
Op zaterdag 1 oktober 2016 
haalt de ecocar weer 

Klein Chemisch Afval op.
Gemeente Zandvoort

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl
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5 10 -15 233
Feest Dementie Wonen Sport
Holland Casino
viert feest om
40 jarig jubileum

Openhartig
over leven
met dementie

Zaterdag is
weer open
huizen dag

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

Startticket
Italië voor
karting talent

Keel smeren

“Al dat zingen was slechts 
voorbereiding op het 
echte werk: zaterdag 

met Gerard Joling”

De prijswinnende dorpsomroepers | Foto: Freek Veldwisch Klaas Koper en Kees Rutgers zongen een Hazes-duet Die Männer maakten er een feest van Het debuterende koor De Wapenzangers

U zult het ongetwijfeld wel gemerkt hebben: afgelopen weekend stond Zandvoort weer eens op zijn kop. Er was een zeer veelzijdig muzikaal 
programma in het centrum, waar zowel de deelnemers als de toehoorders van genoten hebben. Zaterdag het omroepersconcours, Oktoberfest 
en Hazes meezingfestival en zondag het Shantykoren en Zeeliederen Festival. Met wellicht het laatste hoogzomerse weer van dit jaar, werd het 
voor velen een onvergetelijk weekend.

Friezen winnen 
omroepersconcours
Voor de 18de keer was Zandvoort 
zaterdag gastheer voor het stads- 
en dorpsomroepers concours. 
Met luide stem en in diverse tra-
ditionele kledij bedankten de 
9 Nederlandse en 3 Belgische 
heren de sponsoren in hun 
‘verplichte’ roep. Later moch-
ten zij in hun vrije roep op het 
Kerkplein aan een jury hun ode 
brengen aan hun dorp of stad. 
Opvallend was dat zowel bij de 
Nederlanders als bij de Belgen 
de ‘folkloristische hobby’ wordt 
overgedragen van vader op 
zoon. Sterker nog, vader Jan-
Sjoerd de Vries uit Sneek en 
zoon Harm uit IJlst wonnen de 

eerste en de derde plaats in het 
concours. Tweede werd nieuwko-
mer Rein Mulder uit Hindelopen. 
Drie Friezen die samen de prij-
zen in de wacht sleepten, dat is 
een unicum!

Meezingen met Hazes 
blijft leuk
Het André Hazes Meezingfeest 
beleefde afgelopen zaterdag 
zijn twaalfde editie. Wie zou 
denken dat de belangstelling 
voor dit themafeest na zo veel 
jaren wel minder zou worden, 
kon in het Wapen van Zandvoort 
zien dat dit nog niet het geval 
is. Het feest kwam weliswaar 
laat op gang, veel mensen had-
den door het prachtige weer 
extra lang van het strand ge-
noten of waren eerst gaan kij-
ken bij het Oktoberfest op het 
Raadhuisplein, maar later op de 
avond werd het gigantisch druk 

Oktoberfest zou kunnen beden-
ken. Het Nederlandse en Engelse 
repertoire van de band was vol-
komen toereikend om het in gro-
te getalen opgekomen publiek 
tot het einde toe te vermaken. 
Het was een geweldige afsluiter 
van in totaal 7 muziekfestivals 
die deze zomer zijn georgani-
seerd in het centrum. 

Shantykoren en 
Zeeliederen Festival 
zonovergoten
Het 19e Shantykoren en Zee-
liederen Festival van zondag was 
weer zonovergoten. In al die 19 
jaren dat dit prachtige festival 
in Zandvoort georganiseerd 
wordt is het slechts één keer in 

en groeide het Hazesfeest uit tot 
een ouderwets gezellige hap-
pening, mede door de live zang 
van Mark Meijer en Kees Rutgers. 
Maar ook ‘onbekend talent’ liet 
zich horen, onder wie zelfs een 
vrouwelijke ‘Hazes’.

Oktoberfest van 
verbroedering
Het Oktoberfest van zaterdag-
avond was er een van verbroe-
dering. Nog menige Duitse gast 
was in Zandvoort en kon zich 
samen met de Nederlanders 
vermaken tijdens het gratis fes-
tival op het Raadhuisplein. ‘Die 
Männer’, een Limburgse 5-kop-
pige partyband gespecialiseerd 
in Oktoberfesten, snapte het 
helemaal en speelde de ene na 
de andere wereldhit. De zanger 
vertolkte niet alleen Duitstalige 
‘Schlagers’ en ‘Alpenrock’, zo-
als men waarschijnlijk bij een 

het water gevallen. Het was dan 
ook druk in het centrum. Drukte 
vanwege de koren en drukte 
vanwege de zon. Er heerste een 
gemoedelijke sfeer in het dorp 
tijdens dit festival. De organisa-
tie had een drietal nieuwe koren 
uitgenodigd die misschien wel 
niet wisten wat ze overkwam. 
Het was ook het eerste optre-
den van het nieuwe Zandvoortse 
koor de Wapenzangers tijdens 
het festival. Traditiegetrouw 
werd het festival door alle koren 
op het Gasthuisplein afgesloten. 
Een paar liedjes, het Zandvoorts 
volkslied als laatste en het was 
weer voorbij. Volgend jaar het 
vierde lustrum; dat moet een 
groot feest worden!
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Zandvoort van alle markten thuis in muzikaal weekend 

Koene Cleaning Zandvoort
Tel. 06-1432 4444

www.koenecleaning.nl

Als je niet nastreeft  
wat je wil hebben, dan  
zul je het nooit krijgen.
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UITVAARTVERZORGING

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45 
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Erika

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! 

HOOG HOOG HOOGLaag Laag
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LAATSTE plekken! 

Laatste gastkok van
dit seizoen:

Met vriendelijke groet, Bas en Beaudine 
en het team van Beach Club Tien

Tel. 023-5713200 - www.beachclubtien.nl

Ook doen wij vanaf 1 oktober mee aan 
de Zandvoort Goes Wild!! Week. 

Dus vanaf 1 oktober serveren wij buiten de 
kaart om ons wildmenu voor € 27,50:

Wildpaté met een coulis van cranberry
❖

Hertenbiefstuk met een jus van oesterzwammen
❖

Spekkoek met speculaasijs

Vanaf 28 september 
hebben wij een 
3 - gangen keuzemenu 
waarbij u volledig 
verrast zult worden 
door onze Chef Kok!

