotheek Zandvoort neemt in samenwerking 
met Pluspunt deel aan de Nationale Voorleeslunch. Oude-
ren vanaf 65 jaar uit de gemeente Zandvoort worden om 
11.30 uur ontvangen met een kopje ko�  e of thee in het 
leescafé van de bibliotheek, waarna Johnny Kraaijkamp 
jr. een verhaal voorleest. 

Op het terrein van Nieuw Unicum is een mooi Schelpen-
pad voor de cliënten  gecreëerd. Het Schelpenpad is een 
geliefde route van de cliënten, zo kunnen zij ondanks hun 
beperking toch nog genieten van de natuur en het mooie 
uitzicht. Maar door het mooie zomerweer van de afgelo-
pen maanden is het gewas dusdanig gegroeid dat er no-
dig gesnoeid moet worden. 

Joke Bloeme geeft al enkele jaren Nederlandse les aan 
anderstaligen. In gesprek met de cursisten wordt al gauw 
duidelijk dat mensen meer dan een taal alleen leren. Joke 
neemt haar cursisten mee en laat ze kennis maken hoe 
het Nederlandse leven is georganiseerd. Cursisten krijgen 
daardoor ook een beeld over de gebruiken en de sociale 
kant die het leven in Nederland met zich mee brengt.

Dit verhaal is speciaal voor deze 
gelegenheid geschreven door 
Marjan Berk. Daarna is het tijd 
voor een lekkere lunch. De voor-
leeslunch wordt om ongeveer 
13:30 uur afgesloten. Ook wet-
houder Gert-Jan Bluijs zal zich 
onder de gasten bevinden. 

De cursisten vertellen waarom 
ze graag op de Nederlandse les 
komen:  “Joke heeft persoonlijk 
contact met ons. Ze haalt mijn 
zelfvertrouwen rondom de taal 
omhoog en we hebben een 
goede band.  Joke kan ingaan 
op onze persoonlijke taalproble-
men en vindt de tijd om, ondanks 
onze verschillende achtergron-
den in te gaan op onze persoon-
lijke taalproblemen. Zij integreert 
deze in de les en houdt het voor 
iedereen interessant”.

Er is veel aandacht voor het soci-
ale aspect. Aan het einde van de 
cursus gaat de groep naar de bol-
lenvelden in Hillegom waar Joke 
gepassioneerd over kan vertel-
len. Ook vertelt Joke veel over de  
geschiedenis van Nederland. De 
sfeer in de groep is erg goed. Er 

Deelname is gratis, maar u dient 
zich wel van tevoren op te geven 
aan de balie in de Bibliotheek 
of via www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl. Opgeven 
voor de lunch is tevens moge-
lijk bij de balie van Pluspunt 
(Flemingstraat 55).

wordt veel gelachen met elkaar. 
Nederlandse les is hier duidelijk 
meer dan alleen een taal leren. 
“In het begin dacht ik dat het niet 
mogelijk was om in een groep 
met verschillende niveaus goe-
de les te krijgen maar Joke heeft 
laten zien hoe � jn het is om met 
elkaar de les te volgen”, vertelt 
een van de cursisten.

Deelnemers krijgen gratis een 
jaarabonnement op de biblio-
theek waar zij kosteloos boe-
ken, cd’s en films kunnen hu-
ren. Nederlandse les is vanaf 24 
september elke donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur bij Pluspunt 
Zandvoort. Voor de 12 bijeen-
komsten geldt een eigen bij-
drage van € 55. Interesse? Kijk 
voor meer informatie op www.
pluspuntzandvoort.nl.

Johnny Kraaijkamp Jr.

Op 20 september wordt in de Sporthal feest gevierd vanwege het 50 ja-
rig bestaan van de Zandvoortse Basketballvereniging The Lions (Z.B.V. 
The Lions). Het hoogtepunt van het feest is om 16.00 uur met een wed-

strijd tussen The Lions en de Haarlemse Flamingo’s Levi’s. 

