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‘De Zandvoortse’
organiseerde club-
kampioenschappen

Derde Kamer weer op 
bezoek bij basisscholen

Afgelopen dinsdag was het weer Prinsjesdag. Terwijl 
de ministers in Den Haag zich voorbereidden op een 
grootse ceremonie, zochten hun collega’s van het ‘Der-
de Kamer Kabinet’ in Zandvoort de Zandvoortse scho-
lieren op om ze een oranje ko� ertje te overhandigen. 

Burendag

‘Gemeente Zandvoort 
wil niet 1 dag maar het 

hele jaar door met 
de buren optrekken’

Groep 8a van de ONS ontving het Oranje Ko� ertje

Albert Korper van stichting Vrije Horizon toont het onderzoeksrapport te midden van bestuurders van de kustplaatsen

“Een echte game changer”, zo noemt wethouder Gerard Kuipers de onderzoeksre-
sultaten die Stichting Vrije Horizon heeft aangeboden aan de burgemeesters en 
wethouders van de kustgemeenten en de leden van de Tweede Kamer. De kustge-
meenten zijn blij met de positieve cijfers voor de plaatsing van windturbines op 
locatie IJmuiden Ver.

Al geruime tijd pleiten Bergen, 
Katwijk, Noordwijk, Wassenaar 
en Zandvoort voor deze locatie 
om windenergie op te wekken. 
IJmuiden Ver ligt buiten het zicht 
van de kust en er is ruimte voor 
het opwekken van veel meer 
windenergie. 

Het onderzoek van ECN, dat 
in opdracht van Stichting Vrije 
Horizon is uitgevoerd, is voor de 
kustgemeenten een steun in de 
rug. IJmuiden Ver blijkt naast een 
zeer realistisch ook een � nancieel 
aantrekkelijk scenario. “Voor de 
landelijke politiek is dit belang-
rijke informatie om te betrekken 
bij de besluitvorming over de 
windparken op zee. Deze nieuwe 
berekeningen en inzichten laten 
zien dat grote windparken verder 
op zee niet duurder zijn en zelfs 
een hogere energieopbrengst 
hebben. Dit is een kanteling in de 
discussie over wind op zee. Ik ben 
blij met de eerste reacties uit poli-
tiek Den Haag om deze nieuwe 
cijfers en inzichten te betrekken 
bij de besluitvorming”, zegt wet-
houder Gerard Kuipers namens 
de kustgemeenten.

Halvering
Uit het nieuwe onderzoek van 
ECN blijkt dat de berekende meer-
kosten voor locatie IJmuiden Ver 

Diverse Zandvoortse raadsle-
den hebben zich ingezet om de 
leerlingen te vertellen wat voor 
een bijzondere dag de derde 
dinsdag van september is, wat 
de Troonrede inhoudt en waar-
om de minister van Financiën 
zo belangrijk hierin is. Voorzien 
van het speciale ko� ertje voor 
de actie Jeugd & Politiek brach-
ten zij een bezoek aan de groe-
pen acht van alle Zandvoortse 
basisscholen. D66-raadslid 
Ruud Sandbergen deed dat op 
de Oranje Nassauschool (ONS), 
die 2 groepen 8 heeft. 

Lespakket
In het oranje ko� ertje zit een 
leerzaam lespakket dat de 
school kan inzetten om de 
kinderen les te geven over de 
'derde dinsdag van september', 

kunnen halveren. Aanvullend 
onderzoek naar schaalvoordelen 
en windopbrengst geeft aan dat 
IJmuiden Ver economisch zelfs 
beter is dan plaatsing op locatie 
Hollandse Kust, in het zicht van de 
kust. Realisatie van windenergie 
op IJmuiden Ver betekent ook een 
enorme stap voorwaarts in de uit-
voering van het Energieakkoord. 
Bovendien blijkt uit een zeer ac-
tuele tender dat de windparken 
kunnen worden gebouwd voor 
41% minder subsidie dan eerder 
door de minister van Economische 
Zaken werd berekend. Het gehan-
teerde argument van meerkosten 
van IJmuiden Ver ten opzichte van 
Hollandse Kust komt hiermee vol-
ledig te vervallen.

Als burger kunt u nog tot 29 sep-
tember een zienswijze indienen. 
Vanaf komende maandag, 26 sep-
tember, staan voorbeelden van zo 
een zienswijze op www.vrijeho-
rizon.nl. Die kunt u kopiëren en 
versturen.

de begroting en hoe de politiek 
werkt. In het ‘vragenuurtje’ met 
Sandbergen stelden de leerlin-
gen een paar vragen over hoe 
de politiek werkt. De kinderen 
wisten, op hun beurt, op veel 
vragen van het raadslid een 
antwoord te geven. 

Het is al een paar jaar de ge-
woonte om de leerlingen van de 
groepen 8 van de basisscholen 
te leren debatteren en daardoor 
vergaderetiquette bij te brengen. 
Met de inhoud van het ko� ertje 
bereiden de leerlingen zich voor 
op de jeugdraad die in decem-
ber weer zal vergaderen en die 
bestaat uit een fractie van twee 
leerlingen van iedere groep 8 
in Zandvoort. De ONS mag dus 
twee fracties leveren, die geschei-
den van elkaar zullen debatteren. 
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Nieuwe cijfers brengen 
IJmuiden Ver stuk dichterbij
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Ineke Smit Uitvaartverzorging

A.L. Dyserinckstraat 31 | 2032 RA Haarlem
telefoon: 06 54661799

info@inekesmit.nl | www.inekesmit.nl

Liefdevol en betrokken
Ik verzorg een betaalbare uitvaart 

voor iedereen
hoe u ook verzekerd bent.

Westerveld

Monuta Westerveld
(023) 562 70 10 | www.monutawesterveld.nl

Ook als u niet bij ons verzekerd bent. 

Wat zijn uw 
uitvaartwensen?
Voor Monuta 
Westerveld
is geen brug te ver.

Bespreek vrijblijvend met ons de mogelijkheden voor 
een passend afscheid.

Colofon

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Kees en Mary van Loon
23.09.2016
50-jaar 
getrouwd
 nu GOUD en op
 naar DIAMANT.

Een bijzonder man, dat was je

Moegestreden, maar tot het laatst toe omringd door zijn gezin, 
is overleden mijn zorgzame man, onze vader, schoonvader en opa

Johannes Cornelis Koene
Joop

* 20 juli 1940 † 14 september 2016

 Wil Koene - Lazones
  Sandra en Co
   Tamara en Michael
   Larissa en Riff
  Patricia en Peter
  Dennis en Jacqueline
 en verdere familie
Celsiusstraat 76
2041 TL  Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Degene die ik liefheb verlaat ik,
om degene die ik liefhad terug te vinden.

Tot het laatst genietend van Zandvoort en de duinen is 
onze lieve vader, schoonvader, opa en overgrootvader 

ons ontvallen. Hij is nu samen met mama.

Simon van den Bos
weduwnaar van Tinie van den Bos - van Heerde

ô Zandvoort                                                             † Haarlem
27 januari 1924                                         15 september 2016

Tineke en Aart
Jacob en Marja
Louis en Fenny
Simon
Hilde
Ronald en Petra
Liesbeth en Ab
Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Jacob van den Bos
Boterbloem 79
1441 TV  Purmerend

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

AJUMA  | Zuidstrand 2  |  2042 AG  |  Zandvoort  | 023-5714608  |  www.ajuma.nl  |  zuidstrand@ajuma.nl

Gin Sum Club
Table 24 ‘to share’
Fris ft. Rick May
Noor Bloemendaal
Hout Young heroes

by reservation only....

exclusive cooking by guest restaurant

€39.50 incl. bubbelsmondays at 19h00

AMAZING MONDAYS

AJUMA
05 sep  

12 sep  
19 sep 
26 sep 

03 okt

Reserveer nu voor de 
LAATSTE plekken! 
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Vaste bezorg(st)er
gezocht
voor diverse wijken

Ben jij onze bezorger die 2 keer per 
week 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 aan! 
Bel nu: 06-1139 1478 of surf naar www.zvo-verspreiders.nl

Leuke verdiensten!
Afhankelijk van de grootte van de wijk, liggen de 
verdiensten gemiddeld rond de € 30 - 300 per 4 weken.

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

Folders worden geseald geleverd dus vouwen hoeft niet meer!

Vaste bezorg(st)er

Ben jij onze bezorger die 2 keer per 

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

20 september 2016

Linda Castien
30 jaar

Gefeliciteerd meissie!
      liefs,

Wim, Sidney, Wesley, Lisanne, mama, papa, Danny, 
Miranda, Laura, Leon, Jazzlyn, Kaylee, Sylvie

      liefs,      liefs,

Ook iemand feliciteren?
Plaats dan een Spotlight 

Standaard: € 25 
Dubbel: € 50

Lever tekst+foto aan via 
info@zandvoortsecourant.nl

of bel 5732752 voor meer info
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…is iedereen wel eens vergeet-
achtig. Je komt niet meer snel 
op iemands naam of je bent 
weer eens de sleutels kwijt. Je 
verzint allerlei ezelbruggetjes 
om de naam te onthouden en 
de sleutels krijgen een vaste 
plek in huis. Maar ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen blijf je 
naar de sleutels zoeken omdat 
je met jouw gedachten elders 
bent. Soms schiet het door 
jouw hoofd: “Ik zal toch niet 
dement worden?”

Dit doemscenario heb ik ooit 
van zeer nabij meegemaakt. Ik 
kon er moeilijk mee omgaan en 
vond het erg lastig om elke keer 
voor een of ander wissewasje 
naar de persoon toe te gaan om 
de afstandsbediening te zoe-
ken die voor de zoveelste keer 
weg was. Vaak lag het apparaat 
onder het matras of onder een 
stapel kranten. Verder vond ik 
het vervelend om twintig keer 
te vertellen dat ik Nel was. Na 
al die jaren snap ik veel meer 
van deze rotziekte en kan ik mij 
goed voorstellen hoe iemand 
met dementie moeite heeft 
met plaats en tijd of niet meer 
weet hoe je een boterham 
moet smeren. Simpele dingen 
die voor mensen met deze ziek-
te vaak te moeilijk wordt. Met 
de kennis van nu begrijp ik veel 
meer en ik zou nu een arm om 
iemand heen slaan en samen 
een liedje zingen die ze zich wel 
herinnert. Helaas kan ik deze 
zwarte periode niet meer met 
een gummetje wegpoetsen.

Wereld Alzheimer Dag is dit jaar 
op 21 september en heeft als 
thema: een dementvriende-
lijke samenleving. Kennelijk is 
onze samenleving dat nog niet. 
Hoewel door de jaren heen 
men over deze ziekte veel ope-
ner spreekt. Vroeger ontkende 
of verzweeg men dat een van 
de ouders deze ziekte had. 
Men schaamde zich blijkbaar. 
Gelukkig is dat taboe nu door-
broken. Samen gaat men in ge-
sprek met ervaringsdeskundi-
gen en er zijn Alzheimer cafés, 
ook in Zandvoort. In ons dorp 
zijn geweldige ontmoetings-
centra waar men kijkt wat de 
cliënt nog wél kan en niet wat 
hij of zij niet meer kan. Er ont-
staan onderling vriendschap-
pen, er wordt gelachen, 
gedanst en gezongen. 
Een dementvriendelijke 
plek waar men met ple-
zier naar toe gaat!
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Flashmob voor jarig Pluspunt

L’ambiance geopend

Raadslid maakt rentree met 
oproep voor referendum Welzijnsorganisatie Pluspunt bestaat 10 jaar en een jarige 

krijgt (vaak) cadeautjes. Zo ook Pluspunt, maar dit was 
wel een heel bijzonder cadeautje. 

Zaterdag werd in de Haltestraat onder grote belangstel-
ling de nieuwe salon L’ambiance Coiffure & Beauté ge-
opend. Delaram Feizaskari, de eigenares van de 5-sterren 
schoonheidssalon, had de wethouder voor Economie uit-
genodigd om de openingshandeling te verrichten. 