 

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

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

Voor
Gerookte runderlende met basilicum-vinaigrette 
en radijspickles
Tartaar van makreel met crostini en mierikswortel
Gegrilde avocado met kikkererwten en tahin

Hoofd
Cote de boeuf met knoflookjus, haricots verts en kriel
Dorade filet met lamsoren, gnocchi en salsa verde
Gegrilde haloumi met tomatensalade en spinazie
 
Na
Lemon curd pie
Gezouten caramel-chocoladetaart 

€ 29,50 P.P.

is open t/m 9 oktober

De beste gerechten 
van het seizoen 
  om te     delen

“Heer, ontferm U”               

Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden 
van onze lieve, zorgzame moeder,  

oma en overgrootmoeder

Johanna Gesiena Bosman - Geurkink

 * Winterswijk  †  Zandvoort
 26 oktober 1924 21 september 2016

 
Dochter van Harmen Jan Geurkink en 

Willemina Berendina te Strake

Gehuwd geweest met Gerrit Bosman † 1992

Uit aller naam:
 Harm en Marijke Bosman

Wij danken de medewerkers van woonzorgcentrum 
Huis in de Duinen, in het bijzonder van afdeling  
de Zeebries, voor de liefdevolle verzorging van onze 
moeder gedurende de afgelopen drieënhalf jaar.

Correspondentieadres:
Familie Bosman
Mr. Troelstrastraat 7
2042 BR  Zandvoort

De teraardebestelling heeft inmiddels plaats 
gevonden.

Lieve Ankie en Pieter,
gefeliciteerd met 

jullie gouden huwelijk.

27-9-1966             27-9-2016

kinderen en kleinkinderen

Wie komt ons team versterken?
Top Thuiszorg is een thuiszorgbureau waar aandacht en kwaliteit 
voorop staan. Wij zijn op zoek naar gemotiveerde mensen, die het 
leuk vinden om goede zorg en kwaliteit te bieden aan onze cliënten.

Wij zijn op zoek naar: 
● Verpleegkundigen ● verzorgenden 

Wij bieden goede werkomstandigheden en een goed salaris.
Flexibele uren mogelijk, bijv. aangepast aan schooltijden.

Voor inlichtingen:
Telefoonnummer 06-52022639 of email topthuiszorg@kpnmail.nl

Top Thuiszorg
Een Top Team voor Top Zorg

In kleine kring hebben wij afscheid genomen van

Petrus Antonius Hubertus Wijnands
  Pieter

tandarts

Schinveld                                                        Bentveld
9 maart 1937                              23 september 2016

 Bentveld: Barbara 
 ’s-Gravenhage: Rutger en Jeab
  Alec
  Igor
 Steenbergen: Maarten en Monique
  Youri
  Lisa
 Overveen: Joan en Vanessa
  Olivia
    Filippa
  Bloeme
  Zeger
  Caspar 

Met heel veel dank aan het Buurtteam en 
Prettig � uis Aerdenhout/Zandvoort.

B.C. Wijnands - van Schaardenburg, Westerduinweg 20, 
2116 VH Bentveld.

 Tuincentrum

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93 

NAJAAR- EN WINTERBEPLANTING

GROOTBLOEMIG & KLEINBLOEMIG

VIOLEN EN CHRYSANTEN.

Namens het bestuur en al onze 
vrijwilligers van de St. Zandvoortse4daagse

feliciteren wij ons Gouden huwelijkspaar

Pieter en Ankie
Met sportieve felicitaties 

en groetjes van ons allemaal

Het Bestuur

Lieve Pieter en Ankie
Van harte gefeliciteerd met jullie 

50 jarig huwelijk 
Wij wensen jullie nog vele gelukkige jaren

Heel veel liefs
Leo, Ankie en Leroy

Ook felicitaties uit Australië Kevin en Wesley
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mogen we qua temperatuur 
onze handen dichtknijpen. Wat 
een cadeautje om elke dag een 
strak blauwe lucht te zien. Van 
mij mag het tot kerst zo blijven. 
Heerlijk! Maar of we het willen 
of niet, de herfst komt met rasse 
schreden nader. De pepernoten 
en chocoladeletters liggen al in 
de schappen van de winkels en 
de griepprik kan weer gehaald 
worden. Ook het cursusseizoen 
2016-2017 gaat beginnen. U 
kunt bij Pluspunt  terecht voor 
allerlei activiteiten, workshops 
en cursussen. Er is een groot 
aanbod dus u hoeft zich niet te 
vervelen. 
 Na het zomerreces is ook de 
politiek begonnen. We hebben 
al een voorproefje gehad met 
diverse agendapunten die be-
sproken zijn in de commissies. 
De beslissing over wel of geen 
strandhuisjes op het Noord- en 
Zuidstrand was nog een groot 
vraagteken. Zoals altijd zijn 
er voor- en nadelen en welke 
wegen het zwaarst? Gaan we 
met de trend mee en wordt 
het strand vol gezet met extra 
bouwsels of kiezen we voor een 
strand waar het nog enigszins 
rustig is. De strandbal ligt bij de 
politiek en inmiddels is er dins-
dag al heftig over gesproken. 
De verdere uitleg staat in deze 
krant en zal menigeen doen ver-
bazen. De verzelfstandiging van 
het Zandvoorts Museum stond 
ook op de agenda en met alleen 
de PvdA en SZ tegen kreeg het 
museum de goedkeuring van de 
andere partijen om zelf de stap 
te wagen. Wel met een riante 
subsidie. De ambtelijke samen-
werking stond dinsdag niet ge-
agendeerd en wordt verschoven 
naar de slachtmaand oktober. Ik 
zal nog moeten wachten voor de 
uitslag. 
 De ondernemers in Zand voort 
zijn nog lang niet toe aan een 
winterstop. Afgelopen week-
end was het centrum een groot 
pretpark. Het kon niet op. Op één 
dag drie evenementen vond ik 
wel iets teveel. Maar kennelijk is 
dat normaal. Aankomende za-
terdag staan er ook weer grote 
evenementen gepland. De jaar-
lijkse Korendag viert zaterdag 
haar 10-jarig bestaan. En u kunt 
de hele dag genieten van muziek 
in de kerk. Op dezelfde zaterdag 
viert Holland Casino zijn 40 jarig 
feestje. Met Gerard Joling 
als  grootste attractie en 
een spetterende afsluiting. 
Nee, echt saai is Zandvoort 
nog lang niet!
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Holland Casino viert 
verjaardag met Gerard Joling

70-jarig bruidspaar

Statushouders blijven in 
Zandvoort opvang vinden

Kunstig beschilderde 
banken worden weer wit

Holland Casino bestaat op 1 oktober 40 jaar en dat wordt 
gevierd; met hun gasten, met hun medewerkers, met hun 
zakelijke relaties én vooral met de inwoners van Zand-
voort en omgeving. Holland Casino trakteert Zandvoort 
op een bijzonder feest met een openluchtconcert op het 
Badhuisplein van Gerard Joling, dat afgesloten wordt met 
een vuurwerkshow.

