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Tijd Afscheid Werk Sport

Ed Fransen
neemt afscheid
als regisseur

Zandvoortse
Nederlands
kampioen Karate
 

Familiebedrijf
stopt ermee
na 70 jaar
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Werkplaats van
Nieuw Unicum
is vernieuwd
 

Studenten in
koude Noordzee

Dierentehuis Kennemerland 
wint Vrijwilligersprijs 2015

Studenten duiken in zee

Alle trotse genomineerden voor de VIP Vrijwilligersprijs gingen samen op de foto

Duik in de Noordzee o.l.v. ‘Iceman’ Wim Hof

De juryleden Rob de Graaf, 
Maaike Koper en Gerrie Rutte 
voerden met de genomineerden 
werkgesprekken om op basis 
daarvan tot een keuze te komen. 
De jury was zeer onder de indruk 
van wat er achter de schermen 
bij de organisaties plaats vond 
en had grote moeite om er een 
uit te kiezen. Maar in combi-
natie met het stemgedrag van 
Zandvoort en de werkgesprek-
ken, heeft de jury uiteindelijk 

gesprongen en had een drietal 
grote tenten, die dienden als 
kleedruimte, op het strand op-
gebouwd. De Zandvoortse af-
deling van het Rode Kruis en de 
Zandvoortse Reddingsbrigade 
stonden klaar voor eventuele 
calamiteiten. Voorafgaande 
aan de duik kregen de deelne-
mers een warming up van de 
‘Iceman’. 

Voor de 5e keer organiseerde VIP Zandvoort, het Vrijwilligers Informatie Punt, de 
Vrijwilligersprijs. De afgelopen maand kon iedereen zijn stem uitbrengen op een 
van de 4 genomineerde organisaties. Dit jaar waren dat: de vrijwillige brandweer, 
het Zandvoort Museum, de verkeersregelaars en dierentehuis Kennemerland. De 
eretitel ging naar laatstgenoemde.

Kwamen studenten uit het Wetenschappelijk Onder-
wijs en het bedrijfsleven vroeger nog met elkaar in 
contact via sollicitatiebrieven en/of seminars, tegen-
woordig liggen ze midden in de winter naast elkaar te 
dobberen in het koude water van de Noordzee. Afge-
lopen dinsdag werden nabij het NH Hotel op ijskoude 
wijze de grenzen van werving en selectie verlegd tij-
dens de ‘Iceman Talent Experience’. 

Business Talent Network (BTN), 
het grootste werving en selec-
tieplatform van Nederland en 
België voor hoogopgeleide 
topstudenten, stuurde 250 
studenten en bestuurders of 
vertegenwoordigers van tien 
multinationals de Noordzee in 
voor een drie minuten lange 
duik, onder leiding van ‘Iceman’ 
Wim Hof.

Het Nederlandse leger was bij-
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‘Voor de Iceman was 
het een warm bad’

gekozen voor het dierenasiel.

Burgemeester Niek Meijer over-
handigde de prijzen en sprak 
alle vrijwilligers lovend toe. De 
vrijwillige brandweer ontving 
de aanmoedigingsprijs. Het 
Zandvoorts Museum en de ver-
keersregelaars vielen buiten de 
prijzen maar kregen wel een 
mooie bos bloemen. 

De grote verscheidenheid aan 

werkzaamheden, van hokken 
schoonmaken tot nazorg van 
dieren die geplaatst zijn, het 
aanbod van jongerenklussen en 
stageplaatsen, bij dierenente-
huis Kennemerland is heel erg 
veel mogelijk. De Burgemeester 
schonk ook nog aandacht aan de 
zorg waarmee het pand wordt 
onderhouden op de prachtige 
locatie in de duinen.

Aan de muur hingen 8 foto’s van 
vrijwilligerswerk in Zandvoort 
door de jaren heen. Johan Lagarde 
maakte van de 4 genomineerde 
organisaties analoog een portret 
en zette deze kunstzinnig neer 
naast oude foto’s van vrijwilligers 
uit de collectie van Rob Bossink. 
Deze fotoreportage zal wisse-
lend bij Pluspunt, het Zandvoorts 
Museum en in de kamer van de 
Burgemeester te zien zijn.

Voor de meest uiteenlopende 
en leuke vrijwilligersvacatures 
of klussen kun je kijken op www.
VIP-Zanvoort.nl.
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Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl
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Michel & Anita 
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort

Tel.: 023 - 57 121 74
www.seaoptiek.com

Heeft u nog recht op 
een GRATIS bril?

vergeet niet om uw zorg-
vergoeding te besteden 

voor eind December!

Graag tot ziens!

Maandag 14 december 
is de gemeente 

vanaf 13.00 uur gesloten. 
Gemeente Zandvoort
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Dankbaar zijn wij voor de grote belangstelling na het 
overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader, 
opa en mijn zoon

Pieter MokkenstorM
Piet

Kaarten, bloemen of komst naar de crematie waren voor 
ons een grote steun en zullen in herinnering blijven.

    Francis

    Kinderen

    Kleinkinderen

    en zijn moeder

Zandvoort, december 2015

Wij hebben verloren onze beste vriend,
mijn man, onze vader, schoonvader en opa

 

Jacob van der Werff
-Jaap -

Zandvoort Haarlem
14 december 1929 25 november 2015

 L.J. van der Werff - Koning

 Joke en Harry
 Ria en Wopke
 Willem en Martine
 Leuny en Trevor

 Kleinkinderen en
 Achterkleinkinderen

De crematie heeft op dinsdag 1 december 
plaatsgevonden.

1 december 1965-2015 
Een mijlpaal om even bij stil te staan

50 jaar ‘in dienst’ 
en nog steeds elke dag met 

plezier naar je werk, Gefeliciteerd!

Liesbeth , Peter & Koesma, Martijn 
& Anuschka, Senne, Maren & Imke

Graag willen wij iedereen bedanken voor 
de bloemen, kadootjes, enveloppen 
en lieve woordjes die wij mochten 

ontvangen bij ons 70 jarig huwelijksfeest. 
Speciale dank gaat uit naar het Zandvoorts 

Mannenkoor, een verrassing waar 
we enorm van hebben genoten. 

Nogmaals dank,
Henk en Henny Rubeling
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DECEMBER

Evenementenkalender DECEMBER: 
11 Hollandse avond (live muziek)
17 Ladyʼs Night / Cocktail Night
18 Live Muziek
20 Kinderdisco (13:00uur tot 18:00uur)
31 Oud & Nieuw feest (DJ-Night)
IEDERE WOENSDAG POOLTOERNOOI!!!
       VOLG ONS OP
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10.10 uur 

10.40 uur

11.10 uur 

11.25 uur

11.40 uur

Presentatie: Ben Zonneveld en Don de Grebber

Op zaterdag 5 december komen de volgende 
onderwerpen aan bod in het radioprogramma 
Goedemorgen Zandvoort:

Driemaandelijks gesprek met de 
burgemeester

Toneelvereniging Wim Hildering/
Hein Schrama en Marc Versteege

Politiek/onder voorbehoud

Jubileum Genootschap Oud Zandvoort/
Paul Olieslagers 

1e trekking OVZ lotenactie/Peter Tromp 
en Peter Bluijs 

2

Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur Ds. J.W. Verwijs uit De Bilt

RK Parochie St. Agatha - www.boazparochies.nl
09.30 uur pastor N. Kerssens

RK Parochie Antonius & Paulus - www.boazparochies.nl
10.00 uur mevr. M. Holt

Evangelische Gemeente - www.gebedzandvoort.nl 
“Huis van Gebed Zandvoort”
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken - Haltestraat 62B 

Kerkdiensten - a.s. zondag
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… was het een gezellig week-
end in het Hoge Noorden. 
Twee verjaardagen in een klap 
vieren: dat schiet op. En dan 
maandag weer terug naar huis. 
Er staat een flinke storm en als 
wij vertrekken begint het te 
miezeren. Nog even langs mijn 
favoriete winkel Action waar al-
tijd zulke leuke hebbedingetjes 
te koop zijn. Eigenlijk zou zo’n 
winkel in Zandvoort ook op het 
verlanglijstje moeten staan. 

Tijdens de autorit staat de ra-
dio aan. Het gaat over de kli-
maattop waar 150 staatshoof-
den in Parijs praten over een 
scherp en bindend akkoord. 
Ondertussen gaat het mieze-
ren over in gestaag plenzen. 
Er is veel vrachtverkeer op de 
weg en de omgeving verandert 
in een grijze grauwe wereld. 
In combinatie met de wind 
wordt het rijden bemoeilijkt. 
Tussen de radio-interviews 
door is er opeens een bericht. 
Er staat een file tussen Muiden 
en Almere van 7 kilometer. Wij 
kunnen geen andere route ne-
men want de afslag Afsluitdijk 
zijn wij allang gepasseerd. En 
ja hoor al snel belanden we in 
de file. Met op de rechterzijde 
veel vrachtverkeer. Kennelijk 
hebben de chauffeurs meer 
ervaring met filevorming. Men 
zit iets te eten of te drinken. 
Daarentegen hebben wij geen 
foerage bij ons. Wij sabbelen op 
een snoepje dat ergens in een 
van de vakjes verstopt lag. De 
klimaattop gaat net als de re-
gen gestaag door. Het is of het 
weerbeeld buiten al aangeeft 
dat wij straks met z’n allen zul-
len verzuipen. Tenminste als ik 
de president van het eilandje 
Barbados moet geloven. Het is 
geen kwestie meer van ‘eerst 
zien dan geloven’. Het is twee 
voor twaalf dus tijd om de han-
den in een te slaan.

Het markante beeld van de wa-
tertoren verschijnt aan de hori-
zon. Wij zijn thuis. In de straat 
staan gele borden met de tekst 
dat er morgen een evenement in 
de straat is. De auto mag je dan 
niet parkeren. Het evenement 
blijkt een flinke schoonmaak-
beurt van de straat te zijn. De 
autorit duurde door de file een 
uur langer. Onbewust heb-
ben wij meegedaan met de 
CO2 uitstoot. Het regent 
nog steeds. Straks de ver-
warming maar hoger!
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Pilot horeca en retail

Het Zandvoortse Kernteam van 
de ondernemersverenigingen 
staat achter de aanmelding van 
de gemeente. De pilot vindt 
plaats tussen 1 januari 2016 en 1 
januari 2017. Volgens wethouder 
Gerard Kuipers van Economie en 
Toerisme is het weer een voor-
beeld van de Zandvoortse am-
bitie om meer regels te kunnen 
schrappen. 

Kuipers: “Het pionieren op 
dit vlak sluit goed aan bij het 
Uitvoeringsconvenant Retail- en 
Horecavisie, dat we in juni van 
dit jaar sloten met alle onderne-
mersverenigingen in het dorp. 
Consumentenonderzoeken to-
nen aan dat klanten behoefte 
hebben aan een mix van functies 
om de beleving te vergroten. Dat 
biedt grote kansen voor onze 
ondernemers. We zullen dan 
ook samen met hen nagaan 
hoe deze mondiale trend in onze 
badplaats kan uitpakken.” 

Zover is het echter nog niet. 
het is ‘slechts’ een aanmelding. 
Zandvoort moet eerst nog zijn 
uiterste best doen bij de nationa-
le selectiecommissie, omdat er 

maximaal 50 gemeenten mogen 
meedoen aan deze proef van het 
Rijk. Landelijke wetgeving kent 
normaal gesproken geen ruimte 
om een afweging van bepaalde 
mengvormen tussen horeca en 
retail op lokaal niveau te kunnen 
maken. Met de pilot zijn combi-
naties van activiteiten die elkaar 
aanvullen en versterken nu wel 
mogelijk. 