Raadslid Bob de Vries (OPZ) komt bij de raadsvergadering 
van 27 september weer terug in de gemeenteraad. Zijn 
tijdelijke vervanger Joop Berendsen moet dus plaatsma-
ken en wordt weer buitengewoon raadslid. Nog voor zijn 
officiële rentree laat De Vries direct van zich horen, door 
te pleiten voor een bindend referendum aangaande de 
ambtelijke samenwerking met Haarlem.

De onlangs in het gebouw ge-
vestigde dansschool Zandvoort 
Dance Center had een zoge-
noemde flashmob ingestudeerd 
en deze werd vrijdagmiddag op 
het Raadhuisplein uitgevoerd. 
Bij een flashmob begint iemand 
te dansen en gaande de dans 
komen er steeds meer dansers 
bij. Aan het einde was het plein 
dan ook helemaal vol en ook de 
toeschouwers die niet durfden 

Wethouder Gerard Kuipers was 
helaas niet in de gelegenheid om 
te komen waardoor zijn collega 
wethouder Liesbeth Challik hem 
verving. Zij knipte samen met 
Feizaskari het lint door waarbij 
de salon officieel voor geopend 
werd verklaard. De gasten die 
op de opening af waren geko-
men konden met eigen ogen 
aanschouwen dat Zandvoort een 
prachtige salon rijker is geworden. 
Delaram Feizaskari nam de vele fe-
licitaties dankbaar in ontvangst en 
zij verwacht een mooie toekomst 
tegemoet te gaan in haar nieuwe 
salon. 

De eigenares had ook toestem-
ming gekregen om voor de kin-
deren een springkussen in de 
straat te laten plaatsen, waarvoor 

De medeoprichter van de 
Ouderenpartij  Zandvoort 
(OPZ) wil niet een verregaande 
samenwerking met regioge-
meente Haarlem aangaan zon-
der de Zandvoortse inwoners 
te raadplegen. “Aangezien de 
beslissing om het Zandvoortse 
ambtenarenapparaat onder 
te brengen bij de gemeente 
Haarlem direct of indirect ge-
volgen heeft voor de totale 
Zandvoortse gemeenschap, 
vraag ik mij af of een bindend 
referendum niet bij uitstek het 
instrument is om deze verant-
woordelijkheid gezamenlijk, 
als inwoners van Zandvoort, te 
nemen. Zegt u ja tegen de fu-
sie dan is de kans groot dat de 
couleur locale op den duur zal 
verbleken en we een wijk van 
Haarlem worden. Zegt u nee, 
we blijven zelfstandig, dan zal 
dat onder andere financiële 
consequenties hebben. Binnen 
de raad zijn de meningen ver-
deeld. Een bindend referen-
dum is daarom het overwegen 
waard”, zegt De Vries op zijn 

mee te dansen stonden erbij te 
swingen. 

Arliene Beaumont, eigenaresse 
van de dansschool, was trots dat 
het gelukt was, want vooraf is het 
toch best wel spannend of het 
allemaal loopt zoals het gepland 
is. Iedereen was het erover eens, 
deze spontane actie als cadeau-
tje voor Pluspunt is een geweldig 
stunt geweest.

het eerste deel van de Haltestraat 
afgesloten werd. Menig onder-
nemer in die winkelstraat was 
daar laaiend over, de voorzitter 
van de Ondernemersvereniging 
Zandvoort kreeg meer dan 30 
boze ondernemers aan de tele-
foon, die het een stuk rustiger had-
den dan op een normale zaterdag.

OVZ-voorzitter Peter Tromp: “Men 
begrijpt niet dat één onderne-
mer, die een nieuwe zaak opent, 
op zaterdag toestemming krijgt 
om deze straat af te sluiten voor 
al het verkeer. Het is ook van tevo-
ren niet met de ondernemers ge-
communiceerd, want dan hadden 
we van tevoren aan de bel kunnen 
trekken.” OVZ gaat tekst en uitleg 
vragen aan de gemeente hoe dit 
mogelijk is geweest.

Facebook-pagina.

Jerry Kramer (VVD) was er 
als de kippen bij om hem 
de daad bij het woord te 
laten voegen. “Nu de daad 
bij het woord Bob de Vries. 
D66 is reeds voorstander, 
gelezen hun verkiezings-
programma. Mochten we 
op termijn dus besluiten 
om inderdaad voordeel te 
zoeken in samenwerking 
met een andere gemeente, 

dan dienen de inwoners daar-
over wat ons betreft ook ruim 
van tevoren te worden geraad-
pleegd in een referendum, ook 
als het bijvoorbeeld gaat om 
het samengaan van ons amb-
telijk apparaat met dat van een 
andere gemeente. Het is im-
mers onze gemeente”, reageert 
Kramer op het bericht van De 
Vries.

En daar zit nu een ‘klein’ adder-
tje onder het gras want wethou-
der Gerard Kuipers, de verant-
woordelijk wethouder die de 
ambtelijke samenwerking in 
zijn portefeuille heeft, is zelf van 
D66-huize en de mogelijkheid 
bestaat dat via een bindend 
referendum de Zandvoortse 
bevolking niet ontvankelijk is 
voor de Zandvoortse samen-
werking met Haarlem. “Een di-
lemma voor onze vrienden van 
D66 dus, want het is de partij 
in Nederland die het middel 
referendum altijd heeft gepro-
moot”, aldus De Vries in een re-
actie op Kramer. 

Flashmob op het Raadhuisplein

Eigenares Delaram Feizarskari en wethouder Liesbeth Challik knippen het lint door

Bob de Vries
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BEDRIJVEN
ladder

Neem dan contact op met Ingrid Muller: 
Tel. 06 – 24530167 

Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl

Ook adverteren op deze pagina? 

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

www.shiatsis.nl    
tel. 023-5427858

Shiatsu stoelmassage 
heeft veel baat bij 

schouder- en rugklachten 

Vergoeding zorgverzekeraars

DANSEN aan ZEE

NU INSCHRIJVEN
Voor club- en privélessen.

Rob Dolderman - Danscentrum

Theater De Krocht | Grote Krocht 41 | Tel. 06-21 590 520

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

KUNSTGEBIT STUK?
U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak
Ook behandelingen aan huis mogelijk

Tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c 
Openingstijden: ma-wo-vr 10 -13 uur
Tel. 023-5766589 / 06-43497556

Administratie en belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

  Witte Veld 56  2041 GB te Zandvoort 
  T 023 573 92 72  M 06 45 30 45 31  

  E kitty@kantoorwillemse.nl  

R E G I S T E R  
B E L A S T I N G
A D V I S E U R S

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

Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067

Week 39: ma. 26 september t/m zo. 2 oktober

Tamme konijnen bouten ................................................

Stamppot zuurkool .....................................................................

met Huisgemaakte Halve Rookworst

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

Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067

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

Kilo € 12,95

Per portie € 4,95

Evenementenagenda
✺ SEPTEMBER ❂  SEPTEMBER ✺

24 André Hazes Meezingfeest - Het Wapen van Zandvoort,
  aanvang 20.30 uur

24 Stads- en dorpsomroepersconcours 
 Centrum, 14.00-16.30 uur

25 Shanty- en zeeliederenfestival 
 Centrum, 10.30-17.30 uur

25 De 10.000 stappen wandeling 
 Verzamelpunt: Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

25 Muziek op zondagmiddag - ‘Liedjes van Louis Davids’, 
 Oosterparkstraat 44, aanvang 16.00 uur

1 Korendag Zandvoort - Protestantse kerk, 10.00-22.00 uur

2 Koorconcert Zandvoorts Mannenkoor
 Agatha kerk, aanvang 15.00 uur

8 High tea seniorenvereniging
 Voor alle senioren in Zandvoort, theater De Krocht 

❋ OKTOBER ✼  OKTOBER ❃

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
22 september t/m 28 september

HUISDIERGEHEIMEN (3D/NL)

ZA/ZO/WO OM 13.30 UUR

MEESTER KIKKER
ZA/ZO/WO OM 15.30 UUR

BRIDGET JONES’S BABY
DO TM DI OM 19.00 & 21.30 UUR

FILMCLUB SIMON VAN COLLEM

DER STAAT GEGEN FRITZ BAUER
AANKLAGER JAAGT OP NAZI’S
WO OM 19.30 UUR

MEESTERSPION ➔ VANAF 1 OKTOBER

TROLLS ➔ VANAF 12 OKTOBER

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

VERWACHT:

Huisartsenpraktijk 
H.A Scipio Bl�me

 

GESLOTEN VAN 
30 september 

t/m 7 oktober 2016

Voor waarneming:
Woensdag huisarts N. van Bergen 023 5719507

Donderdag huisarts F. Weenink 023 5712499

Op maandag, dinsdag en vrijdag: 
Huisarts F. Weenink A t/m K

Huisarts van N. Bergen L t/m Z

Recepten uitsluitend via de waarneming aan te vragen.
Afspraken gemaakt met J. Haverkort en P. Hartman 

gaan door.  Vooraankondiging: Griepvaccinatie 
1 nov 2016 uitnodiging volgt.

Specialist voor al uw bloemwerken.

Bloemen volgen je hart
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Gallery de Wachtkamer
In winkelgalerij  ‘Jupiter Plaza’,   |  Haltestraat 2

Openingstijden:
Vrijdag, zaterdag en zondag 
van 12.00 tot 16.00 uur
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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)

Strandrommel

Een wandelaar trof zaterdagoch-
tend op het strand, even voorbij 
Havanna, een hele berg afval aan. 
De rommel was deels in de brand 
gestoken en werd nog smeu-
lend aangetroffen. Gezien een 
informatieboekje wat tussen de 
rommel werd aangetro� en is het 
waarschijnlijk door een studen-
tenvereniging zo achtergelaten! 
Een schande, vooral omdat er 
vlak naast een prullenbak op het 
strand stond.

Bussen rijden weer 
zoals voorheen
De lijnbussen van de Con nex xion 
rijden weer als voorheen. Het 
nieuwe busstation is in gebruik 
genomen en de Louis Davidsstraat 
is van een nieuw wegdek voor-
zien, waardoor er geen reden 
meer is om de omweg via de 
Hogeweg te maken. De tijdelijke 
haltes op de Haarlemmerstraat 
en de Hogeweg zijn dus niet 
meer in gebruik, wel de gewone 
haltes op de hoeken van de Prin-
ses se weg/Koninginneweg en de 
Prinsesseweg/Haar lem mer straat.

Het stokje is doorgegeven
Huisarts Bart van Bergen heeft af-
gelopen zaterdag 17 september 
met een receptie afscheid geno-
men van zijn patiënten. In aan-
wezigheid van vele aanwezigen 
dankte hij alle mensen die zijn 
afscheid tot een groot feest heb-
ben gemaakt. Tevens bedankte 
hij alle patiënten voor het ver-
trouwen dat ze hem al die jaren 
hebben geschonken. Van Bergen 
kan met een gerust hart met pen-
sioen want, zoals hij zelf aangeeft, 
hij prijst zich gelukkig dat de huis-
artsenpraktijk in goede handen is 
bij zijn dochter.

Haringhappen 
groots festijn 
Het Haringhappen bij Patrick en 
Mandy Berg van De Zeemeermin 
is weer een grootse happening 

geweest. Niet minder dan 500 
liefhebbers wisten de weg naar 
de loods in Zandvoort Noord te 
vinden. Zij konden ook dit jaar 
weer bepalen welke haring De 
Zeemeermin dit seizoen, tot de 
Hollandse Nieuwe volgend jaar 
weer aan wal is, verkocht zal wor-
den. Duidelijke winnaar werd ha-
ring ‘D’, die niet minder dan 147 
voorkeursstemmen kreeg. Haring 
‘B’ werd tweede (117 stemmen), 
haring ‘A’ was goed voor de derde 
plaats (79) en haring ‘C’ sloot de rij 
met 56 stemmen.