50 jarig jubileum Basketbalvereniging 
The Lions

&Heden  Verleden

Verleden
De basketballvereninging The 
Lions is op 21 augustus 1965 
ontstaan uit de omnivereniging 
Sporting Club Zandvoort, waar 
zij al na 1 jaar als zelfstandige 
vereniging verder ging onder 
inspiratie van de oprichter van 
The Lions: Ron Schouten. Pas in 
2010 werden de statuten o�  cieel 
bij de notaris vastgelegd. 

Na vier jaar speelden The Lions 
in de eredivisie en waren er ook 
een aantal Amerikanen die in 
Zandvoort kwamen basketbal-
len. Dat zou nu ondenkbaar zijn, 
maar toen gebeurde dat! Z.B.V. 
The Lions had in die jaren ook 
diverse sponsors om op dat ni-
veau te kunnen blijven spelen: 
Mars Energie Stars, Raad en Daad, 

Typsoos. Toen The Lions in 1972 
de Nederlandse beker won, is 
er zelfs een Europees avontuur 
geweest. 

Heden
Al deze ‘grootste’ prestaties be-
strijken eigenlijk maar een korte 

door Nel Kerkman

periode van de 50 jaar. The Lions 
zijn nu ‘groots’ in het nog steeds 
met plezier basketballen én dat 
zij nog steeds bestaan als vereni-
ging. Wel zonder sponsors (die 
wel erg welkom zijn) en alleen 
dankzij de vele vrijwilligers die 
met elkaar 50 jaar lang basketball 
in Zandvoort mogelijk maken.

Momenteel zijn er 7 teams in-
geschreven voor de competitie, 
waarvan 3 mixteams: jongens/
meisjes van 10-12 jaar, van 12-
14 jaar en van 14-16 jaar. Een 
jongensteam van 16-18 jaar, een 
herenteam van 18-20 jaar en een 
heren seniorenteam en dames-
team van 18-22 jaar. Daarnaast 
is er een grote groep recreanten 
die geen competitie spelen maar 
wekelijks op de trainingsavond 
onderling wedstrijden spelen.

Op zaterdag 26 september gaat 
een groepje enthousiaste vrij-
willigers aan de slag maar extra 
hulp om te helpen wordt zeer 
op prijs gesteld. Landschap 
Noord-Holland helpt mee het 
Schelpenpad begaanbaar te 
houden en stelt gereedschap en 
handschoenen beschikbaar. Om 
9.30 uur is het verzamelen aan 
het begin van het Schelpenpad 
achterin het terrein van Nieuw 
Unicum. Om 12.00 uur is de af-
sluiting met een gezamenlijke 
lunch, aangeboden door Nieuw 
Unicum. Wilt u meehelpen? Geeft 
u zich dan op bij Angelique van 
Deursen, a.van.deursen@nieuw-
unicum.nl, tel. 06-13352688.
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Zandvoort Masters met GT’s en Formule 3
Het Circuit Park Zandvoort staat komend weekend in 
het teken van de internationale autosport. De grootste 
publiekstrekker is de ADAC GT Masters, waarin Jaap van 
Lagen en Nick Catsburg aan de start verschijnen met 
een Lamborghini. Naast deze raceklasse zijn ook de bes-
te Formule 3 rijders te zien in de Masters of Formula 3. 
Vorig jaar heeft Max Verstappen de race op zijn naam 
geschreven.

Spektakel bij de start van de Formule 3 vorig jaar

Autosport

Voor deze race zijn voorlopig 
twintig auto’s ingeschreven 
waarmee het aantal deelne
mers hoger ligt dan in 2014. 
Een aantal grote teams als 
Prema Powerteam en Mücke 
Motorsport komen niet aan 
de start. Zij zullen een week 
later voor een Formule 3 race 
in Moskou wel meedoen, om
dat die race meetelt voor het 
Europees kampioenschap.

Aan de andere kant komt een 
Formule 3 topper als Markus 
Pommer wel naar het Zand
voortse circuit. De Duitser rijdt 
voor het illustere Motopark race
team. Ook Antonio Gio vinazzi 
rijdt mee. De Italiaan heeft tij
dens het DTM weekend in de 
Formule 3 race van zich laten 
spreken en heeft in dat bewuste 
weekend, net als Pommer, een 
race gewonnen.