Gedacht kan worden aan een 
chocolaterie die een likeurtje bij 
de koffie wil schenken, een café 
waar ook kunstwerken of an-
dere artikelen te koop worden 
aangeboden of een kledingzaak 
die tegen betaling een drankje 
schenkt aan zijn klanten. 

De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) ondersteunt 
de deelnemers in de vorm van 
het monitoren en faciliteren 
van het onderzoek. Het uitein-
delijke doel is te komen tot een 
onderzoeksrapport met goed 
onderbouwde conclusies en 
aanbevelingen ten behoeve 
van de evaluatie van de lande-
lijke Drank- en Horecawet die in 
2017 op de agenda staat. 

Zandvoort heeft zich, net als Amsterdam en Den Haag en 
een aantal andere gemeenten, aangemeld om deel te ne-
men aan een landelijke pilot om te komen tot bepaalde 
mengvormen tussen horeca en retail. Mengvormen die nu 
niet mogelijk zijn maar dat wellicht wel kunnen worden. 

Na bijna 70 jaar sluit 
restaurant Berkhout de deur

Hennepkwekerij 
Patrijzenstraat

Annie Berkhout-Bakkenhoven 
(Appeltje), de moeder van Martha 
en Theo, begon op 16 april 1946 
de Lunchroom Berkhout. In het 
pand aan de Kerkstraat hadden 
haar voorouders Zwaanenburg 
en Bakkenhoven in de periode 
van 1900 tot aan de Tweede 
Wereld oorlog een melkhandel 
en later een melksalon. In het 
begin konden de klanten in de 
lunchroom terecht voor koffie, 
melk, soep en een uitsmijter. 
Later werd de kaart uitgebreid 
met gerechten uit de Hollandse 
keuken. 

Afgelopen dinsdag heeft de po-
litie onderzoek gedaan in een 
pand aan de Patrijzenstraat. 
Hier werd een in werking zijnde 
hennepkwekerij aangetroffen. 
De politie hield een 47-jarige 
Haarlemmer en de 63-jarige be-
woner van het pand aan. 

De inval had voor de verdachten 
niet op een beroerder tijdstip 
kunnen komen. De hennep die 

Martha verwende de altijd zeer 
tevreden klanten in het restau-
rantgedeelte en Theo zwaaide 
de scepter in de keuken. Samen 
namen ze in 1972 de zaak 
van hun moeder over en ze  
streefden ernaar om het  
originele karakter te bewaren.  
Na 34 jaar hard werken is het 
voor broer en zus Berkhout tijd 
om te gaan genieten van een 
nieuwe periode in hun leven. 
Aan de nieuwe eigenaar de scho-
ne taak om de gezellige sfeer, 
mogelijk in een huidig jasje, te 
behouden.

werd aangetroffen was juist klaar 
om geoogst te worden. Een van 
de verdachten was bezig met 
het knippen van de hennep-
toppen. In totaal trof de politie 
45 planten aan. Hiervan was al 
1016 gram aan toppen binnen 
gehaald. De stroomvoorziening 
voor de kwekerij liep via zon-
nepanelen. De politie heeft de 
hennep en de benodigde appa-
ratuur in beslag genomen.

Familie Berkhout stopt er na 70 jaar mee

Op 1 december hebben de eigenaars Martha en Theo 
Berkhout van restaurant Berkhout aan de Kerkstraat 17 
de deur voorgoed gesloten. Het gezellige restaurant, 
voorheen lunchroom, was een begrip in het Zandvoortse. 
De stijl en de inrichting bleven sinds 1946, op een paar 
veranderingen na, authentiek. 

Voorafgaand aan deze ‘verfris-
sende’ duik namen de deelne-
mers in het NH Hotel Zandvoort 
deel aan diverse aansprekende 
workshops en presentaties van 
multinationals als Coca-Cola, 
Ahold, Accenture en Unilever. 
 
Grenzen verleggen
Organisator BTN strikte voor 
de Iceman Talent Experience 
niemand minder dan de le-
gendarische Wim Hof, die ooit 
bijna twee uur tot aan zijn 
kin in een bad ijsblokjes zat, 
maar ook zo goed als naakt 
de Kilimanjaro beklom. “Om 
meer uit jezelf te kunnen ha-
len, moet je grenzen verleggen. 
Jong en hoog opgeleid talent 
werd vandaag uitgedaagd 
hun geest te gebruiken om 
meer kracht uit zichzelf te ha-

len. Tevens maakten zij kennis 
met het Nederlandse bedrijfs-
leven. Werving en selectie anno 
2015!”, vertelt Oscar Bieleveld, 
directeur van BTN.
 
Waterput voor de Masaï
De opbrengst van de ‘Iceman 
Talent Experience’ komt geheel 
ten goede aan de plaatsing van 
een waterput in een Masaï-
dorp in Tanzania. Met deze 
nieuwe waterput wordt een 
heel dorp voorzien van schoon 
drinkwater. Dr. Olekuney, de 
minister van de Masaï, nam 
na de duik, in aanwezigheid 
van burgemeester Niek Meijer, 
een cheque van € 40.000 in 
ontvangst. De dag werd ver-
volgens afgesloten met een 
netwerkborrel om weer een 
beetje op te warmen. 

Studenten duiken in zee  - Vervolg voorpagina 



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

BROSSOIS
Kerkstraat 30 • 2042 JG Zandvoort

Tel. 5712106 • www.brossois.nl

Op donderdag 3 december
vanaf 09.30 uur

starten wij met de 

OPRUIMING 
 
 o.a. Gabor
   G. Star
   V. Bommel

Vaste bezorg(st)er 
gezocht

Ben jij onze bezorger die 2 keer per week (op maandag en 
donderdag) de brievenbus van de buren wil laten klepperen? 
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?

Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat 
door weer en wind op pad om de kranten en/of folders te 
bezorgen. Ook ben je fl exibel, je denkt graag mee, je 
respecteert de NEE/NEE sticker op een brievenbus en laat 
je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?  
Meld je dan! 
Bel nu: 06-1139 1478 of surf naar www.zvo-verspreiders.nl

 Leuke verdiensten!
 

• De bezorger krijgt een fi etstas gratis in bruikleen 
• De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd
• Verspreiding op donderdag, tevens folders bezorging 
 op maandag

Vaste bezorg(st)er 

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
3 december t/m 9 december

DE CLUB VAN SINTERKLAAS
& DE VERDWENEN SCHOENTJES
ZA OM 13.30 UUR

THE GOOD DINOSAUR (3D/NL) 
ZO/WO OM 13.30 UUR
ZA/ZO OM 15.30 UUR

DUMMIE DE MUMMIE 2
WO OM 15.30 U.

SPECTRE
DO/ZO/MA/DI OM 20.00 U.
VRIJ/ZA OM 19.00 & 21.45 U.

LADIES NIGHT ➔ 17 DEC
MANNENHARTEN 2
DO OM 19.30 U.

FILMCLUB: DURAK (THE FOOL)
LOODGIETER VECHT TEGEN BUREAUCRATIE
WO OM 19.30 UUR

DE CLUB VAN SINTERKLAAS 
& DE VERDWENEN SCHOENTJES
ZA/ZO/WO OM 13.30 UUR

HOTEL TRANSSYLVANIE 2 (3D/NL)
ZA/ZO OM 15.30 UUR ➔ LAATSTE WEEK

THE GOOD DINOSAUR (3D/NL) 
WO OM 15.30 UUR ➔ PREMIÈRE!

SPECTRE
DO/ZO/MA/DI OM 20.00 UUR
VRIJ/ZA OM 19.00 & 21.45 UUR

FILMCLUB:
PASOLINI DE LAATSTE DAGEN VAN 
DE CONTROVERSIËLE FILMER
WO OM 19.30 UUR

HOLLAND NATUUR IN DE DELTA 
➔ 1 DECEMBER
DUMMIE DE MUMMIE 2  
➔ VANAF 9 DECEMBER
MANNENHARTEN  
➔ LADIES NIGHT

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Informeer naar de 
KERSTACTIE:

Ronald Arnoldt: 06-2125 8459
Ingrid Muller: 06-2453 0167

ADVERTEREN 
IN DE 

ZANDVOORTSE 
COURANT

TIJDENS DE 
FEESTWEKEN

WINTERBANDEN
Zorg dat je op tijd bent!

 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…

Winteraanbiedingen!
Leveren en monteren van een 

Vaillant ecoTEC plus VHR 35-38/5-5 CW5+
inclusief Vaillant Calormatic klokthermostaat

€ 1.750,- inclusief BTW
(Bij aankoop van deze cv ketel ontvangt u van 

Vaillant € 100,- retour)

Leveren en monteren van een 
Remeha Tzerra CW4+

inclusief I-Sense klokthermostaat
€ 1.445,- inclusief BTW

(Bij aankoop van deze cv ketel ontvangt u van 
Remeha € 75,- retour)

Tevens zijn wij gespecialiseerd in onderhoud 
van cv-ketels en dak-werkzaamheden.

Ook werken wij met all-in contracten, deze 
worden op maat gemaakt.

www.loodgietervanbaakbloemendaal.nl

LOODGIETERSBEDRIJF - SANITAIR - DAKBEDEKKING

TEL. 023-5252930

4

Evenementenagenda

DECEMBER
6 Zandvoort Lacht - Stand up comedy in Amsterdam 

Beach Hotel, aanvang 20.00 uur

11  Hollandse avond -  Live muziek met o.a. Yves Berendse 
in Williams Pub, Haltestraat

12 IJsbaan Zandvoort - Start van 3 weken ijspret op 
het Raadhuisplein (t/m 3 januari)

13  Jazz in Zandvoort met Simon Rigter - Theater de 
Krocht, aanvang 14.30 uur

17  Ladies night / Cocktail night - Williams Pub, 
 Haltestraat
19  Kerstbal - Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

20  10.000 stappen wandeling - Verzamelpunt: 
Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

❄ DECEMBER ❅  DECEMBER ❆

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

op het Badhuisplein. Een 
keur aan artiesten zal acte 
de présence geven. Master 
of Ceremony is Said el 
Hassnaoui, ook wel bekend 
als WestSaid. Hij is een vast 
lid van de Comedy Explosion, 
winnaar van de Comedy Slam 
2014 en organisator van 
meerdere comedy-avonden. 
De avond wordt georga-
niseerd met als ondertitel 
‘Zandvoort lacht’. De avond 
begint om 20.00 uur en de 
entree bedraagt slechts 
€ 6. De stand-up comedians 
zullen u een onvergetelijke 
avond bezorgen. 

DTM Zandvoort 2016

Opnieuw is Zandvoort een 
van de ‘etappeplaatsen’ rich-
ting het kampioenschap. Op 
Circuit Park Zandvoort gaan 
de brullende bolides in het 
weekend van 15 tot en met 
17 juli weer van start voor 
een van de drie races buiten 
de Bondsrepubliek. Het kam-
pioenschap wordt in 9 races, 
drie daarvan zijn in het bui-
tenland, afgewerkt.

Vluchtelingen
De commissie Bestuur en 
Middelen en de commis-
sie Samenleving vergade-
ren vanavond, donderdag 
3 december, over de vluch-
telingenproblematiek. De 
tien regiogemeenten waar 
Zandvoort bij hoort moeten 
in de tweede helft van 2015 
469 statushouders huisves-
ten. Naar verwachting zal het 
aantal te huisvesten status-
houders in 2016 aanzienlijk 
hoger liggen dan de nu be-
kende taakstellingen. Na de 
goed verlopen crisisopvang 
is dit een volgende uitdaging 
voor Zandvoort. 

Feestmarkt afgeblazen
De Feestmarkt die afgelopen 
zondag in het centrum zou 
worden gehouden, is niet 
doorgegaan.  De harde wind 
en de vooruitzichten van het 
KNMI, er werd ‘code oranje’ 
afgegeven, deden de orga-
nisatie besluiten de markt af 
te gelasten.