Oproep voor collectanten 
Voor de periode van zondag 9 
tot en met zaterdag 15 okto-
ber worden collectanten ge-
zocht in hun eigen buurtje wil-
len lopen om geld op te halen 
voor de Brandwondenstichting. 
Indien mogelijk doet ook ons 
Brandweercorps mee door de 
dinsdagavond (vaste trainings-
avond) te collecteren in het cen-
trum. Als u een uurtje over hebt 
in de tweede week van oktober, 
neem dan contact op met de or-
ganisatrice Hermine Eckelboom, 
bij voorkeur via email herminee@
xs4all.nl of via tel. 5714653. Op 
zaterdag 15 oktober wordt een 
straatcollecte gehouden in het 
centrum en bij de supermarken. 
Ook daarvoor worden vrijwilligers 
gevraagd. 

Hulp voor golfsurfster

Zaterdagavond rond 19.30 uur 
klapte een golfsurfster met haar 
hoofd op een zandbank. De red-
dingsbrigade, twee ambulances 
en het traumateam rukten uit om 
hulp te bieden. De ZRB was snel ter 
plaatse om eerste hulp te bieden. 
De situatie bleek mee te vallen, 
waarop het traumateam en een 
van de ambulances zijn afbesteld. 
De vrouw is door de ZRB overge-
dragen aan het ambulanceperso-
neel die haar ter controle naar het 
ziekenhuis heeft gebracht.

‘Geheime’ bankrekening 
van ZRB leidt tot vragen

Fonds verstandelijk gehandicapten
zoekt collectanten

In een artikel in de Heemsteedse Courant van 10 augus-
tus wordt gesteld dat de verkoopopbrengst van overtollig 
en afgeschreven materiaal als auto’s en vaartuigen op een 
aparte bankrekening van de Zandvoortse Reddingsbriga-
de (ZRB) zou zijn gezet. Terwijl deze voertuigen door de 
gemeente gratis ter beschikbaar zijn gesteld. De fracties 
van PvdA en SZ hebben over deze zaak opheldering ge-
vraagd aan de wethouder van Financiën, Gert-Jan Bluijs. 

Op maandag 26 september start Fonds verstandelijk gehandicapten met de landelijke 
collecte en vraagt daarbij aandacht en � nanciële steun voor de positie van mensen met 
een verstandelijke beperking. Het fonds � nanciert projecten die hun leven veraangena-
men en hun wereld vergroten. Dit maakt het fonds mogelijk.

Onno Joustra is sinds vorig jaar 
de nieuwe penningmeester van 
de ZRB. Hij werd bij de overdracht 
van de bescheiden met een ‘ge-
heime’ bankrekening geconfron-
teerd en kreeg het idee dat het 
om een rekening voor een ‘crea-
tieve boekhouding’ zou kunnen 
gaan. Aangezien hij controller is 
bij Volker Wessels, kan ‘creatief’ 
boekhouden zijn baan kosten. 
Mede daarom besloot hij in fe-
bruari het een en ander bij de 
gemeente aan te kaarten. Op de 
rekening werden bedragen van 
onder andere de verkoop van 
afgeschreven varend materiaal 
gestort, die met subsidie van de 
gemeente aangeschaft waren. 
Joustra had het vermoeden dat 
het geld van de opbrengst nor-
maal gesproken teruggestort 
zou moeten worden. Maar vol-
gens zijn voorganger had de ge-
meente nooit een opmerking in 
die richting gemaakt. Het extra 

Zo helpt het fonds met aangepas-
te materialen voor gemeenschap-
pelijke woonruimten, maneges, 
zorgboerderijen en speeltuinen 
in de buurt, aangepaste speel-
materialen voor kinderen met 
een beperking of een aangepaste 
schoolreis. Ook gaat er geld naar 

potje van de ZRB bestond al sinds 
de jaren ’70 van de vorige eeuw 
en het was aangegroeid tot een 
aanzienlijk bedrag. Niemand bui-
ten de penningmeesters wist er 
volgens Joustra van.

Reserves
“Voor de duidelijkheid, deze re-
serve is voor het grootste deel 
opgebouwd uit opbrengsten uit 
het verleden bestaande giften, 
donaties, opbrengsten uit ver-
koop oud papier en dergelijke. 
Dus het meeste geld is door de 
vereniging zelf bij elkaar vergaard 
in de loop van 40 jaar. Vóór 2010 
is er ook oud materiaal, niet zijn-
de auto’s, wel eens verkocht en 
aan deze reserve toegevoegd. 
Het betrof volgens de ZRB dan 
meestal al jaren afgeschreven 
materiaal wat niet meer voor de 
redding op zee bruikbaar was en 
ook niet in aanmerking kwam om 
te worden ingeruild voor nieuwe 

apparatuur. Wij zullen proberen 
zoveel mogelijk dit nog te ach-
terhalen zodat u een compleet 
beeld krijgt van deze inkomsten”, 
luidt de beantwoording van Bluijs 
aan PvdA en SZ.

Overleg met gemeente
“De vereniging heeft het geld 
nooit gebruikt en was dat ook 
niet van plan. Nu ben ik naar de 
gemeente gestapt en heb ik ope-
ning van zaken gegeven. Aan het 
begin van dit strandseizoen wer-
den de brandstofopslagplaatsen 
afgekeurd en moesten er nieuwe 
komen. We hebben toen beslo-
ten om niet naar de gemeente te 
stappen om subsidie te vragen. 
Dat zou in een ‘normale’ situatie 
nodig zijn want twee nieuwe 
brandstofkasten zijn knap prij-
zig. We hebben toen in overleg 
met de gemeente een deel van 
het geld van de ‘geheime’ reke-
ning daarvoor gebruikt”, vertelt 
Joustra, die het een en ander in 
de onlangs ingediende stukken 
voor de algemene jaarvergade-
ring heeft opgenomen en daar 
tekst en uitleg bij geeft. 

Ingeruild
Joustra benadrukt dat er geen 
opbrengsten van de verkoop van 
rijdend materieel op de rekening 
zijn gestort. “Dat rijdend materi-
eel werd gewoon ingeruild bij de 
dealer zodat we met minder sub-
sidie nieuwe terreinwagens aan 
konden scha� en. Gewoon, zoals 
iedereen dat doet. Bij boten is dat 
anders, die ruil je niet in, maar wat 
nog gebruikt kan worden, wordt 
verkocht. Wérd verkocht, want te-
genwoordig nemen wij boten bij 
de overkoepelende organisatie 
van de Nederlandse reddingsbri-
gades af en die nemen bruikbare 
boten in voor gebruik op ander 
water dan op zee”, verduidelijkt 
de huidige penningmeester van 
de ZRB.

Een van de boten van de reddingsbrigade | archie� oto

groepsactiviteiten, zodat mensen 
kunnen zwemmen, � etsen, een 
computercursus volgen, hun the-
atertalenten ontwikkelen of een 
muziekfestival bezoeken.

In Zandvoort worden collectanten 
gezocht. Wilt u ook meehelpen 

het bovenstaande te realiseren, 
meld u zich dan aan bij de coör-
dinator voor Zandvoort, Jootje 
Donkers, via tel.nr. 023-8922229 
of via e-mailadres: jjj.donkers@
quicknet.nl. Meer informatie vindt 
u op www.fondsverstandelijkge-
handicapten.nl/collecte.

foto: Laurens Bosch
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www.autobedrijfkarimo.nl
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK Nu: 
all-in € 19,95!!! 

Aanbieding: 
Airco service

Witte Veld 56
2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278
E-mail: info@willemseelektrotechniek.nl

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…

Botox - Fillers - Vampire Facelift
Draadlift - Peeling
Voor een afspraak of kosteloos advies
Renew Clinic Zandvoort
Passage 9 – Tel. 023-5767488
info@renewclinic.nl

LIPPEN VEILIG VERGROTEN OP EEN 
MOOIE EN NATUURLIJKE MANIER MET 1 ML. 
HYALURONZUUR KOST TOT 1 NOVEMBER 

SLECHTS €300,- (I.P.V. €450,-)!

www.renewclinic.nl

MOOIE EN NATUURLIJKE MANIER MET 1 ML. 

Cosmetisch arts 
Els Vogelpoel

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Als u zorg 
nodig heeft, 
zijn wij er 
voor u

Wie thuis hulp nodig heeft, 
zit goed bij Zorgbalans.

Onze Thuiszorg Buurtteams bieden 
ondersteuning, uiteenlopend van 
huishoudelijke hulp en begeleiding bij 
dementie, tot verpleging en verzorging thuis. Voor mensen die 
kwetsbaar of vergeetachtig zijn, zijn er onze ontmoetingscentra.
 
Om passende zorg te kunnen leveren, werken wij nauw samen met 
andere specialisten en organisaties in de omgeving. Samen met 

hen, u en uw familie zorgen wij ervoor dat u zo 
lang mogelijk prettig thuis kunt blijven wonen.

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

geef je vóór 1 oktober op bij  
één van de deelnemende café's!

 start 13.00 uur - eind  18.00 uur
deelname vanaf 18 jaar

deelnemende café's zijn herkenbaar aan de poster!

 een gezellige kroegentocht op een zondagmiddag 
langs de gezelligste café's van zandvoort aan zee.

bij elk café krijg je een leuke opdracht of spel.
deelname kost 10 euro inclusief t-shirt.

geef je op bij jou favoriete café.

RONDJE DO
RP 2016

ZO
N

DAG 16 OKTOBER
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19e Shantykorenfestival

Politiek loopt warm in raadscommissies 

Nabestaandengroep bij OOK Zandvoort

De Verbeelding start 
Buurtbedrijf Zandvoort 

Voor de 19e keer wordt komende zondag, 25 september, 
het Shantykoren- en Zeeliederenfestival georganiseerd. 
Traditiegetrouw begint de dag met een ontmoeting van 
alle koren op de Brink bij Nieuw Unicum. Het optreden 
voor de bewoners zal om 10.45 uur verzorgd worden door 
het koor ‘De Zilk’.

In aanloop naar de gemeenteraadsvergadering van volgende week dinsdag, heeft de 
Zandvoortse politiek voor het eerst na het zomerreces weer drie avonden commissiever-
gaderingen gehouden. Voorheen had elke commissie een eigen thema, maar vanaf nu 
heten alle commissievergaderingen raadscommissies. 

Na het afscheid nemen van een dierbare is het vaak moei-
lijk om de draad weer op te pakken. In de nabestaanden 
groep kunt u uw ervaringen delen met mensen die, net als 
u, een dierbare verloren hebben. 

Sinds mei 2015 is ‘De Verbeelding’ een project van de ge-
meente Zandvoort met als doel om inwoners met een 
beperking, dicht bij de eigen woonsituatie, een zinvolle 
dagbesteding te geven gericht op doorstroming naar de ar-
beidsmarkt. Dit project is voortgekomen vanuit de Partici-
patiewet en is mogelijk gemaakt  met provinciale subsidie.

Om 12.00 uur opent wethou-
der Gert-Jan Bluijs het festival 
officieel en wordt er gezongen 
door alle koren op de trappen 
van het Raadhuis. Van 12.30 
tot 13.00 uur zal het Muzikaal 
Gezelligheidskoor optreden op 
het Kerkplein. Daarna zingen de 
tien koren op het Dorpsplein, 
Gast huis plein, Kerkplein, Halte-
straat (tegenover café Laurel & 

De Nabestaandengroep komt 
weer bij elkaar op maandag 3 
oktober van 13.30 tot 15.00 uur 
in Steunpunt OOK Zandvoort, 
Flemingstraat 55. De groep is 

Dinsdag stond het cliënten-
ervaringsonderzoek Wmo 2015 
op de agenda, waarin de uitvoe-
ringsorganisaties van Haarlem 
en Zandvoort samenwerken. De 
enquêtes zijn schriftelijk uitgezet 
en voor het eerst kon men de en-
quêtes ook digitaal invullen. Meer 
dan 400 cliënten stuurden de 
vragenlijst retour wat uiteindelijk 
resulteerde in een netto respons 
van bijna 40%. Over het algemeen 
zijn de cliënten tevreden over de 
kwaliteit van de dienstverlening. 
Het gemiddelde rapportcijfer is 
een 7,1. Astrid van der Veld (GBZ) 
zette een kanttekening bij het 
cijfer en gaf aan dat individueel 
nog lang niet alles op orde is. 
Wethouder Gert-Jan Bluijs was blij 
met de uitkomsten in het rapport 
en zei te streven naar een nog be-
ter rapportcijfer volgend jaar. Het 
onderzoek Wmo 2015 werd voor 
kennisgeving aangenomen.