Het gebeurt zeker niet iedere dag dat een echtpaar 70 
jaar in de echt verbonden is. Afgelopen zaterdag vierden 
Henk Lotten (90) en Coos Lotten-Kruisheer het heugelijke 
feit dat zij 70 jaar geleden (!) in het huwelijk traden. Het 
bruidspaar woont nog zelfstandig.

In 2015 werd Nederland geconfronteerd met een sterk 
verhoogde vluchtelingenstroom. Inmiddels komen er 
fors minder vluchtelingen naar Nederland. Maat regelen 
van het kabinet en afspraken in Europees verband  
hebben gezorgd voor een daling van het aantal men-
sen dat als asielzoeker naar Nederland komt. Dit bete-
kent dat de druk op de opvangcapaciteit in de AZC’s is  
afgenomen.

Sinds 2011 staan er gezellige en vrolijke bankjes op het 
Raadhuisplein, Badhuisplein en de boulevards, gemaakt 
door schoolkinderen en kunstenaars. Door intensief  
gebruik en de weersomstandigheden zijn ze bescha-
digd en aan een flinke opfrisbeurt toe. Tijd voor nieuwe 
plannen. 

Op 1 oktober 1976 opende in 
Zandvoort het eerste Holland 
Casino. Elke vestiging orga-
niseert zijn eigen feestje en  
omdat de vest iging in 
Zandvoort het eerste Holland 
Casino van Nederland is, vindt 
daar de officiële landelijke af-
trap plaats. De festiviteiten in 
het kader van Holland Casino 
40 jaar duren tot 1 mei 2017. 
Dat is precies de dag dat in 1977 
het tweede Holland Casino van 
Nederland werd geopend in 
Valkenburg.

Zaterdag zal vanaf 19.00 uur 
de voormalige wereldkam-
poen judo Dennis v.d. Geest 
als DJ een optreden op het 
Badhuisplein verzorgen. Om 
20.00 uur zullen de CEO van 
Holland Casino Erwin van 
Lambaart, vestigingsmanager 
Eric Zwemmer en burgemees-
ter Niek Meijer officieel de fes-
tiviteiten rond de verjaardag 
van het eerste legale casino in 

Ze kregen felicitaties van Zijne 
Majesteit de Koning en van de 
commissaris van de Koning in 
Noord-Holland, Johan Remkes. 
Uiteraard waren burgemeester 
Niek Meijer en zijn eega Janny, 
net als vijf jaar geleden, ook 
aanwezig om het bruidspaar na-
mens de gemeente Zandvoort te 

De instroom van vluchtelingen 
is dan weliswaar afgenomen, de 
stroom statushouders (vluch-
telingen met een verblijfsver-
gunning) is nog erg groot. 
De opvangcapaciteit voor de 
statushouders bij gemeenten 
is dus nog steeds nodig. De 
staatssecretaris heeft een ap-
pèl gedaan op de gemeenten 
om de opvangcapaciteit voor 
statushouders (nog) niet op te 
heffen.

Spalier
Voor Zandvoort is de praktijk 
nu zo dat alle statushouders die 
nu in het Spalier wonen regulier 

Alle opnieuw door de kinder-
kunstlijn beschilderde kunst-
bankjes, die in het voorjaar 2017 
klaar zijn, krijgen een nieuwe 
locatie, namelijk dichtbij de 
kinderkunstenaars en dat zijn 
de speelveldjes, sportvelden en 
scholen. De vrolijke bankjes op 
het Badhuisplein worden per 1 

Nederland, dat van Zandvoort 
dus, openen. Rond 20.15 uur 
is het dan de beurt aan Gerard 
Joling, die met een gratis con-
cert Zandvoort en haar gasten 
namens Holland Casino mag 
bedanken. Om 21.00 uur is er 
een spectaculaire afsluiting van 
het ‘buitenfeest’. Dan wordt er 
vanaf het Badhuisplein en het 
strand voor het casino een 
groots vuurwerk afgestoken. Na 
het vuurwerk gaat het feest bin-
nen door, maar dan alleen met 
kaarthouders en genodigden.

Speciale felicitaties
Speciaal voor het jarige Holland 
Casino zet de gemeente 
Zandvoort vanaf 1 oktober 
drie objecten in het licht. Het 
Raadhuis, het muziekpaviljoen 
en het Zandvoorts Museum zul-
len uitgelicht worden. Zo wordt 
Zandvoort in het licht gezet als 
gebaar naar Holland Casino. De 
gebouwen zullen een aantal 
maanden verlicht zijn.

feliciteren. Dat ging gepaard met 
een dikke kus van het ‘bruidje’ 
voor de burgemeester en zijn 
vrouw. Daarbij maakte Meijer be-
kend dat dit al de vijfde keer was 
dat hij dit jaar een bruidspaar 
met 70 ‘dienstjaren’ mocht felici-
teren. Wellicht is de Zandvoortse 
schone lucht daar wel debet aan.

doorstromen naar een eigen wo-
ning, zodra er een huis voor hen 
beschikbaar is. Daardoor komen 
er in het Spalier weer plekken 
vrij voor nieuwe statushouders, 
die gezien de situatie voor sta-
tushouders, hier opgevangen 
gaan worden. Binnenkort wordt 
gestart met de evaluatie van de 
tijdelijke en versnelde opvang 
van statushouders onder de 
GVA-regeling. Op basis van de 
evaluatie besluit de raad in zijn 
vergadering van december of 
het nodig is het project te ver-
lengen met een jaar of dat ook 
de opvang in het Spalier geslo-
ten kan worden. 

oktober vervangen door witte 
exemplaren. De kunstbankjes 
zoals het circuit- en het bridge 
bankje worden bewaard. Jammer 
genoeg worden ook de kunst-
bankjes op het Raadhuisplein 
eerdaags vervangen voor witte 
bankjes. Het zal een stuk saaier 
worden in het dorp.