Oliebollen!

Donderdag 26 november 
heeft Harry Faase van de 
Oliebollenkraam op het 
Raadhuisplein heel Huis in 
de Duinen getrakteerd op 
een heerlijke oliebol. De 
bewoners en de medewer-
kers lieten het zich goed 
smaken en danken Harry 
heel hartelijk voor de gulle, 
smaakvolle gift. 

Shanna’s geeft nieuw-
ste single weg
Ondernemer van het Jaar 
Marco de Goede, van Shanna’s 
Shoerepair & Leatherwear op 
de Grote Krocht, geeft ko-
mende zaterdag de nieuw-
ste single van Yves Berende 
weg. U krijgt de single 
‘Droomvrouw’ van de razend 
populaire Zandvoortse zan-
ger cadeau bij schoenrepara-
ties van minimaal € 10. Als u 
de single ook nog eens door 
Berendse gesigneerd wilt 
hebben, moet u zaterdag tus-
sen 14.00 en 15.00 uur in de 
schoenmakerij uw schoenen 
ter reparatie aanbieden. Dan 
is Yves aanwezig voor een sig-
neersessie.

Stand-up comedians 
Komende zondag, 6 decem-
ber vindt er weer een Open 
Mic avond met stand-up 
comedians plaats in eb & 
vloed, het restaurant van 
het Amsterdam Beach Hotel 

Huldiging jeugdkampioenen door
Sportraad was een groot feest

Het kampioenenbal was als 
vanouds georganiseerd door 
de Sportraad Zandvoort en 
wordt door de sporters gewaar-
deerd als een prachtig eerbe-
toon. Wethouder Bluijs was 
aanwezig om alle kampioenen 
persoonlijk te feliciteren en te 
verblijden met een goodiebag 
vol cadeautjes, geschonken 
door een groot aantal winke-
liers.

De sporthelden werden op 
een groot beeldscherm voor-
gesteld door voorzitter John 
Lemmens van de Sportraad 
Zandvoort. Iedereen kwam 
aan bod: de voetbalkampioe-
nen van SV Zandvoort (F1, F3, 
D2 en E3), de meisjes D1 en C3 
alsmede de jongens D1 van de 
Zandvoortsche Hockeyclub en 
de kampioenen van Tennisclub 
Zandvoort. Verder werd een 
aantal jeugdige talenten in het 

zonnetje gezet, zoals de judo-
kampioenen Ayoub El Gourari 
en Kaylie Nuijten, twee jeugdi-
ge voetbaltalenten Roy Castien 
en Youri Regeer die nu allebei 
bij ADO Den Haag spelen, als-
mede voetbalkeepster Kelly 
Steen, die het doel verdedigt 
van de dames van Telstar.

Toptalenten
Zandvoort heeft ook een aantal 
jeugdige toptalenten die zich bij 
andere, vaak individuele spor-
ten onderscheiden. Britt Wortel, 
een ijshockeytopper die in het 
eerste van Geleen speelt, de 
badminton-talenten broer en 
zus Wessel en Imke van der Aar, 
paardrijtalent Wendy Moore, 
karatekampioen Thomas van 
der Meijden, tenniskampioene 
Melissa Boyden, skikampioene 
Puck Veeze, kunstschaatser 
Michel Tsiba, tophonkballer 
Nick Keur, pétanque-topper 

Ongekende drukte in de raadzaal

De toptalenten kregen een diner aangeboden bij restaurant EVI

Vorige week donderdag was de raadzaal van het raadhuis tot de laatste centimeter gevuld 
met jeugdige sportkampioenen en hun aanhang. Zo druk is het er nooit als de plaatselijke 
politici vergaderen.

Mauro Saunier en voetbalkee-
per Joel Drommel, die het doel 
verdedigt van FC Twente. Deze 
toppers waren voor de kampi-
oenenhuldiging uitgenodigd 
door restaurant EVI om daar te 
worden verwend met een over-
heerlijk diner. Helaas konden 
Nick Keur en Joel Drommel daar 
vanwege sportieve verplich-
tingen niet bij zijn, al vonden 
ze het heel jammer. Omdat ze 
het Sportgala voor geen geld 
wilden missen had Britt Wortel 
een middagtraining verruild 
voor een vroege ochtendtrai-
ning, waardoor ze na een lange 
autorit uit Limburg nog net op 
tijd in Zandvoort was voor het 
etentje. Klasse! Na anderhalf 
uur werd de huldiging in het 
raadhuis afgesloten met een 
warme oliebol, als vanouds ge-
schonken door Harrie ‘Oliebol’ 
Faase.
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Kerkplein 8 of bel even: tel. 5712252

Kerst in XL

Kerstavond 24 december 
vanaf 17.00 uur à la carte 

en specialiteitenkaart.
De avond wordt ingevuld door
live muziek van zanger Dennis

1ste Kerstdag 25 december zijn wij gesloten

2de Kerstdag 26 december 
vanaf 17.00 uur à la carte 

en specialiteitenkaart.
De avond wordt ingevuld door 
live muziek van zanger Dennis

Reserveren in grand café XL

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort 
Tel:023-5735002 

ma 13:00-18:00 di t/m vrij 9:00-18:00
za 9:00-17:00

LET OP
ALLEEN VRIJDAG
4 DECEMBER 2015

20% korting op alle lederwarenHaltestraat 55
Zandvoort

Geopend 
dinsdag t/m zaterdag

NL

RESERVED FOR DEALER INFO

2 + 1
DE GOEDKOOPSTE  

IS GRATIS
*Enkel geldig voor individuele verpakkingen.

Geldig van 26.11 tot 13.12.2015 met uitzondering 
van de series Romance en EverNew.

*

Geldig van 26.11 tot 13.12.2015 met uitzondering Geldig van 26.11 tot 13.12.2015 met uitzondering 

LEUKE BIJBAAN ZOEKT 
ENTHOUSIASTE STUDENTEN
Werkervaring opdoen naast je studie en extra geld verdienen?  

Albron Center Parcs Park Zandvoort zoekt scholieren / studenten voor 

de diverse horeca afdelingen die ons team komen versterken.

Op dit moment zijn wij op zoek naar hulpkrachten voor in de 
horeca: keuken, bediening en spoelkeuken.

Dit ben jij

Een scholier / student van minimaal 16 jaar? Ben jij een bruisende, jonge 

enthousiasteling en het type ideale schoonzoon/dochter? 

Vind jij het leuk om onze gasten het ultieme vakantiegevoel te geven? En 

ben je leergierig en flexibel? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Interesse?

Ben jij enthousiast geworden over deze functie? 

Dan ontvangen wij graag jouw cv en motivatiebrief via 

werkenbijzandvoortaanzee@albron.nl of kijk op www.centerparcsjobs.nl. 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met 

de HR- afdeling via 023-5741182. 

Haltestraat    13   Zandvoort  T: 023 57 17 523      

Originele Italiaanse keuken,       
pasta, vlees, vis en natuurlijk onze        

overheerlijke pizza.
Wij heten u van harte welkom bij 

MMX!

   Dit jaar is MMX een van de genomineerden 
voor Onderneming van het jaar 2015. 

mmx  
 ITALIAN  RESTAURANT

“Williams Hollandse avond”
met LIVE muziek van eigen bodem o.a. 

YVES BERENDSE 

Vrijdag 11 december 2015
Entree: €  5,00 voorverkoop - €  7,50 aan de deur

Haltestraat 44 te Zandvoort

hulpsinterklazen & 
zwarte pieten after party05-12

bouwvakkersborrel 
met spare rib night18-12

2e kerstdag - 70/80 jaren party 
+ video wall met orginele clips26-12

LIVE MUSIC 

CRUSH giga coverband12-12

MET OUD & NIEUW ZIJN WE 
VANAF O.OO UUR GEOPEND

Haltestraat 46 | Zandvoort aan Zee

1e kerstdag - zes gangen 
surprise kerstdinersurprise kerstdinersurprise kerstdiner25-12

DECEMBER
FEESTMAAND
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Veel animo voor De Verbeelding

Verenigingen kunnen zich tijdens de 
nieuwjaarsreceptie 2016 presenteren

door Nel Kerkman

De Verbeelding is een net-
werkorganisatie die bestaat 
uit lokale organisaties, on-
dernemers, zorgaanbieders 
en opleiders. Samen helpen 
zij Zandvoorters, die onder 
de Wmo, Participatiewet of 
Jeugdwet vallen, aan passend 
werk in Zandvoort. Het werk kan 
variëren van arbeidsmatige dag-
besteding, (on)betaald werk op 
het gebied van werken en leren 
maar ook een stageplek of een 
werkervaringsplek. Vanuit de or-
ganisatie wordt daarbij begelei-
ding aangeboden.

Onder begeleiding
Op dit moment zijn er 9 kan-
didaten via De Verbeelding ar-
beidsmatig aan het werk. Een 
aantal kandidaten valt onder 
de Wet Werk Bijstand (WWB) 
regeling, 1 kandidaat heeft een 
Wmo indicatie en 2 kandidaten 

Alle verenigingen, zowel spor-
tief als cultureel en maatschap-
pelijk, die aan willen sluiten zijn 
van harte welkom en kunnen 
zich aanmelden via nieuwjaars-
receptie@zandvoort.nl. Net als 
voorgaande jaren wordt aan 

hebben een WWB uitkering en 
werken bij De Verbeelding op 
basis van vrijwilligerswerk. De 
Verbeelding nodigt continu 
Zandvoorters uit voor een ge-
sprek. De selectie van de kan-
didaten gaat in nauw overleg 
met de klantmanagers van het 
Werkplein maar men kan zich 
ook zelf aanmelden. De kandi-
daten worden begeleid door 
een ‘jobcoach’ die hen helpt 
om zich weer nuttig te maken 
in de maatschappij, want ieder-
een heeft kwaliteiten maar soms 
heb je gewoon een duwtje in de 
rug nodig.

Weer aan de slag 
Via De Verbeelding werkt sinds 
kort ook een kandidaat bij de bi-
bliotheek, zij ruimt onder meer 
boeken op. “Focussen op let-
ters, kijken en goed indelen is 
vermoeiend voor mij maar het 
is � jn dat het nu iets beter lukt. 
Op het moment volg ik ook de 

de deelnemende organisa-
ties een geringe bijdrage van 
€ 150 gevraagd. Hiervoor krij-
gen zij een eigen ‘tafel’ waar 
zij zichzelf kunnen presente-
ren aan de aanwezigen. Meer 
informatie is op te vragen via 

Fietswerkplaats van De Verbeelding

Al een half jaar wordt ‘De Verbeelding’ actief in Zand-
voort uitgevoerd. Het is het Zandvoortse antwoord op de 
invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
2015 (Wmo) en de Participatiewet. Maar niet iedereen is 
bekend met het project en daarom wordt het tijd om eens 
nader kennis te maken.

Vlak na de komende jaarwisseling wordt voor de vijfde 
keer op rij een Zandvoortse Nieuwjaarsreceptie georga-
niseerd. Deze gezamenlijke receptie, waarvoor alle Zand-
voorters worden uitgenodigd, vindt plaats op vrijdag 8  ja-
nuari 2016 in het jaarrond strandpaviljoen Club Nautique.

HBO-opleiding voetreflexthe-
rapie. Ik zou daar graag als zelf-
standig ondernemer mijn geld 
mee willen verdienen. Gelukkig 
heb ik genoeg vechtlust”, vertelt 
een van de kandidaten. Ook bij 
het Pakhuis is een kandidaat aan 
het werk. Zij vertelt: “In het be-
gin was ik best zenuwachtig. Ik 
had al een paar jaar niet gewerkt 
en zat veel alleen thuis met mijn 
dochtertje. Gelukkig stelden de 
andere vrijwilligers mij op mijn 
gemak. Ik ben blij dat ik in deze 
kringloopwinkel kon beginnen.”