Zandvoorts Museum
Ook de verzelfstandiging van het 
Zandvoorts Museum stond op 
de agenda. Het college bood de 
raad een kader stellende notitie 
aan met randvoorwaarden waar-
binnen verzelfstandiging van het 
Zandvoorts Museum kan worden 
gerealiseerd. Verder vroeg het aan 
de raad een principebesluit te ne-
men over de verzelfstandiging. In 
het kort betekent het dat de ge-
meente de uitvoering van haar be-
leid, voor wat betreft het museum, 
niet meer zelf gaat doen maar wel 
de regie op de uitvoering wil hou-
den. Met name PvdA, bij monde 
van Gert Toonen, vond het geen 
helder en geen goed onderzochte 
nota met een open einderegeling. 
Tevens waarschuwde hij voor de 
financiële gevolgen zoals destijds 
het bestuur, als zijnde Cultureel 
Centrum, die meemaakte. GBZ 
wil het Gasthuisplein en de ‘schuur 
van Dorsman’ nog steeds bij het 
museumplan betrekken en stelt 

door Nel Kerkman

De Verbeelding is een netwerkor-
ga nisatie en bestaat uit lokale or-
ganisaties, ondernemers, zorgaan-
bieders en opleiders. Met behulp 
van deze partners wordt er geko-
men tot een aanbod aan passend 
werk dat aansluit op de verschil-
lende mogelijkheden van de deel-
nemers van De Verbeelding, wat in 
de toekomst zal resulteren in werk-
ervaring voor een passende baan.  

Buurtbedrijf Zandvoort
Momenteel bestaat het aanbod uit 
betaald werk, een werkstage, een 
werkervaringsplek of arbeidsmati-
ge dagbesteding. Jobcoach Ramon 
de Munck van De Verbeelding 
heeft onlangs, in samenwerking 
met Marie-Jose Driessen, het 
buurtbedrijf Zandvoort opgezet. 
In het buurtbedrijf worden de 
deelnemers in groepsverband 
goed geobserveerd en begeleid. 
Dit heeft mede als doel de deel-
nemers snel ‘arbeidsfit’ te maken. 
Verder versterkt deze werkwijze 
het begeleidingsplan op maat per 
deelnemer zodat zijn/haar moge-

Hardy) en bij Beachclub Tien.

Traditionele afsluiting 
Met een samenzang om 17.15 uur 
op het Gasthuisplein wordt het fes-
tival afgesloten met als afsluiter het 
volkslied van Zandvoort. Zie voor 
meer informatie de advertentie op 
de achterpagina. Ook handig om 
mee te nemen zodat u weet op 
welke locatie welk koor zingt.

een 10 jaarlijkse exploitatie begro-
ting voor met een subsidie van de 
provincie. D66 zette ook financiële 
kanttekeningen bij het stuk en de 
VVD kon de keuze van het college 
begrijpen maar wilde eveneens 
een betere onderbouwing. Het 
agendapunt komt 27 september 
op de raadsvergadering als be-
spreekpunt terug.

Strandbungalows
Woensdag werd vooral gesproken 
over het raadsvoorstel betreffen-
de de Strandbungalows. Aan de 
gemeenteraad wordt gevraagd 
om besluiten te nemen met de 
gewijzigde vaststelling van de be-
leidsregel, goedkeuring te verle-
nen aan de gewijzigde zonerings-
kaart en om een goede ruimtelijke 
ordening te waarborgen van de 
aangeboden ‘Toetsingscriteria 
strandbungalows’. 

Voorafgaand aan de vergadering 
spraken een aantal bewoners 
van de zuid boulevard en en-
kele strandpaviljoenhouders in. 
Opvallend in de gewijzigde zone-
ringskaart is dat ook ter hoogte 
van de noord boulevard vanaf 
strandpaviljoen Thalassa tot en 
met strandpaviljoen Rapa Nui 
strandbungalows mogen wor-
den gebouwd. Tevens mogen er 
nu ook strandbungalows op het 
gehele naaktstrand worden ge-
plaatst. In het gebied daartussen 
zijn geen strandbungalows toe-
gestaan. Vooral bij de gewijzigde 
zoneringskaart zette de VVD 
vraagtekens omdat het gelijk-
heidsbeginsel wordt aangetast. Er 
is ook geen maximale vervoersbe-
weging vastgesteld en er is geen 
24-uurs toezicht. 

Ook de PvdA/SZ zette kantteke-
ningen bij het raadsvoorstel en 
ziet volledig af van het plaatsen 
van strandbungalows. Het zou be-
ter zijn om te focussen op goede 5 

lijkheden nog beter in kaart kan 
worden gebracht. 

Momenteel is het buurtbedrijf al  
begonnen met kleinschalig pro-
ductiewerk en dat bevalt goed. 
Jobcoach de Munck legt het vol-
gende uit: “Wij zijn vooral op zoek 
naar uitbreiding van het produc-
tiewerk zodat de bestaande twee 
dagdelen kunnen worden uitge-
breid naar meerdere dagdelen. 
Gedacht wordt aan bijvoorbeeld 
sportverenigingen, wooncorpora-
ties en maatschappelijke dienst-
verleners. Het zou super zijn als 
we nog meer werk zouden kunnen 
doen zoals bijvoorbeeld, brieven 
vouwen, labels plakken en produc-
ten inpakken. Voor de opdrachten 
wordt een kleine onkostenvergoe-
ding gevraagd.” Bent u geïnteres-
seerd? Neem dan contact op met 
de volgende gegevens.

Het bezoekadres van De Ver-
beelding is: Raadhuis van Zand-
voort, Swaluëstraat 2. Maandag 
t/m vrijdag te bereiken via 023-
5740226. Website: www.dever-
beelding-zandvoort.nl. 

sterren hotelaccommodaties, vin-
den de partijen. Het CDA is niet 
enthousiast over het nieuwe voor-
stel, zij zijn wel voor het voorstel 
zuidstrand maar houden het voor-
stel noordstrand in overweging. 
D66 wil eerst goed over de diverse 
criteria nadenken voordat zij een 
besluit nemen. De OPZ heeft  
moeite met strandbungalows 
op het naaktstrand. Verder heb-
ben zij  kritische vragen over de 
bungalows in het algemeen. Het 
onderwerp wordt in de raadsver-
gadering van komende dinsdag 
als bespreekpunt op de agenda 
geplaatst. 

Ambtelijke 
samenwerking 
Tijdens de vergadering op don-
derdag tekende zich ten aanzien 
van het collegevoorstel over de 
ambtelijke samenwerking met 
Haarlem een meerderheid af die 
voor het voorstel is. Duidelijk werd 
ook dat de oppositiepartijen zich 
niet hiermee kunnen vereenzel-
vigen. Jerry Kramer (VVD) pro-
beerde Ruud Sandbergen (D66) 
te tackelen door het verkiezings-
programma van D66 opgenomen 
referendum over dit onderwerp. 
Sandbergen echter pareerde 
door te stellen dat er tijdens de 
coalitieonderhandelingen voor 
dit college er geen meerderheid 
voor een referendum bij de an-
dere onderhandelaars was te 
vinden. Uiteraard werd het agen-
dapunt niet geoormerkt als een 
hamerstuk. Waarschijnlijk zullen 
de partijen tijdens de komende 
raadsvergadering in hun nu al 
ingenomen standpunten blijven 
volharden en lijkt een volledige 
ambtelijke samenwerking zo 
goed als zeker ophanden te zijn. 
Het onderwerp zal tijdens een 
extra vergadering op 13 oktober 
aanstaande in de gemeenteraad 
opnieuw uitgebreid behandeld 
worden.

13,14 en 15 september 2016

vast op elke 1e maandag van de 
maand. Iedere bijeenkomst wordt 
met elkaar bepaald welke onder-
werpen er worden besproken. 
Andree Hagenaar, maatschap-

pelijk werker van Kontext, zal de 
groep begeleiden. De deelname 
inclusief koffie/thee is gratis. 
Aanmelden vooraf kan maar is niet 
verplicht bij de balie van Pluspunt, 
Flemingstraat 55, (023) 5740330 
of via info@ookzandvoort.nl. Voor 
meer informatie kunt u contact op-
nemen met Nathalie Lindeboom: 
023-5719393.
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DEELNEMENDE HORECABEDRIJVEN: Drink en spijslokaal LAUREL & HARDY, HET PLEIN fastfood, Grand café & res-
taurant NEUF, Café KOPER, Grand café hotel XL, Café Fier, Een bakkie en een babbel bij RABBEL, Café ANDERS, YANKS 
saloon, Brasserie ZIN, WILLIAMS pub & sportsbar, Discotheek CHIN CHIN. De muziekfestivals staan onder auspiciën van en 
georganiseerd door Zandvoort Evenementen Platform (ZEP).   Muziekfestival Zandvoort 2016 ©

Gratis Toegang
tot alle Muziekfestivals

      Helaas... het laatse festival in 2016: Wij zien jullie graag weer in 2017..!

Alle info: Like onze Facebookpagina en kijk op: www.meventweb.wordpress.com

Samstag 24 September - 19:00 uhr
 Lebende Musik...
   Bier & Wein
 Bratwurst
    Bretzel     
 Dirndl &
  Lederhosen...  Lederhosen...  Lederhosen...  Lederhosen...

Rathausplatz im Zentrum Zandvoort

Samstag 24 September - 19:00 uhr
Lebende Musik...

Bier & WeinLebende Musik...
Bier & WeinLebende Musik...

  Lederhosen...

Samstag 24 September - 19:00 uhr
Lebende Musik...

  Lederhosen...

Samstag 24 September - 19:00 uhrSamstag 24 September - 19:00 uhrSamstag 24 September - 19:00 uhrSamstag 24 September - 19:00 uhr

Ihr macht doch Alle mit, oder?!

Zandvoort Evenementen Platform (ZEP) bedankt haar sponsors Holland Casino Zandvoort, Circuit Park Zandvoort, 
Heineken en NOP Productions (technische faciliteiten tijdens alle muziekfestivals), alsmede de onderstaande deelnemers.

Vrijdag en Zaterdag 

onze heerlijke Caramelslof 
Van € 11,95 Voor € 10,50 !!!

Ook hebben we heerlijke Herfst Chocolade !!
Ons paviljoen 11 Zandvoort

NOG EEN PAAR WEKEN OPEN!

Wij heten u graag van harte welkom om nog 
even te komen genieten van een hapje en drankje 

van de kaart of een van onze dag specials.
 

Tot snel bij ONS

BROSSOIS
Haarlem | Utrecht | Zandvoort | Leiden

Dennis werkt in Meerleven.
 Je kunt hem aan het werk zien in het � lmpje op www.amie.nl/nieuws

We zijn op zoek naar collega’s en vrijwilligers.
Op donderdagmiddag 29 september en 6 oktober organiseren we een bijeenkomst voor iedereen die 
meer wil weten over het werken in de zorg bij Amie. Bijvoorbeeld als verzorgende of verpleegkundige 
of als vrijwilliger. Belangstellenden (wel of niet gediplomeerd) zijn van harte welkom om alles te 
horen over onze vacatures en opleidingsmogelijkheden.

Alles weten over
werken in de zorg bij                       ?

•  Donderdag 29 september om 14.30 uur in Huis in de Duinen, 
H. Heijermansweg 73 in Zandvoort

•  Donderdag 6 oktober om 14.30 uur in Meerleven, 
Witte de Withlaan 1 in Bennebroek
Aanmelden: communicatie@amie.nl

 Tuincentrum

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93 

NAJAAR EN 
WINTERBEPLANTING



Het wordt een druk weekend in het Wapen van Zandvoort 
op 24 en 25 september. Op zaterdag is er het grote André 
Hazes Meezingfeest en een dag later zorgen shantykoren 
voor een gezellige sfeer.