Bruidspaar met de burgemeester



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

Meer cursussen, workshops, informatie 
of aanmelden: www.pluspuntzandvoort.nl

023 5740330  Hella Wanders 
cursus@pluspuntzandvoort.nl

Leer omgaan met de iPad 

Tijdens 8 lessen van 2 uur leert u aan de hand 
van duidelijke uitleg, voorbeelden, oefeningen en 
tips, in een langzaam tempo, de meest gebruikte 
mogelijkheden, zoals intern et, e-mail, adressen-
bestanden maken en foto’s.
Speciaal voor Senioren: 
Vrijdag 10:00 - 12:00 
07 oktober t/m 02 december
Voor mensen met al enige bekendheid met 
internet en @mail.: 
Vrijdag 13:00 - 15:00 
07 oktober t/m 02 december

Meer plezier met de Android 
Tablet i.s.m. Seniorweb Haarlem

Beginnerscursus,  voor mensen die nog geen 
ervaring hebben met internet en @mail
Dinsdag 10:00 - 12:00 uur
18 oktober t/m 15 november
Basiscursus, voor mensen die al een beetje thuis 
zijn op internet en enige ervaring hebben met 
internet en @mail.
Dinsdag 10:00 - 12:00 uur
14 februari t/m 14 maart

Nederlands 
 
Is Nederlands je tweede taal of wil je je grammatica 
ophalen? Afhankelijk van de vraag van de 
cursisten oefent docent Joke Bais met u in een 
ontspannen sfeer de Nederlandse taal. En zij 
neemt u mee in de wereld van Nederlandse 
tradities en gebruiken. Iedere deelnemer ontvangt 
een gratis jaarabonnement op de bibliotheek. 
Donderdag 10:00 - 12:00   
22 september t/m 15 december (12 x)

Glas in Lood

Leer de vaardigheden van deze oeroude ambacht 
met schitterende resultaten waarmee je ieder 
huis kunt verfraaien. Onder leiding van docente 
Marjolein Ovaa.
Woensdag 19:30 - 21:30 uur 
26 oktober t/m 14 december

Feldenkrais, mindful bewegen 

Door eenvoudige en speelse bewegingen (meest 
liggend of zittend op de grond) zoeken we naar 
nieuwe mogelijkheden van bewegen. Je leert met 
aandacht te gaan staan, zitten, wandelen, rennen 
en veel meer. Daardoor vermindert je spanning, 
vermoeidheid, pijn en stijfheid en leer je effi ciënter 
en soepeler te bewegen. 
Vrijdag 10:30 – 11:30  
28 oktober - 2 december

Veilig internet bankieren 
ABNAMRO app

Voor iPad, iPhones, Smartphones of Tablets.
Op een simpele manier veilig bankzaken doen 
op u mobiele apparatuur. 

Vrijdag 10:00 - 12:00    
9 december

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

Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067

Week 40: ma. 3 oktober t/m zo. 9 oktober

Vers gebraden Gehaktballen ..............................

4 Slavinken + 4 Hamburgers .................................

Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067

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

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

SAMEN 
€ 7,95

4 STUKS € 6,00

4

Evenementenagenda
❋ OKTOBER ✼  OKTOBER ❃

1 Korendag Zandvoort - Protestantse kerk, 
10.00-22.00 uur

1  Jubileumfeest Holland Casino - Optreden 
Gerard Joling en DJ Dennis van der Geest op het 
Badhuisplein, 19.00 tot 21.00 uur

1+2  British Race Festival - Circuit Park Zandvoort
2  Koorconcert Zandvoorts Mannenkoor - Agatha 

kerk, aanvang 15.00 uur
2  Comedy Night - Amsterdam Beach Hotel, aanvang 

20.00 uur
8  High tea seniorenvereniging - Voor alle senioren in 

Zandvoort, theater De Krocht 
8+9  KunstKracht 16 - Kunstfestival in galerie 

De Wachtkamer van BKZ
8+9  Finaleraces - Circuit Park Zandvoort
9  Jazz in Zandvoort - met Ben van den Dungen. 

Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
29 september t/m 5 oktober

HUISDIERGEHEIMEN (3D/NL)

ZA/ZO/WO OM 13.30 UUR

MEESTER SPION
ZA/ZO/WO OM 15.30 UUR

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

CINEMA NOSTALGIE
LOVE & FRIENDSHIP
DI OM 13.30 UUR

FILMCLUB SIMON VAN COLLEM
EEN MAN DIE OVE HEET
UITGERANGEERDE BROMBEER 

IS DOELLOOS

WO OM 19.30 UUR

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Colofon

www.zandvoortsecourant.nl

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

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

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

ADVERTENTIE ACQUISITIE: Ingrid Muller
Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl

BLADMANAGER: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

CENTRALE REDACTIE: Joop van Nes 
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

VORMGEVING: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

DRUK: Rodi Rotatiedruk

VERSPREIDING: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

UITGEVER: Zandvoort Press B.V.

OPLAGE: 9.500 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

NU BIJ DAANDASANA YOGA 
DE MIHA BODYTEC
In 20 minuten een sterker, slanker en � tter 

lichaam met de Miha Bodytec workout! 

Daandasana Yoga 
Thorbeckestraat 5, Zandvoort (t.o. het Casino) - Tel. 06 39890489

Reserveer nu een proe� es voor slechts 15 euro
www.daandasanayoga.nl



Gallery de Wachtkamer
In winkelgalerij ‘Jupiter Plaza’, 

Haltestraat 2 | Zandvoort

Openingstijden:
Vrijdag, zaterdag en zondag: 

12.00 tot 16.00 uur.

Vereniging van Beeldende Kunstenaars 
Zandvoort en omstreken Sinds 1998
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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)

Aubade aan ziek koorlid

Het Shantykoren en Zee liederen 
Festival afgelopen zondag kan u 
eigenlijk niet ontgaan zijn. Voor 
Bob Gansner werd het in ieder 
geval een onvergetelijke dag. 
Jarenlang heeft hij met hart en 
ziel deelgenomen aan dit festi-
val, maar wegens ziekte is hij nu 
aan bed gekluisterd. Om hem 
een hart onder de riem te ste-
ken brachten de Wapenzangers 
van Zandvoort in de aanloop 
naar het festival in de ochtend 
een aubade aan het bed van 
Gansner. Hij genoot met volle 
teugen. Bob wil door middel 
van de Zandvoortse Courant de 
Wapenzangers van Zandvoort 
bedanken voor dit prachtige en 
emotievolle gebaar.