Naast deze twee Formule 
3 rijders, heeft ook het Van 
Amersfoort Racing Team twee 
wagens ingeschreven. Deze wor
den bestuurd door de Italiaan 
Alessio Lorandi en Arjun Maini 
uit India. Geen Nederlanders in 
de Formule 3 dit jaar dus. Nieuw 
is dat na de kwalificatietraining 
van zaterdagmorgen, op zater
dagmiddag een kwalificatie
race gaat plaatsvinden. Die race 
vormt het uitgangspunt voor de 
uiteindelijke startopstelling van 
de hoofdrace op zondagmiddag.

In de ADAC GT Masters doen wel 
twee Nederlandse rijders mee. 
Jaap van Lagen, die vorig jaar 
twee races heeft weten te win
nen, zal nu met de Tsjech Thomas 
Enge een koppel vormen. Nick 
Catsburg rijdt met de GT kampi
oen Albert von Thurn und Taxis. 
Beide Nederlanders komen uit 
voor het team van Hans Reiter die 
speciaal voor dit weekend twee 
Lamborghini’s laat rijden.

Naast de ADAC GT Masters en 
de Formule 3 komt het cen
trale Europese veld van de 
Renault Clio en de Porsche GT3 
Cup Challenge Benelux aan de 
start. Andere raceklassen zijn 
de Deutsche Tourenwagen 
Challenge die ook bekend staat 
onder de ADAC PROCAR en de 
Special Tourenwagen Trophy.

Golf

Gratis kaarten voor het 
Zandvoort Masters 

Grotere winkans op 
loten Grote Clubactie 

Open Golf toernooi weer zeer succesvol

Komende vrijdag, zaterdag en zondag staat er weer een 
geweldig evenement op de agenda van Circuit Park Zand-
voort: het ADAC Zandvoort Masters Weekend. En u kunt 
daar gratis bij zijn! 

Vanaf 19 september komen kinderen weer langs de deu-
ren om loten van de Grote Clubactie te verkopen. Ook uit 
Zandvoort doen clubs mee aan de jaarlijkse actie om de 
clubkas een financiële injectie te geven: turnvereniging 
OSS en hockeyvereniging ZHC.

Afgelopen maandag organiseerde Café Laurel & Hardy op het terrein van Open Golf 
Zandvoort aan de Duintjesveldweg een traditioneel Open Golf toernooi. Van de ruim 
veertig enthousiaste deelnemers waren Jopie Felix en Emile Cervat de besten. Zij wisten 
de 18 holes met Gunshot start het meest succesvol af te ronden.

Onderdeel van dit weekend is 
de 25e editie van de Masters of 
Formula 3, de opleidingsklasse 
voor de coureurs van het grote 
werk oftewel de F1. In het week
end komen niet alleen de beste 
Formule 3 coureurs in actie, 
maar er valt ook volop super
car en GTspektakel te beleven. 
Een rijkelijk gevuld autosport
programma dus, waar u gratis 
bij aanwezig kunt zijn!

Wat moet u doen om in het be
zit van een gratis Duinenkaart 
voor dit geweldige evenement 
te komen? Ga naar het nieuws
bericht op de website www.

Verenigingen in Nederland reke
nen elk jaar op de opbrengsten 
van de Grote Clubactie om de 
clubkas te spekken. Clubs hebben 
deze middelen vaak hard nodig 
om rond te komen. Maar liefst 80% 
van de opbrengst van de loten 
gaat direct naar de verenigingen. 
 