Liefhebbers van de muziek van Hazes kunnen hun hart ophalen bij 
de 12e editie van dit muziekspektakel, dat Kees Rutgers jaarlijks in 
Zandvoort organiseert sinds het overlijden van Neerlands grootse 
volkszanger. Dat zijn muziek nog altijd leeft blijkt wel uit het succes 
van het Hazes Meezingfeest, dat elke keer weer heel veel publiek trekt.

“Toen André Hazes op 23 september 2004 stierf nam ik mij voor het 
jaar daarop een Hazes-memorial feest te houden. Dat gebeurde bij 
Sunset, op het strand. Deze avond sloeg zo aan, dat een jaar later ie-
dereen weer om zo een feest riep. Dat gebeurde toen bij café Bluijs. 
Omdat het succes steeds groter werd, mede door de medewerking 
van de Amsterdamse zanger Mick Harren, moest telkens uitgeweken 
worden naar grotere locaties. De laatste jaren gebeurt dat met veel 
succes in het Wapen van Zandvoort”, aldus de organisator, en groot 
Hazes-bewonderaar, over het succes.

Inmiddels is Hazes twaalf jaar dood, maar het Hazes Meezingfeest leeft 
nog altijd. Kees Rutgers: “De kracht van dit evenement is natuurlijk de 
sfeer die de Hazes-muziek oproept. Iedereen zingt mee en heeft het 
naar zijn zin. Bovendien is er elk jaar weer een  of andere verrassing. 
Vorig jaar was er een heel  Hazes-koor. Dit keer zal ‘huiszanger’ Mark 
Meijer als gastzanger optreden. Verder worden er nog een aantal ver-
rassingen verwacht. Belangrijkste blijft echter het meezingen van alle 
gasten op de hits van André en genieten van zijn mooiste nummers. 
Het is toch ongeloo� ijk dat de muziek van deze volkszanger nog altijd 
leeft. Draaien ze ergens Hazes, dan is het gelijk gezellig.”

Het Hazes Meezingfeest begint om 20.30 uur en duurt tot 01.00 uur. 
En zoals gewoonlijk is de toegang gratis!

Shantykoren
Een dag later is het Wapen van Zandvoort een van de locaties van het 
Shantykoren Festival. De hele middag brengen diverse koren, waaron-
der ons eigen koor de  Wapenzangers, de mooiste shanty’s ten gehore 
in het dorp. Op het terras van het Wapen van Zandvoort kan men ook 
volop genieten van alles shanty’s en zeemansliederen. 

De � nale is opnieuw op het Gasthuisplein, ter hoogte van het Wapen. 
Alle koren verzamelen zich daar aan het einde van de middag om 
gezamenlijk met het publiek het Shantykorenfestival op grootse wijze 
uit te luiden, met als slotstuk het Zandvoorts volkslied. 

Kortom: het Wapen van Zandvoort staat dit weekend garant voor ge-
zelligheid. Kom ook en beleef het mee!

Twaalfde Hazes 
Meezingfeest en 

Shantykorenfestival
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Voorzitter Marco van Avermaete | archieffoto

Die Männer gaan er een feestje van maken tijdens Oktoberfest

18e Stads-en dorpsomroepersconcours

Bier, Bratwurst und Pretzels bij Oktoberfest

Opknapbeurt voor Zuidduinen

Op zaterdag 24 september vindt het 18e Stads- en dorps-
omroepersconcours plaats op het Kerkplein. Hoewel de 
omroepers tegenwoordig uit het dagelijkse straatbeeld 
zijn verdwenen, zijn er nog steeds voldoende om een jaar-
lijks concours te organiseren. 

Voor het vierde jaar op rij organiseert Muziekfestival 
Zandvoort een Zandvoortse equivalent van het Duitse ‘Ok-
toberfest’. De vorige edities waren een groot succes voor 
zowel inwoners als bezoekers van Zandvoort. Komende 
zaterdag 24 september op het Raadhuisplein is het zover.

De Zuidduinen aan de zuidkant van Zandvoort krijgt de 
komende weken een opknapbeurt. Dit mooie gebied is 
onderdeel van de Amsterdamse Waterleidingduinen en 
wordt ook wel het ‘zeedorpen landschap’ genoemd. 

Mensen met een hang naar ver-
vlogen tijden, mensen die het 
omroepen als een roeping zien, 
een vak waarbij creativiteit en ac-
teertalent een grote rol spelen. Zij 
verkondigen graag aan een groot 
publiek wat er zich allemaal af-
speelt en waar zij vandaan komen. 

Uiteraard zal de muziek de boven-
toon voeren met daarnaast alles 
wat men van een Oktoberfest mag 
verwachten. Dus ook hier, net als 
in München, Bier, Bratwurst und 
Pretzels en niet in de laatste plaats 
Dirndls und Lederhosen. Ook de 
lange tafels ontbreken niet. De or-

Al heel lang gaan mens en natuur 
hier harmonieus samen. Maar het 
kan mooier en beter. Een deel van 
het gebied is dichtgegroeid en 
verruigd. Daarom gaat Waternet 
het duin hier weer open maken 
waardoor ruimte komt voor duin-
eigen planten. Dat wordt gedaan 
door op verschillende plekken 

De omroepers gaan gekleed in his-
torische kostuums of ouderwetse 
pakken en beschouwen zichzelf 
als ambassadeur van hun (woon)
plaats. 

Na de ontvangst op het raadhuis 
zullen de omroepers van 12.45 

ganisatie is al jaren blij verrast dat 
vele bezoekers in gepaste kledij 
komen, hetgeen de sfeer natuur-
lijk ten goede komt.

Voor de muziek is dit jaar geko-
zen voor een nieuwe samenge-
stelde band. ‘Die Männer’ zijn 

te maaien. Daarnaast worden 
o.a. de woekerende rimpelroos, 
Amerikaanse vogelkers, sneeuw-
bes, zwarte den en reuzenberen-
klauw verwijderd, soorten die hier 
oorspronkelijk niet thuishoren. Zo 
blijft het open karakter van het 
duin behouden en kan iedereen 
ook in de toekomst blijven genie-

tot 13.45 uur door het centrum 
van Zandvoort de sponsors door 
middel van een roep bij hun voor 
de deur bedanken voor de me-
dewerking. Vervolgens zijn de 14 
omroepers op het Kerkplein te ho-
ren in twee rondes. De verplichte 
roep, de eerste, gaat over een on-
derwerp in Zandvoort. De 2e roep, 
de vrije roep, is naar keuze maar 
is meestal een ode aan de eigen 
stad of dorp. Het oordeel is aan 
de jury, bestaande uit voorzitter 
burgemeester Niek Meijer, Rob 
Dolderman en Paul Olieslagers. 
Om 16.30 uur zullen zij de winnaar 
bekend maken. 

Dit jaar zijn naast de Nederlandse 
omroepers, die vaak al jarenlang 
naar Zandvoort komen, ook drie 
Belgische deelnemers. Uiteraard 
doet ook onze eigen Gerard 
Kuijper mee. Hij is tevens de orga-
nisator van de Zandvoortse editie 
2016 van het Stads- en dorpsom-
roepersconcours.

vijf geroutineerde en gedreven 
muzikanten die zich gespeciali-
seerd hebben in Duitstalig en-
tertainment. Oktoberfest-muziek 
gemixt met Alpenrock, Duitse 
Schlagers en smartlappen. Een 
groot deel van het repertoire van 
de vijf Limburgse muzikanten be-
staat uit Duitstalige ‘Volkstümliche’ 
nummers, maar de band heeft het 
voordeel dat ze snel om kunnen 
schakelen naar bijna elk ander 
genre muziek. Het kan zo maar ge-
beuren dat er tijdens een reguliere 
Schlager ineens een hedendaags 
rocknummer verscholen zit, uiter-
aard met een verrassend Männer-
sausje. Kortom, ieder luisterend 
oor komt aan zijn trekken met een 
zeer uitgebreid internationaal re-
pertoire. 

De avond start met een Dj die te-
vens tijdens de pauzes het heft in 
handen neemt. De tappunten zijn 
zaterdag vanaf 19.00 uur op het 
Raadhuisplein open. De toegang 
is uiteraard gratis.

ten van dit gebied. 
 
Dit project wordt mogelijk ge-
maakt door Rijkswaterstaat en 
de provincie Noord Holland en 
maakt onderdeel uit van het 
Programmatische Aanpak Stikstof 
(PAS). Stikstof zorgt er voor dat de 
natuur sneller verruigt en dicht-
groeit, waardoor bijzondere duin-
planten het moeilijk krijgen. Met 
deze bijdrage kan het tij worden 
gekeerd en wordt de natuur weer 
robuuster. 



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

Henk Jansen 
& Dick Hoezee

The Hedi’s 
International

Feestelijk met het 
programma
Allez Hop

Zaterdag 19 november
Aanvang 20.00 uur
Theater De Krocht
Kaarten a € 10 p.p.

06-54677947/
06-53310684

Grootse decors, ja. 
Fraaie kostuums 

(kringloop)
Kortom, 

een sprankelende show
....................................................

TE HUUR 
per 1 november a.s. 

voor permanente
 bewoning: ZOMERHUIS 

in centrum voor 1 persoon 
met vast inkomen. 

Zelfstandige woonruimte 
20m2 met eigen opgang. 

Indeling: 
zit/slaapkamer gesto� eerd 

met open keuken, 
aparte douche/toilet. 
Gerenoveerd in 2014. 

Huur incl. GLW/Wi�  
€ 600 per maand. 

1 maand borg. 
Geen huisdieren.  

Info  06 55 345 340
....................................................

Volg ons op  FB 
Amsterdam aan Zee of 

op www.amsterda-
maanzee.amsterdam 
en blijf op de hoogte

 

Het opgeven van een Zandkorrel kan ook heel eenvoudig via www.zandvoortsecourant.nl

Te huur voor 
werkend persoon: 
gemeub. 2-kamer 

appartement. 
Voor korte of langere tijd. 
€ 575 p.m. incl GWL+wi� .

Tel. 5715772/06-14842903
....................................................

Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.

Boomverwijdering
Tevens tweedehands

bestrating op voorraad.
023-5353591 of

06-22209568
....................................................

Klussen-
Renovatie-Bouw

P.M.K. (in Zandvoort)
Schilder- en

aannemersbedrijf
Voor alle bouw- en

renovatie in en 
rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers, 

keukens en sierbestrating.
Ook voor schoonmaak-

werk bij u thuis.
Tel. 06-44875212

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

KRUA SURIN
THAIFOOD catering 

Haltestraat 30
06-30681325 
023-5746609
Pittige Thaise

Hapjes en maaltijden 
Kleine maaltijd v.a 5,-

Spareribs met rijst 7,50 
Wok on Beach Kip 8,00 
Speciale gelegenheid? 

Catering
Hapjes + maaltijden 
12,- tot 16,- p/pers. 

www.kruasurin.com 

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

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar

Zandvoort.
Voor uw APK, alle

onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,

Zandvoort
023-5713919 of 

0653231754
....................................................

Dansen Dansen Dansen
Schrijf je nu in bij 
Danscentrum Rob 
Dolderman. Inl. 06-

21590520 Zandvoort. 
Doldermans lessen 
– danssuccessen. 

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

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-

53498304
www.trade-ard.nl

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

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
www.erkd.nl

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 Reiki 
behandelingen, 
pijnverlichtende 
massagebank en 

mental coach gesprekken.
Pro-voet lid.

18 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919. 
Pinnen mogelijk,
www. pedicure-

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

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

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

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

 

Volg ons op FB 
Amsterdam aan Zee 
of op www.amsterda-
maanzee.amsterdam 
en blijf op de hoogte

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

Te huur: kamer/studio
in het centrum 
van Zandvoort.