Carillon
Bent u ook nieuwsgierig naar 
de nieuwe muziekkeuze voor 
het carillon? De selectiecom-
missie bestaande uit Yolande 
Versteege, Leo Sanders en Henk 
van Steveninck is hard aan het 
werk en kijkt naar de inschrijvin-
gen en de geschiktheid van de 
aangedragen liedjes voor een 
carillon. Tegelijkertijd worden 
ook de oude bestanden goed 
bekeken en geschoond. Ook 
kijkt de commissie naar wat de 
Koninklijke Eijsbout in haar be-
stand heeft en de kerstliederen 
en sinterklaasliederen gaan ook 
een ‘boost’ krijgen. In oktober 
wordt de uitslag bekend ge-
maakt.

Alzheimer Trefpunt 
Elke 1e woensdag van de maand 
wordt er een actueel thema 

besproken in het Alzheimer 
Trefpunt (voorheen Alzheimer 
café). Tevens is er de gelegenheid 
om informatie te krijgen, vragen 
te stellen en ervaringen te delen. 
De eerstvolgende bijeenkomst is 
op 5 oktober en heeft als thema: 
‘Ik heb Alzheimer!’ Alzheimer of 
een andere vorm van dementie 
krijgen, is vaak een schrikbeeld. 
Hoe ga je daar mee om? Stopt 
het leven of ben je nog in staat 
om er een nieuwe invulling aan 
te geven? Wat heb je dan nodig? 
Wat verwacht je van je naasten 
en de omgeving? Mensen met 
dementie laten zich steeds va-
ker zelf horen, in boeken of op 
internet. We gaan in gesprek 
met ervaringsdeskundigen! 
Vanaf 19.15 uur staat de ko�  e 
voor u klaar. Het Trefpunt is een 
samenwerking van Alzheimer 
Zuid-Kennemerland, Steunpunt 
OOK Zandvoort, Amie, Tandem 
en Zorgbalans.

Kinderboekenweek
Tijdens de 62e Kinderboeken-
week staan opa’s en oma’s 
centraal onder het motto: 
Voor altijd jong. Ook in de 
Bibliotheek Zandvoort wordt 
er van 5 tot en met 16 oktober 
aandacht geschonken aan de 
Kinderboekenweek. Op woens-
dag 5 oktober van 15.00 tot 
16.30 uur kunnen kinderen van 4 
t/m 8 jaar tekenen hoe zij in 2080 
als opa of oma eruit zien. Heb je 
een baard, draag je een bril en 
hoe ziet jouw bril er dan uit? 
Meedoen aan deze teken-jezelf-
wedstrijd is gratis en er worden 
ook nog mooie prijzen verdeeld. 

Maak Zandvoort dementievriendelijk

Meer in beweging door Burendag

“Nederland moet meer dementievriendelijk gemaakt 
worden.” Dat was de kern van de toespraak van Hans Hou-
weling, bestuurslid van de Alzheimerafdeling Zuid-Ken-
nemerland tijdens een informatie-ochtend op het Raad-
huisplein, afgelopen woensdag. Marktbezoekers toonden 
een goede belangstelling voor de informatiekraam aan de 
voet van het raadhuis.

Ook in Zandvoort werd de nationale Burendag, afgelopen 
zaterdag, gevierd. OOK Zandvoort ging voor de ‘buren’ in 
op het thema ‘bewegen met de buren’. Niet minder dan 68 
buren kwamen in de loop van de middag langs. Ze deden 
na een muzikale warming-up onder leiding van Marcel van 
Rhee (Kenamju Zandvoort) en Arliene Beaumont (Zand-
voort Dance Center), mee aan diverse beweeg-activiteiten.

Ze konden daar ook terecht 
met vragen waarop antwoord 
werd gegeven door Nathalie 
Lindeboom, manager welzijn 
van Pluspunt en Steunpunt OOK 
Zandvoort, en Astrid Zoetmulder, 
mantelzorgconsulent van 
Tandem en ouderenadviseur van 
Pluspunt. Houweling wees erop 
dat Zandvoort nu circa 400 men-
sen met dementie telt en dat dat 
aantal de komende jaren sterk 
zal groeien. “De meeste mensen 
met dementie wonen nog thuis 
en begeven zich in het openba-
re leven. De maatschappij moet 
leren goed om te gaan met si-
tuaties die veroorzaakt worden 
door vergeetachtigheid. Daarom 
biedt Alzheimer Nederland kor-
te cursussen voor bijvoorbeeld 
winkelpersoneel, politie en amb-
tenaren”, aldus Houweling.

Dilemmaboek
Op de dementievriendelijkheid 

werd ingegaan door Erik Zwiers, 
auteur van het Dilemmaboek 
over dit onderwerp. Voor zijn 
boek volgde hij ook twee 
Zandvoorters die lijden aan 
deze ziekte, de inmiddels over-
leden Harald Kopmels en Marlies 
Banning uit Bentveld die op het 
Raadhuisplein aanwezig was. 
“Deze ziekte kun je niet oplos-
sen met een pilletje, maar je 
kunt er tóch wel wat aan doen: 
mensen met dementie in hun 
waarde laten”, zei de auteur. 
Dat werd nog eens benadrukt 
door Alzheimerpatiënt Marlies 
Banning en haar man André. 
Erik Zwiers riep de aanwezige 
wethouder Gert-Jan Bluijs op 
om Zandvoort dementievrien-
delijk te maken. Die reageerde 
daarop dat er in Zandvoort een 
aantal voorzieningen zijn zoals 
het Alzheimertrefpunt en twee 
ontmoetingscentra. Tevens wor-
den er plannen gemaakt voor 

een open inloop op woensdag-
ochtend. Daarnaast beaamde de 
wethouder dat het belangrijk is 
mantelzorgers te ondersteunen 
en mensen met dementie in hun 
waarde te laten en uit te gaan 
van wat iemand wel kan.

Toneelstuk
’s Avonds bood Zorgbalans tij-
dens de Wereld Alzheimer-dag 
in theater De Krocht een toneel-
stuk aan over het onderwerp 
dementie: ‘De dementie van Jet 
en Harrie’. Uit dit realistische en 
zeer aangrijpende toneelstuk 
bleek dat het omgaan met de-
mentie een ingewikkeld maar 
ook een fascinerend proces 
is. Hoe meer je weet over wat 
wel en wat vooral niet werkt, 
hoe meer ontspannen de weg 
zal zijn die je onvermijdelijk en 
ongevraagd, samen moet af-
leggen. “We kunnen hierin van 
elkaar leren! Daarom werken 
we bij de Ontmoetingscentra 
van Zorgbalans met het Team 
van de Toekomst waarin alle 
betrokkenen zitten, inclusief de 
deelnemers. Iedereen mag mee-
denken en meedoen, dat is het 
idee”, aldus een medewerkster 
van Zorgbalans.