Toekomstplannen
Projectleider van De Verbeel-
ding, Marie-José Driessen, 
vertelt in een gesprek: “De 
Verbeelding wordt nog verder 
doorontwikkeld. Er is vanuit de 
provincie een nieuwe subsidie 
toegekend om in 2016 een 
buurtbedrijf te ontwikkelen. 
Dat is een leuke nieuwe uitda-
ging voor de organisatie die wij 
weer samen met alle partijen 
in Zandvoort gaan oppakken. 
Verder gaan wij in 2016 hopelijk 
verhuizen naar de Blauwe Tram 
in het LDC. In samenspraak met 
de leden van de projectgroep 
en andere Zandvoortse par-
tijen, zoals Pluspunt en Loket 
Zandvoort, is er een aanzet 
voor een integraal plan voor 
de Blauwe Tram geschreven. 
Omdat het gebouw zeer cen-
traal ligt, zijn daar veel mogelijk-
heden. Vanaf het begin werken 
er enthousiaste organisaties en 
ondernemers mee. Maar hoe 
meer werkgevers aan dit project 
meedoen, hoe meer kansen het 
biedt om kandidaten te plaat-
sen. Wij zijn altijd op zoek naar 
organisaties en ondernemers.” 
Dus heeft u belangstelling en/
of kunt u een werk- of stageplek 
aanbieden? Neem dan contact 
op met info@verbeelding-zand-
voort.nl of kijk voor meer infor-
matie op www.deverbeelding-
zandvoort.nl.

het genoemde mailadres. 

Het idee van een grote, geza-
menlijke nieuwjaarsreceptie is 
ontstaan omdat bleek dat veel 
recepties ieder jaar op dezelfde 
dag dan wel in hetzelfde week-
end plaatsvonden en dat die 
werden bezocht door veelal 
dezelfde mensen. Deze huidige 
vorm is zeer succesvol gebleken 
en wordt komend jaar al voor 
de vijfde keer met veel enthou-
siasme georganiseerd. 

IJzerhandel Zantvoort krijgt 
een moderne uitstraling

Ron Zantvoort vertelt: “Ik had 
het met een kennis vorig jaar 
over het mogelijk verkopen van 
verse kerstbomen. We waren 
toen Ondernemer van het Jaar 
geworden en wilden dit aan 
onze klanten tonen. Ik vond het 
wel een leuk idee maar wilde er 
ook een actie aan verbinden. 
We hebben toen bedacht om 
bij de aankoop van een boom, 
de klant een tegoedbon van 
IJzerhandel Zantvoort te geven. 
Daardoor kreeg de klant een 
ruime korting op een boom. 
Dit gaan we dit jaar weer doen 
alleen heb ik nu het dubbele 
aantal bomen ingekocht, voor 
een mooie prijs. Vorig jaar was 
de voorraad in een mum van 
tijd uitverkocht.” De bomen zijn 
maandag gekapt en woensdag 
in Zandvoort afgeleverd. Verser 
kan dus niet! De verkoop start 
op zondag 6 december om 
10.00 uur.

Ron Zantvoort heeft de naam 
van zijn bedrijf aangepast. 
IJzerhandel Zantvoort wordt 
Zantvoort IJzerhandel. Verder 
zijn de kleuren van het pand aan-
gepast en komen er nieuwe lui-
ken en vlaggen, die het pand een 
moderne uitstraling geven. Het 
wat oubollige logo, met het tim-
mermannetje, is ook aangepakt. 
“De winkel en onze bestelauto’s 
krijgen allemaal nieuwe belette-
ring en het nieuwe logo, dat refe-
reert aan de verkooporganisatie”, 
zegt hij met glimmende ogen.

Tegelijkertijd vraagt Zantvoort 
aandacht voor de nieuwe web-
shop, waar men uit een zeer 
ruim assortiment kan bestellen. 
“Vandaag besteld is morgen 
afgeleverd, daar zorgt mijn in-
kooporganisatie voor.” Zantvoort 
IJzerhandel is klaar voor een 
mooie toekomst in een snel ver-
anderende wereld.

Vernieuwd uiterlijk voor Zantvoort IJzerhandel

De in 1971 opgerichte IJzerhandel Zantvoort krijgt een 
nieuwe en moderne uitstraling. Eigenaar Ron Zantvoort 
is, in samenwerking met zijn inkooporganisatie, tot de 
slotsom gekomen dat zijn bedrijf daardoor meer in de 
‘picture’ van zijn (potentiële) klanten gaat komen. Ook 
gaat hij, net als vorig jaar, weer kerstbomen verkopen.

Pia heeft een nestje kittens gehad. Die zijn inmiddels allemaal uitge-
vlogen en nu is Pia op zoek naar haar eigen warme mand. Toen ze in het 
asiel kwam, zag ze er vrij slecht uit. Inmiddels is ze helemaal opgeknapt 
en klaar voor een nieuwe start. Ze is lief, maar laat het wel weten wanneer 
ze iets niet wil. Pia zoekt een plek waar ze op den duur naar buiten kan. 
Wilt u deze lieverd een � jn huis geven? Kom dan snel eens langs om 
kennis met haar te maken. 
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, tel. 5713888. 
Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. 
www.dierentehuiskennemerland.nl.
Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. 
www.dierentehuiskennemerland.nl.
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BEDRIJVENGIDS pagina

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

ROUGE van het HUIS
* verleidelijk zacht EN met veel smaak!

NU 100 gram van 2,19 voor maar 1,49

KAAS van het HUIS
EXTRA VOORDELIG ! 

VAST EN ZEKER !
Tevens ontvang je tot € 100 KORTING op het abonnement! *

* VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

www.daandasanayoga.nl

NIEUW bij Daandasana yoga 

STRESS RELEASE YOGA
Het is een mooie instap les voor 
o.a. beginnende yogi’s of herstel 
van blessure of ziekte.
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Max 11o 11o 13o 13o

Min 9o 10o 9o 11o

Zon 40% 20% 35% 25%

Neerslag 20% 90% 65% 90%

Wind zzw. 5 zw. 4-5 zzw. 6-7 zw. 6-7

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Vooral rond zondag weer 
regen en wind 

Wisselvalligheid troef blijft het motto voor het weer-
beeld tot medio komende week. En het blijft uitermate 
zacht ook met zo nu en dan maximale temperaturen 
in de dubbele cijfers op Zandvoort. De wind blijft nog 
zeker ruim een week meest matig uit de bekende zuid-
westhoek waaien.

Na de maandagse en dinsdagse 
regen waren de woensdag en 
donderdag de betere weerda-
gen. Nagenoeg droog bleef het 
met af en toe wat zon ook, maar 
uitbundig zonnig was het niet 
echt. Een hogedrukgebied bij 
Frankrijk straalde wat uit rich-
ting de Benelux en daardoor 
verbeterde het wat. Dit hoog 
is uiteraard geen blijvertje en 
op vrijdag regent het alweer in 
West-Nederland. 

Op de zaterdag kan best weer 
een dagdeel zo goed als droog 
verlopen, maar de zondag 
geeft dan weer regen. Vooral 
die zondag zal nat verlopen in 
Zuid-Kennemerland met an-
dermaal een � inke plas water. 
Het is klassiek weer om een 
aantal sinterklaassurprises te 
maken voor diegenen die dat 
leuk vinden.

Op maandag zal het waar-
schijnlijk weer een groot dag-
deel droog zijn alvorens het 
op dinsdag regent. Daarna zou 
het enige tijd stabieler kunnen 
worden onder invloed van een 
hogedrukgebied richting onze 
omgeving, dat later doortrekt 
naar Oost-Europa. De atmos-
feer kan dan beduidend stabie-

ler gaan ogen en het blijft voor 
de verandering eens langer dan 
twee dagen geheel droog. Ook 
koelt het dan af.

Mocht dat hoog zich nabij 
Nederland installeren komt er 
een periode met weinig wind 
en mistkansen. De dagmaxima 
leveren dan in en komen uit 
op hooguit 6-7 graden, terwijl 
de nachten koeler worden. Als 
we nog iets verder vooruit-
blikken en de huidige lijn van 
het Amerikaanse weermodel 
volgen, zien we rond of vanaf 
half december toch een wat 
serieuzere uitbraak van flink 
koude poollucht richting de 
Noordzeeregio. 

Mocht dit scenario er daadwer-
kelijk gestalte krijgen, komen 
we in een aantal flinke win-
terse buien terecht met natte 
sneeuw die zelfs zou kunnen 
blijven liggen. Dit is nou typisch 
zo’n plaatje dat bij een dynami-
sche winter hoort; die sterke 
afwisselingen tussen zachte en 
koudere lucht. 

Meer weerinfo is er eventueel 
nog via www.weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto 

 Do.  Vr. Za. Zo. 

Weerbericht

Hier uw vaste advertentie?

06 - 2453 0167
Het toneelstuk van het Sinterklaastoneel, ‘Het feest ge-
red dankzij oma Jet’, geschreven door Marc Versteege, is 
vrijdagavond in theater De Krocht bijzonder goed ont-
vangen. Een volle zaal genoot van de setting van het stuk, 
met een schitterend decor dat duidde op het centrum van 
Zandvoort, en van de woord- en acteergrappen van de 
onderwijzers. 

De Werkplaats in Nieuw Noord is een dagbestedingsacti-
viteit van Nieuw Unicum. Onlangs is de locatie vernieuwd 
met een overzichtelijke indeling zodat de cliënten meer 
ruimte hebben om hun dagbesteding uit te oefenen. 

Sinterklaastoneel bijzonder goed 
ontvangen door kinderen en volwassenen

Dagbesteding ‘De Werkplaats’ van 
Nieuw Unicum is vernieuwd

Regisseur Ed Fransen had zelf het 
decor ontworpen, dat door mede-
werkers van het Sinterklaastoneel 
prachtig was gemaakt. Een plein-
tje in een dorp waaruit overdui-
delijk bleek dat het stuk zich 
in Zandvoort afspeelde: café 
Koper, Rabobank, reclames van 
de HEMA en snackbar Het Plein 
en een bakker beeldden dat uit. 

Na de generale repetitie 
maakte Ed Fransen bekend 
dat hij er, na meer dan 40 jaar 

door Nel Kerkman

De Werkplaats is sinds oktober 
2008 gevestigd aan de Kamerling 
Onnesstraat 5 in Nieuw Noord 
waar, onder begeleiding van 
twee vakkrachten en een vrijwil-

beeld door Wendy Jacobs, hon-
derd jaar in de tijd terug ging. De 
jeugd van tegenwoordig (Mandy 
Sibrandi, Olga Prins, Gerard van 
Diemen) verveelde zich, samen 
met Bregje, bijna te pletter en 
kwam op het idee dat er een 
groot feest zou moeten komen. 
Bregje had van haar oma Jet ge-
hoord dat er een feestrekening bij 
de bank was waar zij geld op had 
gestort. Bankdirecteur Piek (Lucas 
Stijnman) echter constateerde 
dat er helemaal geen ‘feestre-
kening’ bestaat. Bregje ging 
honderd jaar terug in de tijd en 
kwam, via allerlei avonturen die 
ze samen met de jonge Jet (Thea 
v.d. Woerd) beleefde, erachter dat 
het geen ‘feestrekening’ maar een 
‘festiviteitenrekening’ was. Terug 
in de huidige tijd bleek daar in-
derdaad een klein kapitaal op 
te staan, waar de burgemeester 
(Maaike Cappel) wel een feestje 
van kon bouwen!