De Grote Clubactie beleeft dit jaar 
alweer de 43e editie. Directeur 
Frank Molkenboer: “Clubs zijn zo 
blij met het geld dat ze binnenha
len. Ze kunnen het goed gebrui
ken voor nieuwe doeltjes, tenues 
of een lik verf voor het clubge
bouw. Het geld krijgt een goede 
bestemming. Van elk verkocht lot 
à € 3, gaat € 2,40 direct naar de 
vereniging. Ook dit jaar kunnen 
inwoners van Zandvoort clubs 
ondersteunen. Ze maken dan ook 
nog eens kans op leuke prijzen! De 
winkans is in 2015 fors gestegen 

Een gezellig toernooi waarvoor 
Ron Brouwer van Laurel & Hardy 
elk jaar weer veel waardering 
ontvangt. Met een groep van 40 

zandvoortsecourant.nl en klik 
op de download link. U komt 
dan op een pagina waar u een 
persoonlijke barcode kunt 
downloaden. 

t.o.v. 2014, door een flinke uitbrei
ding van het prijzenpakket. Bij een 
gelijk aantal verkochte loten, is de 
winkans gestegen van 1:5000 in 
2014 naar 1:89 in 2015!”

Verenigingsleven 
De Grote Clubactie draagt het 
verenigingsleven een warm hart 
toe. Verenigingen zijn de basis 
voor een gezonde samenleving. 
Elk kind zou lid moeten kunnen 
zijn van een vereniging, omdat dit 
een positieve bijdrage heeft voor 
de ontwikkeling van het individu, 
sociale netwerken en gezondheid. 
Verenigingen dragen deze ver
antwoordelijkheden, maar heb
ben het vaak financieel moeilijk. 
Door elk jaar ruim € 6 miljoen te 
verdelen helpt de Grote Clubactie 
sport, cultuur en hobbyvereni
gingen om hun belangrijke werk 
te kunnen blijven doen.
 

deelnemers werd er weer druk 
en ambitieus gegolft waarin 
Jopie Felix en Albert Jan Vos de 
longest drive opeisten. 

Lotenverkoop Grote Clubactie gaat weer van start

Ron Brouwer (m.) met de winnaars

Bij de dames won Emile Cervat, 
de tweede prijs ging naar 
Maartje Loos (29 stableford 
punten) en derde werd Emmy 
Stobbelaar (28). Hans Kerkman 
werd winnaar bij de heren met 
35 punten gevolgd door Hein 
den Dunnen (34) en Peter Smits 
(34).  

In de avonduren werd in het 
bekende Café in de Haltestraat 
nog lang nagekaart over de vele 
indrukkwekkende prestaties van 
de vele deelnemers. Een zeer 
aantrekkelijke golfmiddag werd 
uiteraard op passende wijze af
gesloten met natuurlijk een foto 
van de winnaars.
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E-games en clinics
De Korversporthal is komende zondag het toneel voor be-
wegen voor jong en oud. Basketbalvereniging The Lions 
viert zijn 50 jarig jubileum en om deze dag een feestelijk 
tintje te geven zijn er twee echte VIPS uitgenodigd. Duco 
Bouwens, bekend van het TV programma Nederland in 
Beweging en oud basketbal international Henk Pieterse 
zullen beide afreizen naar Zandvoort voor een meet & 
greet met de Zandvoortse inwoners.

Basketballegende Henk Pieterse | Foto: pr

vanaf 10.00 uur zijn er in de kor-
versporthal allerlei basketbal-
games voor de jeugd, verzorgd 
door The Lions. Daarnaast zijn 
er diverse e-games zoals een 
WII, fitlights en elektronische 
dansmatten. Vanaf 12.00 uur is 
basketballegende Henk Pieterse 
aanwezig om een spetterende 
basketbalclinic te verzorgen 
voor de jeugd tot en met 18 jaar. 
Aanmelden voor deze clinic is 
niet nodig.

Duco Bauwens
Ouders van kinderen hoeven ui-
teraard niet stil te zitten en kun-
nen samen met de kinderen mee-
doen met de e-games. Daarnaast 
is Duco Bauwens vanaf 10.00 uur 
aanwezig in de Korver Sporthal 
om de inwoners van Zandvoort 

in Beweging te krijgen. Duco 
Bauwens is elke ochtend op te-
levisie te zien bij het programma 
‘Nederland in Beweging’ samen 
met Olga Commandeur. Hierbij 
zorgt hij dat Nederland een spor-
tieve start van de dag heeft. Hoe 
start u uw zondag? Kom zondag 
20 september langs in de korver-
sporthal en begin de dag met 
een dansje!