300 keer
De voorstelling maakte het pu-
bliek duidelijk, voor zover deze 
kennis ontbrak, wat demen-
tie inhoud en wat het van een 
mantelzorger vergt om hiermee 
om te gaan. Het werd een even 
unieke als toch ook een humo-
ristische voorstelling die volledig 
gaat over omgaan met demen-
tie. “We spelen deze voorstelling 
minstens 300 keer per jaar (!) en 
altijd zijn de mensen onder de 
indruk van het thema”, aldus een 
van de acteurs na a� oop.

Scene uit het toneelstuk 'De dementie van Jet en Harrie’

Samen bewegen tijdens Burendag

Kinderen hebben zich uitste-
kend vermaakt met het spring-
kussen en met de ‘superheld’- 
lessen van Kenamju. De buren 
deden mee met de yoga van 
het RIBW, ze leerden veilig 
te vallen bij fysiotherapeute 
Floor Akkerman en ze dansten 
zich � t met Arliene Beaumont. 
Buiten voor het gebouw trok de 
Nederlandse Tai Chi-vereniging 
veel aandacht en de buren de-
den spontaan mee. 

“Het was top. Uiteraard was 
deze dag niet mogelijk zonder 
de aanwezigheid van onver-
moeibare vrijwilligers waarvoor 
weer veel dank!”, zei Nathalie 
Lindeboom van OOK Zandvoort 
na a� oop.
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Botox - Fillers - Vampire Facelift
Draadlift - Peeling - Skinboosters

Voor een afspraak of kosteloos advies
Renew Clinic Zan dvoort
Passage 9 – Tel. 023-5767488
info@renewclinic.nl

Pigmentvlekken? Acne (littekens)? 
Cosmetisch arts Els Vogelpoel lost deze 

huidproblemen op m.b.v. medische peelings. 
Meer weten? 

Gratis consult! 

www.renewclinic.nl

Cosmetisch arts 
Els Vogelpoel

voor na

7e Open Nederlands Kampioenschap

Garnalenpellen
Zaterdag 29 okt.
Een heel gezellige feest 
voor pellers en kijkers!

www.thalassa18.nl

Zandvoort
Thalassa vers aan zee

29 okt. 2016
Groeten uit...

Daar wil je toch weer bij zijn..?!

Duo Hij      & Gij

Live Muziek met Duo Hij & Gij!
 Inloop vanaf 16:00 uur.
   Meedoen? Inschrijven vóór 23 oktober.
  Geweldige prijzen in 2 categorieën:
Prof-pellers & Recreatie-pellers
Deelname € 5,- p.p.
Of kom gezellig kijken. Entree gratis!

voor pellers en kijkers!
Daar wil je toch weer bij zijn..?!

Live Muziek met Duo Hij & Gij!Live Muziek met Duo Hij & Gij!
 Inloop vanaf 16:00 uur.
  Meedoen? Inschrijven vóór 23 oktober.

  Geweldige prijzen in 2 categorieën:
Prof-pellers & Recreatie-pellers
Deelname € 5,- p.p.
Of kom gezellig kijken. Entree gratis!

...’t benne 
weer 

beste Garenaele   

   mensuh..!

Inschrijven bij Thalassa, Strandpaviljoen 18 
of per e-mail: garnaelzandvoort@gmail.com

Inschrijven 7e Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. Zaterdag 29 oktober, aanvang 16:00 uur.
Er is een categorie voor Prof-pellers en Recreatie-pellers. Je hoeft je echter niet in te schrijven als zijnde prof of 
recreant, de eerste ronde wordt er gezamenlijk gepeld en aan de hand van die uitslagen worden de profs en 
recreanten gescheiden om daarna door te gaan voor de hoofdprijzen in beide categorieën. Doe mee!

Het 18e Stads-en 
dorpsomroepersconcours 2016
was voor mij een groot succes.

Hiervoor wil ik de volgende bedrijven en personen bedanken:

Gemeente Zandvoort, Holland Casino Zandvoort, 
Keur Schilders en Glas, Beachclub Tien, Boudewijn Visservice,  

Strandpaviljoen ONS, Circus Royal / Play Inn, Sack Time,  
Restaurant Zaras, Slinger Optiek, HEMA Zandvoort, 

Kaashuis Tromp, Blokker Zandvoort, Dobey dierenwinkel, 
Pole Position, Restaurant Eb & Vloed, De Bode, 

Autobedrijf Zandvoort, Bloemenhuis Jeff & Henk Bluijs, 
Albert Heijn Zandvoort, Rens Al, Ton Hendriks, 

Foto Menno Gorter, Café Koper, 
Café Het Wapen van Zandvoort, Maaike Koper,  

Ben Zonneveld, Theo Verburgt, Zandvoortse Courant,  
Niek Meijer, Rob Dolderman, Paul Olieslagers,  

Els Kuijper en Paul Zwemmer. 

Dorpsomroeper Gerard Kuijper.  

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

Ons paviljoen 11 Zandvoort

ALL YOU CAN EAT 
Om ons seizoen gezellig af te sluiten, 

gaan wij lekker stunten.
Wij serveren van maandag- t/m 

vrijdagavond een onbeperkt menu 
met gerechtjes van onze menukaart. 

Voor € 19,95
Reserveren 023 - 571 75 80

(Vanaf don. 29 Sept. t/m vr. 14 Okt)

  EINDFEEST
Zaterdag 1 oktober geven wij 

 laatste feest vanaf 19:00.
-Afscheidsborrel van 19:00 tot 20:00 
-Happy Hour tussen 20:00 en 21:00

-Dance Dance vanaf 21:00
Iedereen is van harte welkom om een drankje 

te komen doen en een dansje te wagen.

Boulevard de Favauge strandafgang 12 Zandvoort, 06 - 31 007 600

Zondag 9 oktober
OP=OP borrel Aan Zee!
Samen met Rudolf Kreuger &
DJ G-Brinck maken we er een  
feestje van! Ben jij er ook bij? 
9 oktober, 15:30 - 18:00u. 

Tot die tijd ben je van harte welkom: 
• dinsdag & woensdag: 11:00-18:00
• donderdag t/m zondag: 11:00-20:00
Tip: reserveer van tevoren want we  
hebben nog een paar besloten feestjes.