Dat was de opzet van het stuk, 
maar vrijdagavond, voor de vol-
wassenen, kwamen er toch nog 
een aantal prachtige wendingen 
naar voren die Versteege deden 
besluiten om zijn al uitgege-
ven toneelstuk hier en daar aan 
te passen. Leuk en volwaardig 
Sinterklaastoneel dat met veel 
plezier werd gespeeld door de 
leraren en ontvangen door het 
publiek.

Nieuw Noord zijn deze activitei-
tenprojecten uitgegroeid tot be-
drij� es waar onder begeleiding 
van professionele vakbekwame 
medewerkers en met hulp van 
vrijwilligers mooie attributen 
worden vervaardigd. 

Voor speciale opdrachten, zo-
als kasten, bedden, stoelen en 
ook andere wensen kunt in de 
Werkplaats terecht. De afmetin-
gen voor de binnen- en/of bui-
tenmeubels zijn bespreekbaar 
en zijn meestal binnen een week 
te realiseren zodat men niet lang 
hoeft te wachten. Ook kunt u de 
meubels met ‘white was’ laten 
behandelen. 

Voor de kerst worden houten 
kerstboompjes, kerststerren 
en andere leuke kerstartikelen 
gemaakt. Dus heeft u speciale 
wensen, ga gerust eens langs. 
Openingstijden van de hout-
werkplaats zijn maandag t/m 
vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. 
Tel. 5713173.
 

Sinterklaastoneel, mee stopt. “Ik 
ben op een leeftijd gekomen dat 
ik niet meer een week lang wakker 
wil liggen voor een stuk”, zei hij. 
Fransen heeft, in diverse hoeda-
nigheden, de Sinterklaasviering 
in onze gemeente kleur gegeven. 

Het stuk was duidelijk een mo-
dern stuk, althans, er kwamen 
iPhones en pc’s aan te pas. Aan 
de andere kant was er ook de 
‘tijdmachine’ waarmee hoofd-
persoon Bregje, prachtig uitge-

liger, de mooiste steigerhouten 
meubels voor binnen en buiten 
gemaakt worden. Per dagdeel 
zijn, verspreid over de week, 54 
cliënten met een lichamelijke 
beperking in de Werkplaats aan-
wezig. Net zoals ‘Het Winkeltje’ in 

De cast van het Sinterklaastoneel

Cedrick is actief bezig in de werkplaats



Uw specialist in wild. 

O.a. vers verkrijgbaar:

• Hele hazen • hazenbouten • hazenruggen  
• wild konijn • wilde eend  
• wilde eendenborstfilet  

• struisvogelbiefstuk • hertenhaasbiefstuk  
• hertensucade etc. 

Iedere woensdag op de weekmarkt 

Poelier 
Hans Ruardy
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Garages te huur met 
elektra. Vanaf € 130,-. 
Locatie: Trompstraat. 

Tel. 06-28640654
 ...................................................

Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!
Direct resultaat al na de 
1e behandeling (20-30 

min.) met onze cryo 21!
Proefbehandeling van

€ 99 voor € 49,50
Info en/of afspraak bij

SmitS Health & Wellness
Hogeweg 56A,

tel. 06-19413733
 ...................................................

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 
06-53498304

www.trade-ard.nl
 ...................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.

Scherpe tarieven,
vaste instructeur, 

innoverend
en enthousiast.
www.rijschool-

barrypaap.nl
of bel: 06-22960595

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

Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.

Boomverwijdering 
en terrasreiniging.

Tevens repara-
tie straatwerk.

023-5353591 of
06-22209568

Een auto kopen
of verkopen!

Kijk op
autoverkoper.nu

voor meer informatie
of bel met

Patrick van Kessel
06-55383624.

Ook voor reparaties
en autocleaning

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

Bestel op tijd uw 
saladeschotel voor 

de feestdagen. 
Keuze uit: rund-
vlees-, huzaren-, 

tonijn- of zalmsalade. 
Opgemaakt met
 uitsluitend verse
 ingrediënten en 

stokbrood altijd gratis. 
Voor meer info: 

tel. 023-7433706. 
Sheila’s, 

Haltestraat 32A. 
info@sheilasbroodjes.nl

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

Volg ons op FB 
Amsterdam aan Zee 

of op 
www.amsterdamaanzee.

amsterdam 
en blijf op de hoogte

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

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

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw be-
hang-, wit- en

schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl

Klussen-
Renovatie-Bouw

P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en 

renovatie in en rond 
het huis! Schilderwerk, 

stucadoren,
timmerwerk, badka-

mers en keukens.
Poolse kwaliteit! 

Professioneel schilder.
Ook voor schoonmaak-

werk bij u thuis. 
€ 12,50 p/u

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

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

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

Garage te huur
Karel Doormanstraat
Voorzien van elektra

€ 155 per maand
06-53256274

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

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar

Zandvoort.
Voor uw APK, alle

onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,

Zandvoort
023-5713919 of 

0653231754

Voor een pedicure
behandeling waarin u de
baas blijft over uw voeten 
en die gespecialiseerd is 
in het verwijderen van 

pijnlijke likdoorns, eeltpit-
ten 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
 ...................................................

Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120 per maand
06-53256274

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

Krua Surin
Thaifood Catering

Haltestraat 30
06-30681325
023- 5746609
Pittige Thaise 

Hapjes en maaltijden 
Kleine maaltijd v.a 6,-

 Spareribs met rijst 7,50 
Wok on Beach Kip 7,50
Speciale gelegenheid?

Catering 
Hapjes + maaltijden
 14,- tot 16,- p/pers.
www.kruasurin.com

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

Te koop aangeboden: 
ruime garage, 
Fenemaplein

ca. 5-6m. met licht. 
Tel. 06-53892679

Volg ons op FB 
Amsterdam aan Zee 

of op 
www.amsterdamaanzee.

amsterdam 
en blijf op de hoogte

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

GARNALENNETTEN 
(krootjes)

Handgemaakte 
duw netten in 
div. breedtes.

info: www.garnalennet.nl
T. 023 5716520 
M. 06 40458900

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

Te huur
Parkeerplek in centrum

per 15 december
06-10210499

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

Garage-verkoop
Zat. 12 december

kerstcadeautjesjacht?
Vrijmarktprijzen

Garages ‘De Schelp’
10-16 uur

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

Verhuren? 
Wij verzorgen:

de reserveringen, 
in- en uitcheck, 
schoonmaak, 

plaatsen en foto’s 
op internet, 

reinigen wasgoed,
interieuradvies, 

schilder- en onder-
houdswerkzaamheden. 

Meer info: Beautyfull 
Home Rentals
06-43004411 

ubos@planet.nl
 

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

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

Mijn naam is Isabel, 
ik ben 15 jaar en zoek 

een oppas adres. 
Ik heb ervaring met 
kinderen opgedaan 
op de kinderopvang 

waar ik nu al een 
tijdje stage loop.

Heeft u interesse? 
Mail dan naar 

sandraolijerhoek@
gmail.com

of bel 023-5583055
 ...................................................

ZFM Radio 
“Het Laatste Uur”, 

gesprek met 
ds. Teunard 

van der Linden, 
predikant bij de PKN 

in Zandvoort over zijn 
boek “Joods Zandvoort”. 

Zondag en maandag-
avond om 23.00 uur

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

Stuc4all
Traditioneel stucwerk 

vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf. 

023-8222595
06-47377920

  

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

Specialist voor al uw bloemwerken.

Sinterklaas avond 
gezellig in huis!!
 Met mooie bloemen 
 van Bluijs…

        ps ook gezellige sfeerkadootjes



Zandvoort aan Zee
€ 0,50 per uur

Zandvoort aan Zee
€ 0,50 per uur

Bezoek 
Zandvoort aan Zee!

Januari

1  NIEUWJAARSDUIK
2  Kinderdisco on Ice
9  Nieuwjaarsrace
13  Kerstboomverbranding

Kom uitwaaien op het strand!

Februari

14  Valentijnsdag aan Zee
27  KIDS ADVENTURE WEEK – Stoere Zaterdag
28  KIDS ADVENTURE WEEK – Sportieve Zondag
29  KIDS ADVENTURE WEEK – Mooie Maandag

Bezoek de prachtige natuur!

December

12 – 3/1  WINTERWONDERLAND-maand
12 – 3/1  IJsbaan Winterpret
12  Kerstfair aan Zee (kleine Kerstmarkt)

19  Sprookjeswandeling
20  Kerstconcert
24  Openlucht Samenzang
25-26  Kerst aan Zee
31  Oudjaarsavond aan Zee

Geniet in het gezellige centrum!

Lever uw parkeerkaart in bij VVV Zandvoort en maak iedere week kans op mooie prijzen!

VVV Zandvoort
Bakkerstraat 2/B
023 - 5737933

marketing@vvvzandvoort.nl
www.vvvzandvoort.nl

Neem ook uw hond mee voor uw bezoek aan het strand. Tot 15 april mag hij hier lekker vrij rondrennen!

Tip:

Zandvoort aan Zee, 
ook in de winter genoeg te doen! 
Parkeer goedkoper in dit seizoen.

Kom tussen 1 november en 1 maart naar Zandvoort aan Zee 
en betaal op de boulevard en in het centrum slechts € 0,50 per uur.
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MORITZ
Food & Drinks

Zeeweg 98  2051EC  Overveen  
T. 023-573 8010  E. info@restaurantmoritz.nl

SPECIAAL VOOR 
DE GEZINNEN 

Lekker uit eten
en een leuke avond 
voor de kinderen?!

KINDEREN
actieprijs € 11,50
speciale kinderhoek 
met Nintendo Wii
actieprijs geldig tot en met 28 Februari 2016

speelhoek op basis van beschikbaarheid van de VIP hoek
niet geldig op feestdagen, meer info op onze website

IEDERE 
DONDERDAG 
LADIES
NIGHT
alle dames 
en meisjes
actieprijs 
€ 20,00

actieprijs geldig tot en met 28 Februari 2016
niet in combinatie met andere acties

KERST
2016

Kerstweekend
25, 26 en 27 dec
Kerstbrunch 

11:00 - 16:00
Kerstdiner 
16:00 - 22:30

Reserveer tijdig!
meer informatie op onze website

powered by

Sinds okt 
onze nieuwe 
Sous-Chef 
Thomas
Brune

MORITZ
Food & Drinks
All You Can Eat
World Kitchen

Restaurant
Zeeweg 98

2051 EC  Overveen
T. 023 - 573 8010

E. info@restaurantmoritz.nl

KERSTKERSTKERSTKERSTKERST

Wie zorg of ondersteuning nodig heeft,
zit goed bij Zorgbalans. Wij zijn er voor u,
samen met de mensen om u heen, met
vrijwilligers en organisaties in de buurt.
Wij luisteren naar wat u belangrijk vindt en
helpen u waar dat echt nodig is. Bijvoor-
beeld met verpleegkundige zorg thuis, 
revalidatie, huishoudelijke ondersteuning,  
een woonvorm met zorg of begeleiding bij dementie.
Bij Zorgbalans zien we wie u bent en krijgt u zorg 
en ondersteuning op een persoonlijke manier. Dichtbij,
vanuit een klein en betrokken team van professionals.

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Op zoek naar zorg, thuis of in de buurt?  
Bel 023 - 8 918 918   www.zorgbalans.nl

Als u zorg
nodig hebt,
zijn wij er
voor u
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Martijn Schok trok weer 
veel publiek naar Thalassa

Hildering speelt klucht

Niet zo verwonderlijk want 
Schok behoort tot de wereld-
top. Zijn vingers teisteren echt 
de toetsen in een sneltreinvaart 
en gesteund door zijn mede-
musici ontstond er zondag een 
geweldige sfeer die tot dansen 
uitnodigde. 