Vanaf oktober t/m april. 
All Incl. Tel. 023-5719541 

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

Garages te huur
De Ruyterstraat € 130 p.m.

Trompstraat € 125 p.m.
Tel. 06-53256274

PC-problemen?
Rep-it lost het op!

Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk

of advies bij aanschaf
nieuwe computer.

Ook 's avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.

www.rep-it.nl
Met garantie.

Zandkorrels

OOK UW ADVERTENTIE IN DEZE KRANT?
Bel Ingrid Muller: 06-2453 0167 

of mail: ingrid@zandvoortsecourant.nl
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TE KOOP AANGEBODEN: 
Inpandige garagebox in 

appartementencomplex ‘De Ruyterstede’

Met elektrische deur naar buiten, 
op 50 meter van het strand en de zee. 
De box is voorzien van een stroompunt 
en licht. Oppervlakte: ± 18m²

Vraagprijs: € 26.000; k.k. Per direct te aanvaarden. 
Meer informatie kunt u krijgen via 06-10132296

VERMIST 
Boef

SINDS 9 SEPTEMBER

Omgeving Fahrenheitstraat

06-22214870

Uw specialist in wild en gevogelte 

O.a. vers verkrijgbaar:

• Kip in braadzak € 3,95 500 gr.

• Kalkoen karbonade € 4,95 500 gr.

• Kalkoen tournedos € 1,50 p.st.

• Loempia € 2,- p.st.

Iedere woensdag op de weekmarkt 

Poelier 
Hans Ruardy
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Ooit hebben we als cadeau een 
prachtige naaldboom mogen 
uitzoeken. Het was de enige in 
dit soort die er in het tuincen-
trum stond. Toen had hij al een 
beetje een kalige plek, maar 
voor de rest was het de grootte 
die we zochten. De foute ge-
dachte die je nooit moet den-
ken: dat trekt wel bij. Dat is dus 
niet gebeurt, en nu blijven we 
kijken naar het gat. De boom 
groeit en groeit, maar de lege 
plek blijft leeg. ‘Tak-extensions’ 
dacht ik ineens. Gat in de markt? 
Waarom niet? We kunnen een 
dunne haarcoupe al opleuken 
naar een weelderige haardos. 
Waarom geen neptakken vol 
naalden waarmee we een na-
tuurlijk foutje kunnen dichten?

Zonder gekheid. Het is heerlijk, 
een eigen tuin. Het is leuk, een 
bijbehorend eigen huis. Een 
plek onder de zon. Maar die 
plek moet zo nu en dan wel 
een beetje onderhouden wor-
den. Denk je dat je de verbou-
wingen achter de rug hebt, dan 
komt het verfraaien. En terwijl 
je na 10 jaar nog altijd van die 
klussen hebt liggen die ooit 
nog een keertje gedaan moe-
ten worden, is het houtwerk van 
de buitenboel altijd wel eerder 
aan de beurt. Zondag was zo’n 
mooie dag om te schilderen. 
Weinig wind, waardoor de verf 
tenminste niet van je kwast af 
woei. Niet te heet, waardoor de 
verf niet onder je handen kurk 
opdroogde. En geen druppel 
regen, wat geen verdere uitlegt 
behoeft. Eén deur voltooid, nu 
de rest nog. Lakken, schuren, 
schilderen, ieder jaar weer, je 
huis is nooit echt af.

Misschien is het ‘tiny house’ prin-
cipe een idee: de nieuwe rage 
waarbij men door hypotheekvrij 
te willen zijn, een lie� ijk houten, 
duurzaam huisje (laat) bouwen, 
van gemiddeld 22 m2. Een huis-
je dat zich onderscheid door 
een slimme indeling. Meestal 
op wielen. Waarbij het motto is 
‘minder huis, meer leven’. Klinkt 
wel lekker, dan zou het hele on-
derhoud bijna in een schaars 
vrij weekendje geklaard kunnen 
zijn. Hoe dan ook, huison-
derhoud is het nieuwe 
luxueuze offline. Prikkels 
uit, rust aan, en focus op 
waar je mee bezig bent. 

Column
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Van Mieris Trio

VanKessel Live tijdens een optreden bij Zandvoort Alive – Archie� oto

Van Mieris Trio 10 jaar VanKessel Live
Na een kleine zomerstop zijn de Kerkpleinconcerten, geor-
ganiseerd door Classic Concerts, afgelopen zondag weer 
van start gegaan. Traditiegetrouw speelden Laureaten 
van het Prinses Christina Concours voor een muziekmin-
nend publiek. Deze editie waren dat Ol� e van der Klein (vi-
ool), Rogier Tamminga (cello) en Rik Kuppen (piano).

Dit jaar viert de Zandvoortse coverband VanKessel Live 
zijn 10e verjaardag. Zanger Patrick van Kessel en gitarist 
Ebe de Jong zijn hun band begonnen met een optreden 
bij Mango’s Beach Bar en zijn daarna ‘gewoon’ door blijven 
gaan met optredens in Zandvoort en wijde omgeving.

door Nel Kerkman 

De drie getalenteerde musici vor-
men samen het Van Mieris Trio. 
In het informatieve programma-
boekje staat: “De naam van het 
trio is vernoemd naar Frans van 
Mieris, een Nederlandse schil-
der uit de 17e eeuw. Hij wordt 
geroemd om zijn ver� jnde schil-
derwerk en warm en diep kleu-
renpallet. Het pianotrio streeft 
ernaar deze kwaliteiten in hun 
spel te laten weerklinken.” Dat 
streven is perfect gelukt, het was 
ademloos genieten en luisteren 
naar het harmonieuze samen-
spel met voor de pauze muziek 
van Haydn, Brahms en Schubert 

Gezien de vaardigheden van De 
Jong op zijn gitaar is het reper-
toire van de band volkomen ver-
klaarbaar. Solo’s van de grootste 
gitaristen van de wereld tovert 
hij met het grootste gemak uit 
zijn instrument, en samen met 
Van Kessel, met zijn wat rauwe 
stem, bleek dat de basis van het 
succes. De samenstelling van de 
band is in die tien jaar wel een 
aantal keren aan veranderingen 
onderhevig geweest. Ook De 
Jong heeft een keer een periode 
niet met Van Kessel opgetreden 
maar keerde later weer op het 
oude, vertrouwde nest terug. 

en na de pauze muziek van Van 
Beethoven. En dan te bedenken 
dat dit Mieris Trio nog maar aan 
het begin staat van hun muzikale 
carrière, dat belooft wat voor de 
toekomst. Vooral de piano solo 
van Brahms speelde Rik Kuppen 
zonder bladmuziek zonder enige 
hapering, het was een genoe-
gen om naar te luisteren. Een 
terechte staande ovatie van het 
enthousiaste publiek. 

Iedereen was het erover eens: 
het was een fantastische start 
van de Kerkplein concerten. Het 
eerstvolgende concert is op 16 
oktober met het blazersensem-
ble Septentriones.  

De zanger is voorlopig nog niet 
van plan om te stoppen en heeft 
zelfs enkele zanglessen gevolgd. 
Het repertoire omvat namelijk 
bekende hardrock nummers 
van bijvoorbeeld Jimi Hendrix, 
David Bowie, U2, Santana, Neal 
Young, The Cream, Eric Clapton 
en Dire Straits. Om het 10-jarig 
bestaan te vieren verzorgt de 
band morgen, vrijdag 23 sep-
tember, een optreden in café 
Neuf in de Haltestraat. Het gratis 
mini-concert begint om 20.00 
uur met de bekende zangeres 
Miriam Verano in het voorpro-
gramma.

Kostverlorenstraat
Villa Mildridt en Charlotte

In 1902 werden twee panden aan het begin 
van de Kost ver lorenstraat in gebruik genomen 
door mevrouw M.H. Köning als ‘Pension, Rust- en 
Vakantieoord’ voor jonge kinderen. 

Zij was directrice van een kinderziekenhuis in 
Groningen en was naar Zandvoort gekomen 
omdat haar patiëntjes dringend behoefte had-
den aan een gezonde vakantie. Kennelijk was 
de ruimte te klein want na een jaar verhuisde 
het vakantieoord naar Villa Maximilaan aan de 
(verlengde) Haltestraat.

Weinig wind, waardoor de verf 
tenminste niet van je kwast af 
woei. Niet te heet, waardoor de 
verf niet onder je handen kurk 
opdroogde. En geen druppel 
regen, wat geen verdere uitlegt 
behoeft. Eén deur voltooid, nu 
de rest nog. Lakken, schuren, 
schilderen, ieder jaar weer, je 
huis is nooit echt af.

Misschien is het ‘tiny house’ prin-
cipe een idee: de nieuwe rage 
waarbij men door hypotheekvrij 
te willen zijn, een lie� ijk houten, 
duurzaam huisje (laat) bouwen, 
van gemiddeld 22 m2. Een huis-
je dat zich onderscheid door je dat zich onderscheid door 
een slimme indeling. Meestal 
op wielen. Waarbij het motto is 
‘minder huis, meer leven’. Klinkt 
wel lekker, dan zou het hele on-
derhoud bijna in een schaars 

De twee villa’s zijn nog aanwezig in de Kost verlorenstraat, ech-
ter de namen zijn verwijderd en ook de veranda. Het linker 
huisje is verdwenen maar het rechter huisje staat er nog.

(bron: Martin Kiefer) 

Herkent u deze nog?



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

2016, 2016-ODIJ-32448.
- Poststraat 2-2a, gevelwijziging, ingekomen 13 september 
2016, 2016-ODIJ-32567.
- Locatie Flemingstraat, aanvulling c.q. wijziging op verleende 
vergunning 2012-VV-041 nieuwbouw 29 appartementen. 

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Vinkenstraat 14, kappen boom, verzonden 14 september 
2016, ODIJ-2016-31097.

Bentveld:
- Duinrooslaan 8, kappen boom, verzonden 13 september 
2016, ODIJ-2016-28936.
- Locatie Zuidlaan perceel 3 gelegen ten westen van huis-
nummer 36, kappen zeven boom, verzonden 16 september 
2016, ODIJ-2016-31302.

Van rechtswege verleende vergunning
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Strandafgang De Favauge 13, verbouw surfschool Skyline, 
verzonden 14 september 2016, ODIJ-2016-29460. 

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/geno-
men besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage of 
digitaal in te zien op de computer in de hal van raadhuis. 
U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebben-
den kunnen gedurende een termijn van zes weken na 
bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. 
De datum van bekendmaking 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 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zand-
voort. Burgers 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.

Afgegeven evenementenvergunning

Z2016-002423 Keesomstraat richting Blinkertweg

Dhr. Michael Gane, Vitaminstore Halve van Haarlem, hardloop-

evenement op 25 september van 11.00 uur tot 15.00 uur.

Meld uw evenement aan voor 1 november!
Bent u van plan om in 2017 een evenement te organise-
ren? Meld uw evenement dan vóór 1 november aan voor 
de regionale evenementenkalender. Uw melding wordt 
doorgezet naar de Veiligheidsregio Kennemerland. Zij be-
palen namelijk de inzet van de hulpdiensten in de regio 
bij evenementen. Deze melding staat los van uw formele 
vergunningsaanvraag bij gemeente Zandvoort. Die moet 
u na uw aanmelding op de regionale evenementenkalen-
der gewoon doorlopen. U vindt het aanmeldformulier op 
www.zandvoort.nl/Ondernemer/Evenementen. Naast het 
aanmeldformulier voor de regionale evenementenkalender 
vindt u hier ook andere nuttige informatie, bijvoorbeeld 
over het aanvragen van subsidie. Uw evenement kan na-
melijk onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen 
voor subsidie.