Info: www.aanzee12.nl

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
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Rumoerige eerste raadsvergadering door
lange discussie over strandbungalows

Dinsdag stond de eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke jaar op het pro-
gramma, met een groot aantal agendapunten op de agenda. Sommige als hamerstuk-
ken, punten waarover in de behandeling tijdens de commissievergaderingen al consen-
sus  gevonden werd, maar ook een aantal discussiepunten. Onder andere het al dan niet 
toestaan van extra bebouwing op het Zandvoortse strand was zo een punt. De zeer om-
streden strandbungalows maakten andermaal de tongen los.

Het begon allemaal heel ge-
moedelijk. Raadslid Bob de 
Vries (OPZ) was weer terug van 
ziekteverlof en zijn tijdelijke 
vervanger, Joop Berendsen, 
maakt weer plaats voor hem. 
Berendsen op zijn beurt werd 
bij aanvang van de vergade-
ring geïnstalleerd als buitenge-
woon raadslid voor zijn partij. 
Dat was dan de derde keer dat 
hij de eed aflegde, want hij be-
gon als buitengewoon raadslid, 
stopte daarmee, werd vervan-
ger van De Vries en keert nu 
dan weer terug als buitenge-
woon raadslid.

Even een korte terugblik
Op 18 februari 2014 wordt de 
Visie op verblijfsaccommoda-
ties vastgesteld door de ge-
meenteraad van Zandvoort, 
met dien verstande dat geen 
stranddeel is uitgesloten van 
de mogelijkheid om daarop 
strandbungalows te realiseren. 
Op 1 november 2014 is de Wet 
algemene bepalingen omge-
vingsrecht gewijzigd. Tijdelijk 
afwijken van het bestemmings-
plan tot een maximum van 10 
jaar kan nu via de reguliere 
procedure. Op 10 februari 2015 
is een aanvraag om een tijde-
lijke omgevingsvergunning 
ingediend door Azzurro (naakt-
strand) voor het plaatsen van 
vijf seizoensgebonden strand-
bungalows voor maximaal 10 
jaar. Op 26 mei 2015 heeft het 
college van burgemeester en 
wethouders besloten om de tij-
delijke omgevingsvergunning 
te weigeren, omdat bleek dat 
niet alle betrokkenen vooraf 
waren geraadpleegd, hetgeen 
haaks staat op de overwegin-
gen genoemd in het amende-
ment Strandbungalows van 24 
september 2013. 

Groene Maffia
Tijdens de behandeling in 
de commissie bleek al dat de 
coalitiepartijen OPZ, CDA en 
D66 niet tegen de strandbun-
galows waren. Echter ook niet 
voor het voorstel van het col-
lege om mee te werken aan 
de nieuwe zoneringskaart, 
die strandbungalows toestaat 

op het naaktstrand vanaf 
strandpaviljoen Havanna in-
clusief bufferzone, en vanaf 
strandpaviljoen Thalassa naar 
de grens van Zandvoort en 
Bloemendaal. De coalitie had 
daarvoor een amendement 
ingediend, dat door de op-
positie werd afgeschoten. 
Martijn Hendriks (VVD) vond 
dat van geen gelijkheidsbe-
ginsel sprake was en dus zou 
er geen sprake kunnen zijn van 
zonering. Gert Toonen (PvdA) 
zei dat het draagvlak voor de 
strandbungalows steeds verder 
wegglijdt en vindt bebouwing 
op het zuidstrand een ramp. 
“Ook elders is het met strand-
bungalows geen pais en vree. 
Natuurorganisaties doen een 
beroep op Zandvoort om een 
wijs besluit te nemen. Het Rijk 
is met provincie, gemeenten 
en natuurorganisaties aan 
het kijken naar terugkeer naar 
oorspronkelijk gebied. Het is 
dus goed te motiveren waar-
om we het niet meer willen”, 
zei Toonen. Het noemen van 
natuurorganisaties ontlokte 
bij Michel Demmers (GBZ) in 
tweede termijn de woorden 
dat Toonen niet zo naar de 
‘groene maffia’ moet luisteren. 
Na deze opmerking en een kor-
te, heftige discussie tussen de 
beide heren, ontnam de voor-
zitter Demmers het woord voor 
de rest van de behandeling van 
het onderwerp. Even later ver-
liet Demmers de vergadering 
en was de oppositie nog maar 
met 6 raadsleden (GBZ-raadslid 
Astrid van der Veld was niet 
aanwezig), waardoor zich een 
nog grotere meerderheid afte-
kende voor het amendement 
en het uiteindelijke besluit. 
Maar zover was het nog lang 
niet.

Lange schorsingen
De beantwoording door 
projectwethouder Liesbeth 
Challik, na een schorsing van 17 
minuten, riep bij Jerry Kramer 
(VVD) de nodige vragen op. Hij 
vroeg een schorsing van 5 mi-
nuten aan. Na en zevental mi-
nuten kwam de voorzitter met 
de mededeling dat het nog wel 

20 tot 25 minuten kon duren. 
Later bleek dat ook de coalitie-
partijen naar aanleiding van de 
beantwoording ‘even’ wilden 
evalueren.

Stevige botsing
Wat met name Hendriks ook 
probeerde om het college 
‘pootje te lichten’, de coalitie 
hield stand en bleef pal achter 
het ingediende amendement 
en het college staan. Challik 
wilde niet nog een keer een 
Motie van Afkeuring aan de 
broek en antwoordde duidelijk 
en volledig over eventuele fi-
nanciële consequenties die om 
de hoek liggen. Na een stevige 
botsing tussen de voorzitter 
en Toonen, die opnieuw voor 
een schorsing zorgde, werd 
uiteindelijk het agendapunt 
afgesloten. Het amendement 
dat moet voorkomen dat er 
op het zuidstrand bebouwing 
toegestaan zou worden, werd 
(voorspelbaar) met 9 stemmen 
voor en 6 stemmen tegen aan-
genomen en het geamendeer-
de raadsvoorstel met dezelfde 
stemverhouding. Het college 
was voor strandbungalows 
maar moet nu een deel van de 
plannen (zuidstrand) schrap-
pen.

Motie Windmolens
De VVD had een motie inge-
diend die door de hele raad 
werd ondersteund. De liberalen 
vroegen het college om alles in 
het werk te stellen om te voor-
komen dat windmolenparken 
dichterbij de kust gaan komen. 
“De kosten voor IJmuiden Ver 
blijken beduidend lager dan 
altijd voorgelegd. IJmuiden 
Ver is niet alleen een optie, het 
is ook haalbaar”, aldus Belinda 
Göransson, initiatiefnemer van 
de motie. Wethouder Gerard 
Kuipers weet zich dus gesteund 
door de hele raad richting de 
leden van de Tweede Kamer.
 