Hij had de steun van een van 
de meest swingende bands 
binnen de internationale jazz-, 
boogiewoogie- en blues scene. 
Greta Holtrop vormde de per-
fecte vocale aanvulling op 
het swingende pianospel van 
Schok. Amsterdammer Rinus 

Bijzonder dit jaar is dat de regis-
seur ook de schrijver is. Het is dan 
ook een dubbele primeur, want 
het is de eerste keer dat Marc 
voor Hildering regisseert. In het 
voorjaar is het weer de beurt aan 
Kick Boomgaard. Op deze manier 
wil de vereniging de continuïteit 
waarborgen en niet afhankelijk 
zijn van één regisseur. Zo ook is dat 
dit jaar met de souffleuse Mirjam 
Borstel. Zij zal de komende jaren 
afwisselend met Sylvia Holsteijn 
de spelers hun tekst toefluisteren 
vanuit het legendarische souf-
fleurshok. Kortom, genoeg mooie 
ontwikkelingen om de toneelver-
eniging nog lang op de planken 
te zien de komende jaren. 

Groeneveld (tenorsaxofoon)  
is al jaren een van Nederlands 
meest vooraanstaande tenor-
saxofonisten en heeft veel in 
Zandvoort gespeeld. Met zijn 
herkenbare speelstijl zorgt hij 
voor een unieke mix tussen di-
verse muziekstijlen. De steun van 
de ritmesectie met bassist Hans 
Ruigrok en drummer Menno 
Veenendaal maakte dat de  
rest van het combo swingend 
kon spelen. Een geweldige  
middag waar heel veel fans,  
zelfs uit Rotterdam en Utrecht, 
graag de storm voor lief hadden 
genomen.

Wat gebeurt er in het gezin 
‘Gummi’ wanneer de dochter 
des huizes gaat trouwen met 
een vriendin, een lottoformu-
lier moet worden ingeleverd, 
de wijnhandel niet volgens het 
boekje loopt, er een huwelijk 
gered moet worden en oma ook 
nog eens bij het gezin woont? 
De wijnhandel van ome Gijs is 
het decor voor alle gebeurtenis-
sen in deze klucht waarin maar 
liefst 14 spelers meedoen. 

Vrijdag en zaterdag bent u  
hartelijk welkom bij deze 
klucht. Kaarten zijn vanaf  
heden verkrijgbaar bij Bruna 
Balkenende.

Afgelopen zondag trok boogiewoogie-pianist Martijn 
Schok dermate veel publiek naar café Het Juttertje, in 
strandpaviljoen Thalassa, dat de zaal al heel snel te klein 
was. Het werd een memorabele middag op het Zand-
voortse strand.

Vrijdag 11 en zaterdag 12 december brengt de Zand-
voortse toneelvereniging Wim Hildering een toneelstuk 
met een Zandvoorts tintje. Onder de artistieke leiding 
van Marc Versteege zullen de spelers ‘De mense kenne 
niet meer lache’ ten tonele brengen in Theater de Krocht.

Wintertheater in Zandvoorts Museum theatraal geopend

Opening van het wintertheater door Anton Pieck | Foto: Rob Bossink

In theatrale sfeer is vorige week vrijdag in het Zandvoorts Museum het wintertheater 
geopend. Het bestaat uit een expositie vol schilderijen, beelden en andere kunstvormen 
die iets met theater te maken hebben, zoals een theatertje dat is ingericht door toneel-
vereniging Wim Hildering. Je ziet er videobeelden van toneelstukken die deze amateur-
vereniging ooit op de planken bracht, aangevuld met foto’s uit de oude doos en een 
kledingkist vol kostuums, waarmee bezoekers zich mogen verkleden.

op Elswout woonde en als finan-
cieel brein de Nederlandse bank 
van Willem I van de ondergang 
redde.

Daarna was het nog niet gedaan 

De officiële opening was een 
happening, waarbij bekende 
kunstenaars uit vroeger tijden 
de hoofdrol speelden, onder wie 
Anton Pieck en zijn vrouw Jo die 
duidelijk terugverlangden naar 

met de (kunst)pret, want in het 
theatertje brachten de leden van 
Wim Hildering een voorproefje 
van het stuk dat de toneelver-
eniging op 11 en 12 december in 
theater De Krocht op de planken 
brengt. Het stuk is geschreven 
door Marc Versteege en bevat 
tal van herkenbare Zandvoortse 
zaken. Leuk is ook dat op deze 
manier museumbezoekers  
kennis maken met het lokale 
toneel, terwijl bezoekers van de 
toneelvoorstellingen voor een 
euro naar het museum kunnen. 
Wat een wisselwerking!

In de periode van het Winter-
theater zijn in het museum tal 
van extra activiteiten, zoals ko-
mende zondag, 6 december, 
vanaf 14.30 uur het museumpo-
dium met Trio Tango Extremo 
(entree € 10 incl. koffie, thee en 
drankje). Op de woensdagen 9 
en 16 december vertelt Marjon 
Rekoert vanaf 14.00 uur verhalen 
voor 8 tot 80. Zondagmiddag 13 
december speelt harpiste Tjarda 
van Leiden, zondag 20 december 
is het ‘Kleur Bekennen’, een to-
taalvoorstelling met theater, ver-
halen, gedichten en muziek. De 
woensdagen 23 en 30 december 
kunnen kinderen vanaf 14.00 uur 
genieten van de voorstelling ‘Job’. 
De kosten voor de voorstellingen 
(behalve het Museumpodium 
op zondag) zijn inbegrepen in 
de toegang tot het museum.  
De Wintertheater-expositie 
duurt tot en met 10 januari 
2016. Meer informatie vindt u op  
www.zandvoortsmuseum.nl.

de 19e eeuw. Verrassend was dat 
bekende figuren uit een schilde-
rij van Frans Hals stapten, zoals 
Malle Babbe, de politicus-rok-
kenjager Jacob van Lennep en 
de weduwe Johanna Boski, die 

Het beangstigt mij enigszins dat 
zovelen geïndoctrineerd raken 
door IS. Hoe krijgen jihadisten 
personen zover om hun ideolo-
gie over te nemen? Als je nagaat 
met hoeveel overredingskracht 
ze op potentiële nieuwe aanhan-
gers inspreken, en ze gehoord 
worden, dan vraag je je af waar-
om deze (klaarblijkelijke) com-
municatievaardigheden niet op 
een andere manier worden in-
gevuld. Potentiële nieuwe aan-
hangers worden gouden bergen 
beloofd. Maar iemand binnen-
houden door hem/haar het idee 
te geven dat zichzelf opofferen 
een soort ode aan het geloof is, 
dat snappen de meeste onder 
ons niet. Zou er iets evenredigs 
kunnen bestaan, waardoor wij 
ook zo gaan geloven in wat ons 
verteld wordt? Of zijn we daar 
te nuchter voor? Ik vraag mij wel 
eens af hoe ze te werk gaan. Wat 
maakt je zo trots om met bom-
gordels om te poseren terwijl 
je een vredesteken maakt met 
je vingers? Wat bezielt je toch 
dat je trots en vrolijk in een 
YouTube-filmpje vertelt dat je 
vroeger jetski’s, motorfietsen en 
quads achter je jeep trok, en nu 
bloederige, slepende lijken van 
ongelovigen? Er is iets faliekant 
mis in hoofden die zo denken. 
Maar erger nog, hoe weet je 
deze verschrikkingen als goed 
op anderen over te brengen? En 
hoe ver staan potentiële nieuwe 
aanhangers van zichzelf af om 
daar in mee te gaan? 

Abdelhamid Abaaoud (het 
vermoedelijke brein achter de 
aanslagen van Parijs) rekru-
teerde vele jongeren voor IS, 
waaronder zijn 13-jarige broer. 
Ik vraag mij af hoe dat moge-
lijk is. Hoe kan zo’n jong kind 
überhaupt zonder zijn ouders 
de grens over? En waar waren 
zijn ouders in deze? Maar dan 
hoor je dat hulp is gevraagd. 
Dan hoor je dat hij is opgepakt 
voor ontvoering. Dan hoor je 
dat de ouders zich totaal geen 
raad meer wisten met de situ-
atie. Dan hoor je dat zelfs zijn 
familie bad om zijn dood.

De meeste kinderen in ons land 
wachten vol verwachting op de 
Sint. Daarentegen krijgen 
kinderen in Amerika les-
sen in hoe een pistool te 
hanteren. Vertel mij, waar 
ligt de grens….
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vErKoOp
aLlErLaAtStE 
vErKoOpDaG 
dI. 29 dEcEmBeR

DE GraAfF & AStRiD HAaRlEm
bEdDeN & mAtRaSsEn sPeCiAaLzAaK

HOuTpLeIn 20 • 2012 Dh HAaRlEm • 023 531 1379
oPeN: DI. t/m zA. 10.00 - 17.00 uUr

iNgElAsTe kOoPzOnDaG

12.00 - 17.00 uUr

GEZONDHEIDS 
HOOFDKUSSEN
geniet elke nacht van 
de voordelen van een 
gezonde slaap!

CAYENNE MATRAS
H.R. koudschuim
18 cm dik
Speciaal voor mensen met een 
reumatische aandoening

SUNNY MATRAS
H.R. koudschuim
Afgedekt met 3 cm NASA foam

€ 24,95
nu voor de

HELFT v/d HELFT

€ 6,-

€ 395,
nu voor

€ 98,-

€ 595,
nu voor

€ 149,-

ELECTRISCH VERSTELBARE 
BOXSPRING “PRATO”
geheel compleet met matrassen en HR splittopper 

Alle maten leverbaar en verkrijgbaar in diverse kleuren.

MAY BACH 
7ZONE POCKET 
MATRAS
70-80-90 x 200 cm

€ 259,
nu voor

HALF GELD

€ 129,-
ELECTRO BOXSPRING 
JENNY
normaal € 8380,-
halve prijs € 4190,-

HELFT v/d HELFT

€ 2095,-

ELECTRO BOXSPRING 
PALERMO
normaal € 6998,-
halve prijs € 3499,-

HELFT v/d HELFT

€ 1750,-

7ZONE POCKET MATRAS
normaal 70-80-90 x 200 cm € 519,-
halve prijs € 259,-

HELFT v/d HELFT

€ 129,-

AUPING SPIRALEN
normaal € 395,-
halve prijs € 197,50

HELFT v/d HELFT

€ 98,75

€ 3995,
nu vanaf

€ 995,-



´t Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein bestaat 
maar liefst 125 jaar. Ter gelegenheid daarvan is er het 

hele jaar van alles te beleven. Brigitte en Rob, de huidige 
eigenaren, willen maar één ding:  ´t Wapen  ouderwets laten 

bruisen als gezellige bruine kroeg en als smaakvol restaurant. 

Kom proeven op het 
Winter Speciaalbier Festival

Ook in deze laatste maand van het jaar valt er in het 
Wapen van Zandvoort van alles te beleven. Komende 
zondag is er het Midwinter Speciaal Bier Festival en 
Tweede Kerstdag kun je er genieten van een 4-gangen 
kerstdiner. Brigitte en Rob doen er alles aan om het 
Wapen ouderwets te laten bruisen, als gezellige bruine 
kroeg en als smaakvol restaurant.

Het Wapen, dat zich onderscheidt door de vele soorten (speciaal)
bier op de tap, biedt bij het Midwinter Speciaal Bier Festival op 
zondag 6 december een grote variëteit aan bijzondere bieren. 
Primeur is de presentatie van het Winter Wapen Bier, dat speciaal 
voor het Wapen wordt gebrouwen door de Hillegomse brouwerij 
Klein Duimpje, die ook verantwoordelijk was voor het succesvolle 
Wapen Zomerbier.

Andere speciaalbieren die kunnen worden geproefd zijn 
Grimbergen Winterbier, de winterbieren van Texel en De Koning, 
Kasteelbier, een chocoladebier van Kasteel Baresta, Vlaams 
Oudbruin, Straffe Hendrik, Belgisch alebier Filou, Maresous 
Dubbel, La Trappe Dubbel en de vaste speciaalbieren van het 
Wapen. Als je voor € 15 een bierkaart koopt, kun je vijf speciaal 
bieren proeven alsmede genieten van een stampottenbu� et.