Gemeentelijke publicatie week 38 - 2016

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 37 en 
de verdere in week 37 door het college genomen besluiten 
zijn in week 38 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 27 september 2016

De onderwerpen van deze vergadering: 

Benoeming buitengewoon raadslid 

HAMERSTUKKEN:
Controleverklaring en accountantsverslag 2015
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en hand-
having omgevingsrecht
Nota bodembeheer regio IJmond en rapport “actualisatie 
bodemkwaliteitskaart”
Krediet herinrichting Stationsplein en Koper Passerel

BESPREEKSTUKKEN:
Strandbungalows
Minimabeleid 2016-2020 en wijzigingsverordening indivi-
duele inkomstentoeslag 
Verzelfstandiging van het Zandvoorts Museum
Nota verbonden partijen Zandvoort 2016

Ingekomen stukken 
Verslag van de vergadering van 28 juni 2016

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 wijzigen. U 
vindt de meest recente agenda en alle informatie op de 
website van de gemeente; klik hiervoor op: “Bestuur>Ge-
meenteraad>Kalender met agenda’s ”. 
De bijeenkomst van de raad wordt via de gemeentelijke 
website rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur>Ge-
meenteraad> Luisteren en verslag”).

Presidium 
Het raadspresidium komt bijeen op donderdag 29 september 
2016 om 20.00 uur 

U vindt agenda, de vergaderlocatie en alle overige informatie 
op de website van de gemeente; klik hiervoor op “Bestuur>-
Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”. 

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Mr. Troelstrastraat 14, kappen boom, ingekomen 31 augustus 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m 
donderdag 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 donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

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 (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. 



Bij inlevering van deze bon tijdens uw diner bij Filoxenia, doet u mee met onze loterij (geldig t/m 9 oktober 2016)

Hoofdprijs : volledig verzorgd diner voor 4 personen incl. drankjes

2e prijs (5x) : cadeaubon t.w.v. € 25

Troostprijs (5x) : fl es ouzo

Uw naam : .................................................................................................................................................................

Uw email : .................................................................................................................................................................

Trekking: 10 oktober
Winnaars worden bekend gemaakt via Facebook en in de Zandvoortse Courant 

Filoxenia bestaat 15 jaar
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Kom in beweging met de buren!
Zaterdag 24 september is het landelijke Burendag. In 
Zandvoort wordt jaarlijks ook Burendag gevierd en zater-
dag is er een programma gepland van 14.00 tot 16.00 uur. 
Het thema dit jaar is: ‘kom in beweging met de buren’. 

Bewegen is goed voor de 
mens! Daarom gaan Pluspunt, 
OOK Zandvoort en RIBW op 
Burendag samen met buurt-
bewoners bewegen. Er komen 
diverse beweeg activiteiten in 
Pluspunt, waaronder gratis les-
sen valpreventie, yoga, dansen, 
Tai Chi, judo en een buurtwan-
deling. Voor de kinderen is er een 
springkussen zodat ook zij de 

nodige beweging krijgen. Komt 
u dus vooral naar Pluspunt op 
burendag! 

Tijdens Burendag kunt u buurt-
bewoners ontmoeten en na 
a� oop is er een drankje en ge-
zonde hapjes. Wie weet vindt u 
wel een maatje om u samen in te 
schrijven voor een van de cursus-
sen of om samen eens een wan-

delingetje te maken. Deelname 
is uiteraard gratis. 

Programma
Om 14.00 uur is de opening met 
een warming up. Om 14.15 uur 
starten de volgende activiteiten: 
14.15 en 14.45 Valpreventie les 
14.15 en 15.00 uur Yoga les
14.15 uur uurtje wandelen met 
Joke Bais
14.15 tot 15.30 uur doorlopend 
Tai Chi demo en proe� essen
14.15 en 15.00 uur Dans-� t-les
14.15 tot 15.30 uur Springkussen 
voor de kids! 

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

September flink op weg 
naar een warmterecord

Weerbericht

Max 21o 18o 20o 19o

Min 12o 14o 13o 15o

Zon 70% 65% 65% 60%

Neerslag 20% 40% 25% 75%

Wind z. 3 wzw. 3-4 zw. 3 zzw. 3-4

September 2016 zou wel eens geschiedenis kunnen gaan 
schrijven op thermisch gebied. De kans neemt toe dat 
we de allerwarmste negende maand uit de weerhistorie 
meemaken. De voorsprong in temperatuur ten opzichte 
van normaal bedraagt zo’n slordige 5 graden momenteel.

Met de huidige vooruitzichten 
zou een absoluut temperatuur-
record dus in de lijn der ver-
wachting liggen. Het laatst was 
september zo warm in 2006 (na 
de warmste zomermaand ooit, 
juli 2006). Vooral ook de hoge 
temperaturen gedurende de 
avonden en nachten hebben 
een flinke bijdrage geleverd 
aan het warmteoverschot van 
de afgelopen tijd. Soms was 
het nog 25 graden om 23 uur.

Telkens gaat het goed op de 
weerkaart. Het zijn vooral de 
depressies richting IJsland 
die het doorgaans mooie en 
warme weer bij ons bewerk-
stelligen. Aan de zuidoost� ank 
van deze cyclonen wordt door-
lopend warme lucht hogerop 
aangevoerd waardoor zich re-
gelmatig hogedrukgebieden 
vormen. Die lopen dan vervol-
gens door via onze omgeving 
naar het oosten of noordoos-
ten.

Soms evenwel is de depressie-
druk wat groter uit het noord-
westen zoals aan het einde van 
de week.  Dan kunnen meest 
belegen oceaanfronten net 
schampen en wat regen of een 
bui geven bij ons. In grote lij-

nen houdt dit geschetste lucht-
drukpatroon dus min of meer 
aan tot begin oktober.

De zuidweststroming lijkt zich 
op vrij noordelijke breedten 
af te blijven spelen waardoor 
hogedrukgebieden dus nog 
regelmatig kans hebben zich 
op te houden in de buurt van 
Nederland. Als we de huidige 
temperatuurcurve denkbeel-
dig doortrekken tot 1 oktober 
is de verwachting dat septem-
ber tussen de 4.5 en 5 graden 
te warm uit zal komen en dus 
recordwarm zal zijn.

De komende dagen is het rus-
tig weer met ideale middag-
temperaturen en zal het over-
wegend droog blijven. Rond 
vrijdag en zondag is er tijdelijk 
een kans op wat regen of een 
bui in Zandvoort en omgeving. 
Daarna volgen weer een aantal 
heel aardige nazomerdagen in 
Noord-Holland. De droogte is 
opmerkelijk: tot in week 1 van 
oktober wordt amper neerslag 
van betekenis verwacht.    

Meer weerinfo via 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

 Do.  Vr. Za. Zo. 

Hier uw vaste advertentie?

06-2453 0167

Nieuwe sierbestratiNg?
De grootste keus, meer dan 100 voorbeeldtuinen!

Kijk voor aanleg sierbestrating en tuinhout bij u in de regio op: 
www.modeltuinenzwanenburg.nl

Modeltuinen Zwanenburg
IJweg 411 •  Zwanenburg • 023 - 5552475 • 06 - 58931561

aaNbieDiNg
Stenen, zand, uitgraven, afvoer, aanleggen, trillen en 1 jaar garantie vanaf E 69,- per m2
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Neem uw tuinmaten mee voor een gratis ontwerp en vrijblijvende prijsopgave. Ook bij u thuis!

Modeltuinen Zwanenburg
Openingstijden: ma. t/m za. van 08.00 - 17.00 uur
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Bridgers van ZBC in actie tijdens een bridgedrive

Ard Keff in actie op Assen | Foto: Chris Schotanus

Zandvoortse Bridgeclub bestaat 70 jaar

Ard Keff 2e in dagklassement

Lions had moeite met 
eerste tegenstander

ZSC wint met goed spel
eerste veldwedstrijd

Op 17 september 1946 werd de Zandvoortse Bridgeclub 
(ZBC) opgericht. Ongeveer 25 leden hadden zich aange-
meld die een contributie van fl. 0,25 per week betaalden. 
Het eerste bestuur werd gevormd door voorzitter W.G. 
Gebe, secretaresse A. Weller Teunisse en J.G. Bisenberger, 
penningmeester.

Plaatsgenoot Ard Keff is vorige week na twee races over-
all 2e geworden in het dagklassement van de BMW E30 
Cup van DNRT. Op het bloedhete motorcircuit van Assen 
was de lange Zandvoorter, na drie jaar daar niet gereden 
te hebben, weer druk doende met de strijd om het kampi-
oenschap in zijn klasse.

De reserves van Blue Stars hebben afgelopen weekend er-
voor gezorgd dat Lions tot het uiterste moest gaan om de 
eerste twee punten mee naar Zandvoort te nemen. Lions is 
na het kampioenschap van vorig jaar gepromoveerd en zal 
dit seizoen meer tegenstand mogen verwachten. Bij 61-70 
werd de eindstand bereikt. Ron van der Meij was ouderwets 
op dreef met 22 punten.

De dames van ZSC hebben zondag in Vinkeveen een 
mooie winst geboekt tegen ASV. Na twee keer dertig mi-
nuten was de stand opgelopen naar 12-20 en konden de 
punten meegenomen worden naar Zandvoort.

De clubavonden werden elke 
woensdagavond gehouden in café 
‘Hollandia’ in de Zeestraat, waarbij 
al spoedig de behoefte gevoeld 
werd om een wedstrijdleider aan 
te stellen. De in bridgekringen al 
zeer bekende heer Joh. Fabel was 
gelukkig bereid de technische lei-
ding op zich te nemen.

Inmiddels is ZBC uitgegroeid 
tot een vaste waarde in de 

De BMW was door Tim Tuning 
raceklaar gemaakt maar de af-
stelling was niet hetgeen Keff 
ervan verwachtte. Mecanicien 
Marcel moest na een 9e plaats 
in de eerste vrije training, nog 

“Na ons kampioenschap van 
afgelopen seizoen zijn we een 
poule omhoog gegaan, dus 
dat betekent meer tegenstand. 
Afgelopen zaterdag speelden 
we uit tegen de Blue Stars 2 in 
Diemen. Ons team is zo goed als 
het zelfde gebleven ten opzich-
te van vorig jaar. Jaap Jongbloed 
is gestopt, maar Philip Prins is 
weer terug en met de nieuwe 
spelers Rick Houtzager en Jood 
Mahfood zijn we in de breedte 
gegroeid”, zei Robert ten Pierik 
na afloop.

Ondanks dat de geringe wijzi-
gingen in het team, moesten 
de Zandvoortse heren wel weer 
‘even’ inkomen. “Vooral het eer-
ste kwart waren we zoekend 
naar ons spel. Blue Stars heeft 
een team met honderd jaar 
ervaring en zij profiteerden di-
rect van ons mindere spel”, al-
dus Ten Pierik. Toen Zandvoort 
de verdediging aanpaste van 

“We begonnen de wedstrijd 
direct goed met snelle aanval-
len en ook de verdediging aan 
onze kant stond als een huis”, 
zei Lucia Singer-v.d. Drift na af-
loop. Zandvoort kreeg een voor-
sprong die het de hele wedstrijd 
niet meer uit handen gaf. Bij rust 
was er al een voordelige marge 
van 5 doelpunten: 6-11.

Na rust een net zo fel ZSC als 
voor de ‘thee’. Noelle Vos, tijdens 
de veldcompetitie nog spelend 
bij ZSC maar straks in de zaal-
competitie voor Voorburg uit-
komend, leefde zich uit en was 

Zandvoortse sportwereld. Elke vijf 
jaar wordt voor de leden een feest 
georganiseerd. Bij het 10-jarig be-
staan in 1956 was er naast een 
aantal bridgedrives ook een bor-
reluurtje, gevolgd door een groot 
feestelijk diner-dansant in café-
restaurant Bouwes met het grote 
‘Bouwes-orkest’ en een uitgebreid 
internationaal cabaretprogramma. 
Het ledental bedroeg toen onge-
veer 100. 

hard aan het werk om een betere 
startpositie mogelijk te maken. 
Keff kwam niet verder dan de 7e 
plaats. “De veranderingen aan de 
auto brachten niet waar ik op ge-
hoopt had, ik had zelfs even een 

man-to-man naar zone en bij 
vlagen speelde als vanouds, 
met een strakke verdediging 
en scherpe passing, kregen ze 
loon naar werken en controle 
over de wedstrijd. “Vanuit onze 
verdediging konden we meer-
dere fastbreaks lopen, en als dat 
niet ging dan was vooral Ron 
v.d. Meij door Blue Starts niet te 
stoppen. Drie driepunters op rij 
tekende hij aan, en ook onder 
het bord was hij heer en mees-
ter”, sluit de snelle spelverdeler 
af. Na een ruststand van 25-30 
werd het uiteindelijk 61-70 en 
was de eerste winst een feit. 