Om 16.00 uur is de reünie van 
basketbalvereniging the Lions 
met een wedstrijd tussen 
The Lions en Flamingo Levi’s. 
Toeschouwers zijn van harte wel-
kom in de korversporthal om dit 
spektakel bij te wonen. 

Meer informatie: www.sportser-
viceheemstedezandvoort.nl.
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MMX Italian Restaurant
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
ONS paviljoen 11
SKiP
Stichting Classic Concerts
Stichting Pluspunt Zandvoort
Stichting Speelgoedvijver 
 de lachende Kikker
Strandpaviljoen Ajuma
Tent 6
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartbegeleiding Patty Duijn
Zandvoort Optiek
Zorg Service Zandvoort

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 
wat in Zandvoort leeft. 

Adverteerders

Foutloze verdediging zorgt 
mede voor overtuigende winst

Verrassende winnaar KLM Open 

Daar waar het vorige week op eigen terrein fout ging voor 
SV Zandvoort, twee verdedigende fouten zorgden voor 
een gelijk spel, was de Zandvoortse verdediging in Rij-
senhout wel bij de les. Er werd niets weggegeven en de 
Zandvoortse aanval functioneerde naar behoren. Zand-
voort won met 0-3 bij SCW, dat dit seizoen nog geen pun-
ten heeft kunnen binnenhalen.

Thomas Pieters is de verrassende 96e winnaar van het KLM Open geworden. Voor de pas 
23-jarige Belg was het de tweede toernooizege in drie weken op de European Tour. Hij 
won vorige maand ook al de Czech Masters. Joost Luiten was net als vorig jaar de beste 
Nederlander, maar wel op een eerbiedwaardige afstand tot de Belgische troef. Hij werd 
teleurstellend 23e. 

KLM Open 2015 winnaar Thomas Pieters | Foto: Golfsupport

Geconcentreerd begon Zand-
voort aan de klus SCW. De 
verdediging was sterk bezig, 
terwijl Max Aardewerk, Koen 
Machielse en Jesse de Haan 
trefzeker waren voor de for-
matie van Laurens ten Heuvel. 

Pieters won het open kampioen-
schap van Nederland dankzij een 
laatste ronde in 65 slagen en met 
een totaalscore van 19 onder 
par. Hij verdiende met zijn zege 
€ 300.000. De Belg was al binnen, 
toen de Engelsman Lee Slattery 
op zijn laatste hole de kans kreeg 
om een play-o�  met Pieters af te 
dwingen. Maar Slattery miste een 
ogenschijnlijk makkelijke putt 
en werd gedeeld tweede, samen 
met de Spanjaard Eduardo De la 
Riva, die vanuit het achterveld de 
sprong naar de top-3 maakte. 

“Ik kan het nauwelijks bese� en. 
Dit is een nog veel mooiere over-
winning dan de eerste in Tsjechië. 
Ik hield serieus rekening met een 
play-o� , dus ik heb ook wel een 
beetje te doen met Slattery. Hier 

Zandvoort is dus op de rit voor 
de wedstrijd van komend week-
end, die in en tegen IJmuiden 
gespeeld zal worden. 

IJmuiden, dat zaterdag bij Vlug 
& Vaardig met 2-4 won, Buiten-

winnen is heel mooi. Er waren niet 
alleen veel Belgische fans, ik heb 
ook veel Hollanders mij horen aan-
moedigen”, stamelde Pieters een 
half uur na het winnen van de titel.