Wellicht is deze bierkaart een leuk Sinterklaas- of kerstcadeau. 
Weer eens wat anders dan de gebruikelijke sokken of een luchtje 
dat je toch niet lekker vindt. De kaarten zijn te koop aan de bar van 
het Wapen en eventueel telefonisch te bestellen via 023-7431556.

Kerstdiner
Op Tweede Kerstdag bent u welkom om aan te schuiven voor 
een heerlijk 4-gangen kerstdiner. De eerste gang bestaat uit een 
sandwich van gerookte ribeye, avocado en gandoham. Daarna 
een cocktail van rivierkreeftjes, gamba’s met kreeftendressing. 
Het hoofdgerecht bestaat uit entrecote met port-pepersaus en als 
dessert een Petit Grand dessert. De kosten bedragen € 29,50 p.p. 
Voor dit overheerlijke kerstdiner moet men verplicht reserveren 
op bovengenoemd telefoonnummer of aan de bar. Brigitte: “We 
openen de deur vanaf 17.00 uur voor een borreltje vooraf en om 
circa 19.00 uur beginnen we met het kerstdiner.”

Ouderwets gezellig
Afgelopen zaterdag was de laatste ‘Look who’s cooking’ van dit 
jaar. Erwin Hilbers en zijn maatje Youri hadden een overheerlijk 
4-gangen-diner samengesteld. En dat voor maar tien euro! Het 
Wapen was afgeladen met allemaal vaste gasten en vrienden 
en kennissen van de gastkoks. Het was ouderwets gezellig! De 
sfeer werd nog eens verhoogd door het onverwachte bezoek van 
Sinterklaas en zijn Zwarte Pietenband, die in korte tijd de hele 
tent op zijn kop zetten.

Wie meer te weten wil komen over het Wapen van Zandvoort 
aan het Gasthuisplein kan terecht op de Facebookpagina 
WapenVanZandvoort. 
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door Nel Kerkman 

De in Zandvoort woonach-
tige George Polman en Anouk 
Vermeulen zijn sinds 1988 als  
AG architecten actief in de  
bouwwereld en hebben al me-
nig mooi bouwproject, ook in 
Zandvoort, tot stand gebracht. 
Uiteraard zoeken zij in een be-
stemmingsplan ook wel eens 
de grenzen op maar hun voor-
stellen wegen de belangen van 
omwonenden mee. 

Passie voor Zandvoort 
Bij het plan Watertorenplein 
hebben zij gekeken naar de 
omgeving van de 19e eeuw toen 
de boulevard nog de grandeur 
had van mooie gebouwen met 
de typische badplaats archi-
tectuur. Met veel passie heb-
ben Polman en Vermeulen hun  
ontwerp gecombineerd met 
het gedachtengoed van Gustav 
Eltzbacher, de man die in de  
19e eeuw het arme vissers-
dorp veranderde in een mon-
daine badplaats. “Architectuur  
waar de bewoners trots op zijn 
en waar de toeristen voor ko-

men!”, aldus George. 

Oorspronkelijke 
grandeur 
In het plan Zandvoort Bad is 
gekozen voor 4 monumentale 
villa’s die qua uitstraling en 
afmetingen goed aansluiten 
op de kenmerkende bebou-
wing aan de Hogeweg en de 
Thorbeckestraat. De apparte-
menten in de villa’s zijn flexibel 
in te delen, zowel voor jonge 
stellen als grote gezinnen is er 
een thuis. Op de begane grond 
of in de souterrains zijn ruimtes 
voor werken aan huis of klein-
schalige toeristenvoorzienin-
gen voor overnachtingen. Dus 
een goede combinatie met de 
uitstraling van toen en de flexi-
biliteit van nu. Om geen extra 
parkeerdruk te veroorzaken 
voor de omwonenden wordt er 
ruimte geschapen aan de bin-
nenzijde van het plan en wordt 
het zicht op de auto’s door een 
dek onttrokken. In het dek zijn 
uitsparingen aangebracht waar 
bomen doorheen kunnen groei-
en, de randen zijn aangekleed 
met groen. 

Watertoren 
In dit ontwerp blijft de waterto-
ren vrij in het zicht én wordt in de 
originele staat gerestaureerd. Op 
de bovenste verdieping van de 
markante watertoren is een pent-
house gesitueerd. De waterbas-
sins in het midden van de toren 
krijgen een publieksfunctie met 
ruimte voor verenigingen en ten-
toonstellingen. Dit gedeelte krijgt 
ook een uitzichtpunt dat via een 
glazen lift aan de buitenzijde van 
de toren is te bereiken. “Ik word 
zelf al ontzettend blij van het ont-
werp van Zandvoort Bad,” zegt 
Polman. “Het lijkt ons geweldig 
om de grandeur van Zandvoort 
weer te laten herleven. Het be-
stemmingsplan staat het toe en 
wij staan in de startblokken om 
ons plan uit te gaan voeren.” 

Maar zover is het nog niet, de 
volgende keer toont De Biase 
Architecten zijn visie over het 
Watertorenplein. Wij zijn be-
nieuwd hoe zijn plan eruit gaat 
zien. De vraag op welke van de 
drie ontwerpen de keuze van de 
gemeente zal vallen is nog lang 
niet bepaald.
 

Schets van AG architecten die de grandeur van vroeger laat herleven op het Watertorenplein

Visie AG architecten op Watertorenplein:
grandeur van Zandvoort laten herleven

In de Zandvoortse Courant hebben de visies van drie verschillende architectenbu-
reaus over het Watertorenplein gestaan. Op eigen initiatief dienden de architecten-
bureaus hun ontwerpen in bij de gemeente Zandvoort. Deze drie visies worden één 
voor één in de krant nader toegelicht. Deze week toont AG architecten zijn visie voor 
de herontwikkeling Watertorenplein en hergebruik watertoren. Zij noemen het Plan 
Zandvoort Bad.

Vervoersproblemen? Bel de Plusdienst

U bent niet lastig! In de praktijk 
blijkt dat er vaak meer mogelijk 
is, dan op het eerste gezicht lijkt. 
Lukt het niet om iemand in uw 
eigen kring te vinden, benader 
dan de Plusdienst van Pluspunt. 

Via deze dienst kunt u gebruik 
maken van een vrijwilliger die 
u met zijn of haar eigen auto 
vervoert naar bijvoorbeeld het 
ziekenhuis of een arts in de regio. 
Doorgaans blijven ze wachten 

Heeft u een afspraak in het ziekenhuis of met een specia-
list en heeft u zelf geen vervoer? En is de bus of trein be-
zwaarlijk voor u? Denk dan in eerste plaats aan familie, 
kennissen en of buren. Vaak is men wel bereid om mee te 
gaan maar werd het hen niet gevraagd.

om u uiteraard ook weer thuis 
te brengen.
 
Deze vrijwillige chauffeurs zijn 
ingeschreven en bekend bij 
Pluspunt. Er worden vaste ta-
rieven gehanteerd, dus u weet 
waar u aan toe bent. Deze tarie-
ven zijn gebaseerd op de kosten 
van de auto. Bovendien bent U 
verzekerd. Wilt u gebruik ma-
ken van de Plusdienst, bel dan 
naar Pluspunt Zandvoort, tel. 
5717373.
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openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag  
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak | 
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |  
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

Zorgverzekering vanaf € 79,- p/m
met vrije keus van zorgverlener

Iedereen is welkom!

DORSMAN.NL OF 023-5714534

€ 739,- + Cashback via Nikon

T.W.V. € 19.95

Vrijwilligers bedankt! 
Vrijwilligers zijn voor onze cliënten en onze medewerkers van onschatbare waarde. U biedt extra aandacht en 
ondersteuning aan de cliënten of de organisatie. En u bent een belangrijke schakel met de buitenwereld. 
Veel mensen realiseren zich onvoldoende dat er zoveel mensen zijn die zich belangeloos inzetten. 
Hartelijk dank voor uw inzet, uw verhaal en uw inspiratie.

Informatie: vrijwilligers@amie.nl • 023-5103048

7 december Nationale 
vrijwilligersdag

OOK UW ADVERTENTIE 
IN DEZE KRANT?

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

Een initiatief van Zorgbalans

Weet u dat u als lid van Servicepaspoort  
korting op uw zorgverzekering kunt krijgen?  
U kunt zich bij ons aansluiten en profiteren  
van dit voordeel.

Per 1 januari 2016 stopt het mobiliteits- 
collectief van Zilveren Kruis. Door nu  
over te stappen naar het collectief van  
Servicepaspoort behoudt u dezelfde  
kortingen en voorwaarden. We hebben  
enkel uw gegevens en uw polisnummer  
nodig, de rest regelen wij. 

Leden van Servicepaspoort krijgen voordeel op 
diensten en producten op het gebied van ge-
mak, gezondheid en beweging. Daar horen ver-
zekeringen bij, maar bijvoorbeeld ook maaltijden 
aan huis, alarmering en klussendiensten aan huis. 

Het lidmaatschap voor 2016 kost €18,50 per huishouden.  

Bel 023-89 18 440 of kijk op 
www.servicepaspoort.nl/collectieve-verzekering    

Word nú lid van  
Servicepaspoort  
en krijg tot 10% 
korting op uw  
zorgverzekering van:

n Zilveren Kruis
n Zorg en Zekerheid          
n OHRA

Zo verdient u uw  
lidmaatschap voor  
2016 direct terug!

{             }Korting op uw
zorgverzekering



Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek 
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaar-
schrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige 
voorziening of beroepschrift digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk 
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

• Zeestraat 24, wijziging bestemming, verzonden 24 novem-
ber 2015, 2015-VV-153.

• Brederodestraat 110, veranderen en vergroten gebouw, 
verzonden 24 november 2015, 2015-VV-139.

• Boulevard Barnaart 16,  bouw garage en wijzigen terras, 
windschermen en gevelpuien, verzonden 25 november 
2015, 2015-VV-159.

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 
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 der-
gelijk 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 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk 
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Omgevingsvergunning verleend 
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Locatie: Spoorlijn Zandvoort-Overveen nabij Duinpieper-

pad en Middenduinweg, afwijken bestemmingsplan voor 
bouw van een natuurbrug over de spoorlijn, verzonden 26 
november 2015, 2015-VV-106.

Beroepschriften
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 beroepschrift indienen bij de rechtbank 
Noord-Holland. De datum van bekendmaking is de verzend-
datum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft 
is dit de publicatiedatum. 

Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het be-
sluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een 
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuurs-

Gemeentelijke publicatie week 49 - 2015

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 48 en 
de verdere in week 48 door het college genomen besluiten 
zijn in week 49 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 5 december 2015 haalt de ecocar weer Klein 
Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, 
Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Piet Leffertsstraat 21, uitbreiden woning, ingekomen 21 

november 2015, 2015-VV-175.
• Kennemerweg 16, plaatsen 20 schuurtjes op recreatieter-

rein, ingekomen 20 november 2015, 2015-VV-176.
• Wilhelminaweg 44, uitbreiden zolderverdieping, ingeko-

men 23 november 2015, 2015-VV-177.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunnin-
gen 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 bezwaar-
schrift 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 inzagelegging van het concept - besluit vermeld 
worden. In die gevallen kan alleen beroep worden ingesteld 
als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
• Boulevard Paulus Loot 73, veranderen woning, verzonden 

24 november 2015, 2015-VV-147.
Bentveld:
• Zuidlaan 36, plaatsen brug over een greppel, verzonden 

24 november 2015, 2015-VV-167.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken 
(Reguliere omgevingsvergunning)
Zandvoort:
• Willem Draijerstraat 6, plaatsen dakkapel met verlengde 

nok, verzonden 23 november 2015, 2015-VV-148

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m don-
derdag 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 
klachtencoördinator. 