Komende trainingen en wed-
strijden gaat Lions op zoek naar 
de vorm van vorig jaar, voor ho-
pelijk weer zo een sportief en 
succesvol seizoen.

Topscorers Lions: Ron van der 
Meij 22; Robert ten Pierik 14 en 
Niels Crabbendam 12 punten. 

goed voor menig doelpunt en in 
de verdediging stond Eline van 
Ravensbergen in het doel als 
de spreekwoordelijke rots in de 
branding. Uiteindelijk eindigde 
de wedstrijd bij een 12-20 stand 
in Zandvoorts voordeel. 

Scores ZSC: Noëlle Vos 8 en 
Charissa Koning, Lucia v.d. 
Singer-v.d. Drift en Remona 
Daniëls scoorden ieder 4 keer. 
Komende zondag speelt ZSC 
om 11.00 uur thuis, op sport-
park Duintjesveld. Tegenstander 
is dan het derde team van het 
Amsterdamse Zeeburg.

Afgelopen zaterdag vertrok-
ken twee bussen met 102 leden 
naar het restaurant ’t Hoorntje in 
Akersloot. Daar werd men ont-
vangen met koffie en gebak, met 
opdruk van het nieuwe clublogo, 
waarna twee rondjes bridge volg-
den. De lunch werd gebruikt tij-
dens een prachtige vaartocht over 
het Alkmaardermeer en de Zaan, 
waarna nogmaals de kaarten ter 
hand werden genomen. Roos Piller 
en Hans Hogendoorn wisten de 
hoogste score (69,19%) te beha-
len en ontvingen zowel een beker 
als een dinerbon, beschikbaar ge-
steld door Club Nautique. Tijdens 
het diner bood Wim Veldhuizen 
namens de Stichting Zandvoortse 
Bridge Activiteiten (SZBA) 1.000 
pakken nieuwe speelkaarten aan. 
Aansluitend was er muziek en 
zang en verzorgden Mieke Kleijn, 
Els Visser en Willem Vrind een leuk 
optreden. Het was een geweldige 
dag voor de leden.

Op dit moment heeft de club 150 
leden, die op woensdagavond, en 
sinds 1996 ook op donderdagmid-
dag, spelen in de Blauwe Tram. 
Mocht u belangstelling hebben 
voor het edele bridgespel, gaat u 
dan gerust eens een keertje langs. 
U bent er van harte welkom!

negende tijd staan. Nog een keer 
de pits ingereden om nog wat te 
veranderen aan de auto en snel 
weer de baan op. Ik wist mijn tijd 
daarna nog te verbeteren maar 
bleef steken op slechts een 7e 
kwalificatie tijd”, vertelt hij.

Dat hij na de eerste race over 14 
ronden alsnog als derde werd 
afgevlagd, zegt genoeg over de 
kwaliteiten van zowel Keff als van 
zijn monteur en van zijn BMW. 
Door dit resultaat had hij een 
betere startpositie in de tweede 
races, die eveneens over 14 ron-
den ging. Door teveel wielspin 
verknalde hij zijn start en kon hij 
zich opnieuw opmaken voor een 
inhaalrace. Door vooral Joshua 
Kreuger achter zich te laten en 
Delano Schriek snel voorbij te 
gaan, kwam hij uiteindelijk op de 
tweede plaats te liggen. Winnaar 
Ralph Disveld bleef echter buiten 
bereik van Keff, die op 16 okto-
ber de laatste race van het sei-
zoen op Circuit Park Zandvoort 
zal rijden. Het weekend Assen 
werd met een mooie 2e plaats 
afgesloten.

Bridge

Autosport

Basketbal

Handbal



S.V. Zandvoort
Sportpark Duintjesveld

Bezoek aanstaande zaterdag
24 september de wedstrijd

S.V. Zandvoort - V.S.V.

Aanvang 14.30 uur (toegang gratis)
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Melanie Franse strekt zich al vallend uit en scoort fraai

De winnaars tonen trots hun prijzen

ZHC wint eerste thuiswedstrijd

SV Zandvoort wint met moeite

Clubkampioenschappen 
Golfclub De Zandvoortse

De dames van ZHC hebben afgelopen zondag de eerste thuiswedstrijd in winst omgezet. 
Vooral de tweede helft kwam het vernieuwde spel van Zandvoort naar voren. Er werd 
uiteindelijk met 4-1 gewonnen van De Kraaien uit Wijdewormer.

SV Zandvoort heeft zaterdag in Hoofddorp nipt weten te winnen van rode lantaarndra-
ger UNO. De thuisclub kwam voor het eerst dit seizoen op voorsprong en gooide de deur 
op slot. Zandvoort had grote moeite om langszij te komen. Nigel Berg maakte met twee 
doelpunten en een assist het verschil.

Op 10 en 17 september hebben op Golfclub De Zandvoortse 
de clubkampioenschappen plaatsgevonden. De dames en 
heren van de golfclub streden om de felbegeerde eretitel. 

Pikant detail vooraf was dat 
de nieuwe trainer/coach van 
Zandvoort, Jaap Bleker, vorig 
seizoen in dezelfde functie bij de 
tegenstanders in dienst was. De 
dames uit de Zaanstreek kenden 
dus zijn filosofie en konden daar
op anticiperen. Dat ze uiteinde
lijk toch niet tegen Zandvoort 
opgewassen waren, toonde de 
kracht van onze plaatsgenoten.

ZHC kwam in de eerste helft na 
20 minuten door een mooi doel
punt van Elise Vriesema op een 
verdiende voorsprong. “Daar 
bleef het verder ook bij voor 
wat betreft de eerste helft. In de 

Zandvoort was in de eerste helft 
43 van de 45 minuten de betere 
ploeg maar kon door de defen
sieve instelling van de Hoofd
dorpers niet echt een vuist ma
ken. UNO had de eerste twee 
wedstrijden van het seizoen flink 
klop gekregen, 101 bij VVC en 
18 van Blauw Wit/Beursbengels, 
en was vast van plan om het deze 
keer niet zover te laten komen. 
Het doel werd dichtgespijkerd 
en Zandvoort werd met een 
probleem opgezadeld. “Er was 
geen doorkomen aan. We had
den geluk dat Nigel Berg in vorm 

tweede helft gingen we gelukkig 
door en wist Marsja van Marle na 
een mooie aanval de 20 erin te 
slaan”, aldus woordvoerder Julia 
Buchel. Zandvoort kwam gaande 
die tweede helft steeds beter 
in haar spel en overklaste De 
Kraaien regelmatig. 30 werd het 
door Tanya Vriesema die hoog in 
het doel sloeg. Het werd daarna 
zelfs nog 40 door ook een mooi 
doelpunt van Melanie Franse, die 
vallend zich dermate uit wist te 
strekken dat ze de bal over de 
doellijn kon tikken. “De Kraaien 
kon daarna nog wel op 41 ko
men, maar dat bracht onze over
winning niet in gevaar. Al met al 

is. Hij maakte het verschil en was 
met zijn techniek in staat om 
vaak een paar man te passeren”, 
aldus begeleider Reinier Kreuger. 
Een kwartier voor rust kwam de 
thuisploeg zelfs op voorsprong 
komen.

Door twee noodgedwongen 
wissels, vlak voor rust en direct 
erna, was UNO dermate van 
streek dat Zandvoort kon pro
fiteren. Invaller Roxy Groot kon 
op aangeven van Berg zijn ploeg 
op gelijke hoogte brengen. Even 
later was het Berg zelf die voor de 

dus zeer tevreden, nu hopen dat 
we dit door kunnen zetten”, aldus 
Buchel.

De nieuwe coach kon tevreden 
zijn over het resultaat: “De wil om 
te winnen van het team dat ik de 
afgelopen jaren had geleid, was 
binnen het hele Zandvoortse 
team aanwezig. Dat zorgde voor 
een verhoogde spanning in de 
eerste minuten van de wedstrijd 
maar die werd snel overwonnen. 
We speelden steeds beter met 
als resultaat een prima 41 over
winning.” Volgende week spelen 
de dames van ZHC in Maassluis 
tegen Evergreen.

12 kon zorgen. De Zandvoortse 
manofthematch tekende ook 
voor de 13 waardoor de 23 van 
UNO Zandvoort geen punten 
kostte. De eerste winst van dit 
seizoen was een feit. Komende 
zaterdag speelt SV Zandvoort de 
eerste thuiswedstrijd tegen VSV, 
dat zaterdag thuis met 13 niet 
tegen VEW opgewassen was.

Overige uitslagen 3e klasse 
B: Blauw Wit/Beursbengels 
– Hoofddorp: 40; IJmuiden 
– Kagia: 12; en SCW – VVA/
Spartaan werd 30.

Organisatoren Hein den Dunnen 
en Jacqueline Steinmetz heb
ben, in samenwerking met Nigel 
Lancaster van OGZ, ervoor ge
zorgd dat het toernooi een waar 
feestje werd. Dit jaar streden 62 
spelers, waaronder 20 dames, om 
de titel. Op de thuisbasis van de 
vereniging, Open Golf Zandvoort 
(OGZ), werd de eerste zaterdag 
over 9 holes en afgelopen zater
dag over 18 holes geprobeerd om 
de beste scores neer te zetten. 

Hockey

Voetbal

Golf

Uitslag 
Zandvoorter René Witte speelde 
27 holes in 111 slagen en was 
daarmee de beste van de heren. 
Hillegomse Barbara Koopman 
wist met haar 125 slagen over 27 
holes de rest van de dames ach
ter zich te laten. Beiden mogen 
zich een jaar lang clubkampioen 
noemen en hun namen worden 
gegraveerd in de wisselbekers 
van dit speciale, jaarlijks terug
kerende toernooi.

Aan Zee (strandclub 12)
Abovo Media
Administratiekantoor 
 K. Willemse
Amsterdam Beach Hotel
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
BKZ
Bloemsierkunst J. Bluijs
Brossois
Chocolate & Diamonds
Circus Zandvoort
Creme Fresh
Dansschool Rob Dolderman
Dierenkliniek Zandvoort
Filoxenia Greek Cuisine
H. Willemse Elektrotechniek
Hans Ruardy Poelier
Het Pakhuis
Huisartspraktijk Dr. H.A. 

Scipio Blüme
HunWijn
Ineke Smit Uitvaartverzorging

Adverteerders
Joop van Nes jr
Laurel en Hardy
Modeltuinen Zwanenburg
Monuta Westerveld
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Renew Clinic
Shiatsis
SKiP
Slagerij Marcel Horneman
Stichting ZEP
Strandpaviljoen Ajuma
SV Zandvoort
Tandprothese Zandvoort
Thunnissen
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen B.V.
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
VVV Zandvoort
Wapen van Zandvoort
Zandvoort Dance Centre
Zorgbalans
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Wonen in Noord Duin  |  Flemingstraat Zandvoort

Schrijf nu in voor één van 
deze betaalbare & moderne 
appartementen

Wonen in Noord Duin, een combinatie 
van rust en levendigheid. 

Thuis genieten van heerlijke rust, maar 
met alle voorzieningen binnen handbereik. 
Met het strand, de zee, de duinen en het 
stadsleven op korte afstand woont u hier 
heerlijk! 

KORTOM, EEN IDEALE 
PLEK OM TE WONEN.

Verkoopmakelaars

START 

VERKOOP

5 OKTOBER VAN 

17.00 - 19.00 UUR

www.vvvzandvoort.nl
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www.vvvzandvoort.nl