Luiten
Joost Luiten had zichzelf meer 
voorgesteld van het KLM Open. 
Na de eerste dag stond de Neder-
lander nog in de top-5. “Dat is dan 
geen resultaat waar je vrolijk van 
wordt”, zei hij zondag na zijn laatste 
ronde. “Het was deze week te wis-
selvallig. Na een goede hole volgde 
vaak een slechte. Ik voelde me een 
jojo in de baan, ook wat emoties 
betreft. Het is moeilijk om daar 
mentaal mee om te gaan”, sloot 
Luiten af. Wil Besseling, de enige 
andere Nederlander die na twee 
dagen de schifting had overleefd, 

veldert en ASV Arsenal zijn de 
drie clubs die nog geen punten 
gemorst hebben in deze nog 
prille competitie. Zaak dus voor 
Zandvoort om daar verandering 
in aan te brengen, al was het al-
leen maar om de aansluiting 
naar boven niet te verliezen.

Overige uitslagen West I, 3e klas-
se B: KHFC – Jos/Water graafs-
meer: 0-1; ASV Arsenal – ZSGO/
WMS: 4-2; De Brug – Buiten-
veldert: 1-5; storm vogels – VVC: 
2-2 en CTO ’70 ’70 – Blauw-Wit/
Beursbengels werd 1-6.

beëindigde het KLM Open als 47e. 
Voor de Noord-Hollander, die nor-
maliter een niveau lager speelt, 
was dat een prima resultaat.

Watson
En dan de grote trekpleister voor 
dit toernooi, de 66-jarige Tom 
Watson. De Amerikaan, gekomen 
als publiekslieveling, haalde ook 
het weekeinde en bleef op alle 
vier de dagen onder de 70 slagen. 
Volgend jaar neemt Watson, win-
naar van acht majors, afscheid van 
het wedstrijdgolf op het hoogste 
niveau. Het KLM Open, dat in vier 
dagen ongeveer 45.000 toeschou-
wers trok, werd dit jaar voorlopig 
voor het laatst op de Kennemer 
Golf & Country gespeeld. Volgend 
jaar vindt het toernooi plaats op 
The Dutch in het Gelderse Spijk.

Voetbal

Golf - KLM Open
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U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller: 

Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel in de regio!

Wij halen ook bruikbare spullen op.
 

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

OPENINGSTIJDEN DI T/M ZA 09.00U - 18.00U

Stichting
Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk
Kinderdagverblijven
Pippeloentje & PlukPippeloentje & Pluk

Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl
www.pippeloentje-pluk.nl

ROOMBRIE van het HUIS
* zacht, romig en altijd smedig..

NU 100 gram van 1,59 voor maar 99ct

KAAS van het HUIS
EXTRA VOORDELIG ! 

VAST EN ZEKER !

Genieten op het overdekte 
en verwarmde terras met 

Zeeuwse 
mosselen

Lunch 12,50 
Met salade & stokbrood met kruidenboter 

Diner 13,50
Met salade knoflook saus 

& Vlaamse frieten 

www.facebook.com/cafeneufzandvoort

• Aanmeten van steunkousen (TEK)

• Groot assortiment hulpmiddelen

• Braces

• Persoonlijke zorg/advies bij u thuis

• Voor vragen 06-51815360

• www.webshop-hulpmiddelen.nl

L
Autorijschool W. van der Veld

www.autorijschoolwvanderveld.nl

251990 2015

Tel. 023 57 191 88

Voor persoonlijke verhalen, ons aanbod en vacatures kijk op www.amie.nl

Wij zijn op zoek naar nieuwe 
collega’s: wijkverpleegkundigen, 
verpleegkundigen en verzorgenden
Waarom Amie?
•   Amie is een kleine, warme organisatie
•   Wij luisteren naar de verhalen van cliënten en 

mantelzorgers maar ook naar jouw verhaal
•   Amie biedt interessante ontwikkelingsmogelijkheden
•   De werkomgeving is mooi, aan de rand van de duinen 
•   Amie heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden,

o.a. een zeer ruime bonusregeling

En ben jij een professionele kanjer die kwaliteit 
hoog in het vaandel heeft staan?
Neem voor onze vacatures en informatie over de 
opleidingsmogelijkheden een kijkje op www.amie.nl.

Jouw zorg en jouw verhaal 
maken het verschil