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 
digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met 
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook 
gewoon 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. 

Loket Zandvoort 
Loket Zandvoort geeft informatie en advies rond vragen op 
het gebied van Welzijn,  Zorg, Wonen en Financiën. In het 
centrum is het Loket gevestigd in het Raadhuis en geopend 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. In 
Noord, bij wijkcentrum OOK op de Flemingstraat 55, is het 
loket geopend op maandag van 13.30 tot 15.30 uur en op 
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Bent u niet in staat om loket 
Zandvoort te bezoeken dan is een huisbezoek mogelijk. Bel 
dan met 023 5740450. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat 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 college-
lid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen 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 
woensdagochtend op de tijden 10.00 uur– 10.45 uur – 11.30 
uur.  Op vrijdag is de werkeenheid OB-OV (Vergunningverle-
ning) niet bereikbaar voor publieksvragen.
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Joëlle Oomen traint al 
een poosje bij de wed-
strijdschool van Kenamju 
in Haarlem, maar is in 
Zandvoort bij Kenamju 

met haar sport begonnen. 
Tijdens de Nederlandse 
Kampioenschappen kata en 
kumite won zij met haar team 
alle drie de wedstrijden. 

Een week later werd de Battle 
of the Teams, een groot inter-
nationaal karatetoernooi in 
Rotterdam, eveneens een 
prooi voor het Kenamju 
wedstrijdteam. In de finale  
waren ze veel te sterk voor 
hun Belgische opponent. 
De partijen tegen de Belgen 
werden met 3-0, 4-0 en twee 
keer 4-0 gewonnen, totaal 
11-0 dus. 

Noëlle Oomen Nederlands Kampioen Karateteams
De Zandvoortse karateka Noëlle Oomen is kampioen 
van Nederland geworden in de leeftijdsklasse tot 14 
jaar. Na drie gewonnen wedstrijden mocht zij met haar 
team in Apeldoorn de hoogste trede van het schavot 
beklimmen. 

Op de hoogste trede van het podium
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Strafcorner van Nieuwkoop gaat er niet in

Op alfabetische volgorde:
Administratiekantoor 

K. Willemse
Albron Center Parcs 
Amie Ouderenzorg
Amsterdam Beach Hotel
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco
Bloemsierkunst J. Bluijs
Brossois
Chestervision
Circus Zandvoort
Creme Fresh
Dierenkliniek Zandvoort
Direct Account B.V.
Dorsman Assurantiën
Foto Vincent van Dijk
Friends in Fashion
Gascontrol Haarlem B.V.
Grand Café XL
Hans Ruardy Poelier

Het Pakhuis
Hot Yoga Studio Daandasana
IJzerhandel Zantvoort
Kaashuis Tromp
Kenamju
Kroon Mode
KVV Grafische Vormgeving
Laurel en Hardy
Mediamarkt
MMX Italian Restaurant
Orbit Restaurant & Lounge 

Bloemendaal
Sea Optiek
Shanna’s Shoe Repair & Leather
Stichting Pluspunt Zandvoort
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen B.V.
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
VVV Zandvoort
Wapen van Zandvoort
Williams Pub
Zorgbalans

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

Adverteerders

The Lions wint belangrijke wedstrijd

Met de hakken over de sloot

Eindelijk winterstop voor ZHCBenauwde zege voor ZSC

De basketballers van The Lions hebben de belangrijke uit-
wedstrijd tegen het tweede team van Wiringherlant met 
groot gemak gewonnen. Na vier keer tien minuten werd 
de eindstand op 54-85 bepaald. De ploeg uit Wieringer-
werf kon dit seizoen lang in het spoor van Zandvoort blij-
ven maar moet nu toch een stapje terug doen.

De handbalsters van ZSC hebben zondag in Almere tegen 
het derde team van Havas een benauwde overwinning ge-
boekt. Door vooral in de eerste helft niet het eigen, snelle 
spelletje te spelen kon de thuisploeg bij blijven en in de 
tweede helft blijven geloven in een klein wonder. Geluk-
kig bleef Zandvoort met 20-23 nog net aan de goed kant 
van de score.

SV Zandvoort is er zaterdag tenauwernood in geslaagd 
om drie punten vanuit Haarlem mee naar Zandvoort te 
nemen. ‘Angstgegner’ De Brug werd met 2-3 verslagen.

Voor de dames van ZHC is eindelijk de winterstop aan-
gebroken. Zondag moest de meerdere erkend worden in 
Nieuwkoop, dat één plaats lager, met één punt minder, 
aan de wedstrijd op sportpark Duintjesveld begon. De 
eens zo trotse lijstaanvoerders vinden we, na drie verlo-
ren wedstrijden op rij, terug op een vierde plaats. 

Lions reisde op oorlogssterkte 
naar Wieringerwerf. De Zand
voortse ploeg wil heel graag dit 
seizoen kampioen worden maar 
moet dan wel, om zeker te zijn 
van promotie, alles winnen. De 
kater die na het vorige seizoen 
overbleef, als eerste eindigen 
maar toch niet promoveren, wil
len ze niet nog eens meemaken. 

ZSC begon slordig aan de 
wedstrijd, zowel verdedigend 
als aanvallend. “We lieten ze  
te makkelijk door onze ver
dediging gaan en aanvallend  
zat er weinig dreiging in. 
Gelukkig bleven we wel op voor
sprong en met de rust stonden 
we 710 voor”, aldus Martina 
Balk. 

Tegen De Brug heeft SV Zand
voort het altijd moeilijk. Zo ook 
afgelopen zaterdag, al leek er in 
de eerste helft voor onze plaats
genoten niets aan de hand. 
Maurice Moll, op aangeven van 
Boy Visser, en Visser zelf had
den Zandvoort al snel op een 
02 voorsprong gebracht en het 
leek erop dat de ploeg van trai
ner Laurens ten Heuvel een mak
kelijke zaterdag tegemoet ging. 
Leek! Want de Zandvoorters ver
zuimden om voor het rustsignaal 
de klus af te maken. Nonchalance 
sloop in het team en kansen wer

Zandvoort probeerde aanvan
kelijk wel om goed spel op het 
kunstgras te leggen, maar faalde. 
De speelsters van Nieuwkoop 
waren beter, sneller, schakelden 
sneller van verdediging naar 
aanval en hielden de bal langer 
in de ploeg; kortom, ze waren 
duidelijk beter dan ZHC. Nog 
voor het rustsignaal van de goed 
leidende broers Floris en Jeroen 
Goezinne, had Nieuwkoop al 03 
afstand genomen. 

Een stormachtig begin van de 
tweede helft leverde Zandvoort 
al snel een doelpunt op. Een 
strafcorner werd door Amber 
Deinum snoeihard achter de 
Nieuwkoopse doelvrouw gesla
gen, 13. Het ging hierna, met de 
straffe wind in de rug, gelukkig 

De vooruitzichten waren in het 
voordeel van Zandvoort. Bij 
het warmlopen bleek de thuis
club geen echte center te heb
ben. Lions heeft er twee, Niels 
Crabbendam en Ron v.d. Meij, 
en die scoren iedere wedstrijd 
er op los. Ook nu weer waren ze 
samen goed voor 68 van de uit
eindelijke 85 punten.

De tweede helft kon ZSC het 
tempo opvoeren. Er werden een 
aantal mooie breaks gelopen 
maar hoe beter de Zandvoortse 
dames gingen spelen, hoe meer 
de clubscheidsrechter in hun 
nadeel leek te fluiten. Gelukkig 
kende ZSC in Noëlle Vos een 
speelster die zondag in een top
vorm stak en de mooiste doel

den ruimschoots gemist. Sterker 
nog, De Brug kon vlak voor rust 
de aansluitingstreffer maken.

In de tweede helft moest 
Zandvoort, dat de stevige wind 
toen pal van voren had, achter
uit spelen. De Brug werd allengs 
sterker maar Zandvoortkeeper 
Jorrit Schmidt kon vooralsnog 
zijn doel schoon houden. De 
Zandvoortse ploeg hield stand, 
mede gesteund door een doel
punt van Koen Michielsen. Dat 
Schmidt, met de finish in zicht, 
nog een keer de gang naar het 

een stuk beter dan in de eerste 
helft. “We waren nu zelfs de ster
kere partij, Nieuwkoop heeft de 
tweede helft nauwelijks nog kan
sen gehad”, weet Julia Buchel. 
Halverwege de tweede helft 
kreeg ZHC weer een strafcorner, 
die door Deinum opnieuw snoei
hard werd binnen geslagen. De 
bal werd echter niet buiten de 
cirkel gestopt; een vereiste om in 
aanmerking voor een doelpunt 
te komen. Het verkeerd stoppen 
was het arbitrale duo niet ont
gaan en terecht werd het doel
punt afgekeurd. 

ZHC gaat nu op de 4e plaats 
de winterstop in, die tot maart 
duurt. De zaalcompetitie begint 
voor de dames op zondag 3  
januari. 

Basketbal

HockeyHandbal

Door een goede start van 
de Zandvoorters met goede  
acties onder het bord door 
de beide centers, kwam Lions 
al snel op voorsprong. Ook 
in verdedigend opzicht was 
Zandvoort sterk waardoor de 
gastheren niet of nauwelijks 
onder de Zandvoortse basket 
kwamen. Na een ruststand van 
2755, werd Lions met 5485 de 
terechte winnaar. 

Topscores Lions: Niels Crabben
dam 40 en Ron v.d. Meij 28 
punten. Komend wekend heeft 
Lions geen competitieverplich
tingen. 

punten maakte. ZSC bleef in de 
race en uiteindelijk werd er met 
2023 gewonnen. Doelpunten 
ZSC: Noëlle Vos: 10; Manon van 
Duijn: 4; Laura Koning en Naomi 
Kaspers ieder: 3; Lucia van der 
Drift: 2 en Annelot Kaspers te
kende voor één doelpunt.

De Zandvoorters blijven in de 
positie voor iets moois aan het 
einde van het seizoen maar 
moeten vooralsnog wel de re
serves van Monnickendam, dat 
evenveel punten maar een be
ter doelsaldo heeft, boven zich 
dulden. Komende zondag speelt 
ZSC om 10.30 uur in de Korver 
Sporthal tegen het vierde team 
van het Amsterdamse Westsite. 

net moest maken en Ronald 
Kaales getrakteerd werd op een 
tweede gele kaart was alleen 
voor de statistieken belangrijk. 

Zandvoort blijft met deze over
winning in de voetsporen van 
koploper Buitenveldert, dat zelf 
thuis met 60 won van ZSGO/
WMS. Komende zaterdag speelt 
SV Zandvoort om 14.30 uur 
thuis tegen Vlug en Vaardig dat 
met 08 een pak slaag kreeg 
van VVC. Overige uitslagen 3e 
klaas B: Stormvogels – SCW: 
12; CTO ’70 – IJmuiden: 12; 
BlauwWit/Beursbengels – Jos/
Watergraafsmeer: 00 en de 
wedstrijd ASV Arsenal – KHFC 
eindigde in 17. 

Voetbal



heren mode
monsterverkoop bekende merken

KerKstraat 28    Zandvoort

kostuums scheerwol
van e 399,-

nU e 149,-

Winterjassen
van e 269,-

nU e 99,-

Alle Colberts
van e 299,-  e 249,-

nU e 69,-

kostuums
Wol/Blend

van e 349,-  e 299,-
nU e 129,-

Openingstijden:

Vr - Za - Zo
10.00 - 17.00 uur

humberto kostuums
van e 499,- e 399,-

nU e 169,-