Terugluisteren
De overige onderwerpen, waar-
onder de verzelfstandiging van 
het Zandvoorts Museum, kunt 
u via www.zandvoort.nl terug-
luisteren.
 

De vrijwilligers lieten zich de barbecue goed smaken

Leadzanger Patrick van Kessel

Wensboom van Pluspunt

Feest met VanKessel Live 

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Pluspunt 
konden bezoekers, deelnemers en vrijwilligers tot 1 sep-
tember hun (droom)wens doorgeven via een kaartje in de 
wensboom, die speciaal daarvoor bij Pluspunt was ‘ge-
pland’. Belangrijk criterium was dat de wens verbonden 
kon worden aan het werk van Pluspunt.

Het was een ‘déjà vu’ met VanKessel Live, zaterdag in 
café Neuf. Of liever een ‘déjà entendu’, reeds gehoord.  
De groep rond zanger Patrick van Kessel en gitarist Ebe  
de Jong bestond tien jaar en vierde dat met een gratis  
optreden voor de talloze Zandvoortse fans.

Vrijdagavond, aansluitend aan 
de dag dat de vrijwilligers van 
de welzijnsorganisatie in de 
schijnwerpers werden geplaatst, 
werd bekend gemaakt welke 
van de 42 wensen ten uitvoer 
zullen worden gebracht. Een 
deskundige jury had 10 wen-
sen geselecteerd die het beste  
passen bij het werk van 
Pluspunt, en die haalbaar en  
realistisch zijn.

“Eén wens hebben we al vervuld: 
een moeder met erg weinig 

De band wilde de fans bedan-
ken en deed dat door nummers 
van lang geleden opnieuw uit te 
voeren. Een band bestaat bij de 
gratie van de fans en die waren in 
grote getalen naar het café in de 
Haltestraat gekomen om deel uit 
te kunnen maken van het verjaar-
dagsfeest. En een feest werd het. 

In het voorprogramma warmde 
de Zandvoortse zangeres Miriam 
Verano het publiek op. De vaak 
herkenbare liedjes die zij bracht 

geld wenste een fiets voor haar 
7-jarige dochter. Via een oproep 
op Facebook werd er een fiets 
beschikbaar gesteld. Het kind 
heeft op haar verjaardag de 
fiets cadeau gekregen en rijdt 
nu heel blij hier voorbij”, ver-
telde Pluspunt-directeur Albert 
Rechterschot. En de mooiste 
wens? De Wensboom was geen 
wedstrijd, maar toch sprong er 
één wens echt bovenuit. De jury 
was daar eensgezind over! Dat 
was: veel geluk en gezelligheid 
voor iedereen. 

werden veelal uit volle borst 
meegezongen. Dat meezingen 
gebeurde zeker ook bij veel 
nummers die VanKessel Live 
vervolgens speelde. Het plezier 
in muziek maken straalt van de 
bandleden af. Patrick Van Kessel 
zelf moet na ieder optreden bij-
kans aan het zuurstof, zo staat hij 
te dansen en te springen op het 
podium. Een prachtig verjaar-
dagsfeest waarbij de wens dat de 
groep nog lang door mag gaan, 
door velen werd uitgesproken.

Gemeenteraad van dinsdag 27 september
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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

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

BROSSOIS
Haarlem | Utrecht | Zandvoort | Leiden

Onze heerlijke verse speculaas brokken € 4,95 
Tweede pakje halve prijs!!!

Ook hebben wij nog steeds horlogebatterijen!    

Tot ziens!Specialist voor al uw bloemwerken.

Stel zelf 
je eigen 
Plukboeket samen !!
(Van losse bloem tot boeket)

ZATERDAG 1 OKTOBER 19.00 UUR
BADHUISPLEIN ZANDVOORT

GRATIS OPENLUCHTCONCERTGRATIS OPENLUCHTCONCERT

FEEST MEE MET 
GERARD JOLING
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Galerie De Wachtkamer op de bovenverdieping in Jupiter Plaza

KunstKracht 16 in galerie De Wachtkamer

Hongaarse avond bij Beach Club Tien

Kom in balans met Tai Chi

Zoals elk jaar vindt ook dit jaar in oktober weer de schilderijen- en beeldenexpositie  
van Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZ) plaats. De aloude open-atelierroute, 
KunstKracht 12, is inmiddels een begrip geworden bij kunstliefhebbers uit Zandvoort 
en omstreken, maar is in een nieuw jasje gestoken en heeft een andere naam gekregen: 
KunstKracht 16.

Beach Club Tien en Hun-wijn organiseren 30 september 
vanaf 18.00 uur een Hongaarse avond. Het wordt een 
wijnproeverij inclusief heerlijke Hongaarse hapjes. Hier-
mee willen de twee organisatoren u kennis laten maken 
met geweldige Hongaarse wijnen, waaruit zal blijken dat 
de beroemde Egri Bikavér (Stierenbloed) niet de enige 
wijn is die in Hongarije geproduceerd wordt.

Taoïstische Tai Chi™ kunsten zijn een geweldige manier 
om je kwaliteit van leven op meerdere niveaus te verbete-
ren. Het helpt je hoofd rustiger te maken, pijn te vermin-
deren en meer in harmonie met jezelf en anderen te leven. 

De 28 beeldende kunstenaars 
van BKZ en 5 gastexposanten, 
die nog niet zo bekend zijn in 
Zandvoort, tonen op zaterdag 8 
en zondag 9 oktober hun nieuw-
ste werk op één gemeenschap-
pelijke locatie, namelijk in en 
rond galerie De Wachtkamer in 
winkelcentrum Jupiter Plaza.

“Het tweede weekend van ok-
tober wordt het Walhalla van de 
kunst in Zandvoort. We moeten 
met de tijd meegaan, daarom heb-
ben we ook de naam aangepast: 
KunstKracht 12 wordt KunstKracht 
16. Er was altijd al enige verwar-

“We willen de Hongaarse wijnen 
breder onder de aandacht bren-
gen. Na positieve reacties op de 
Hongaarse wijnen die bij Beach 
Club Tien al worden geschonken, 
ontstond het idee van een proe-

De meeste mensen kunnen 
Taoïstische Tai Chi™ kunsten 
beoefenen ondanks handicap 
of ziekte, zelfs mensen met ver-
gevorderde chronische aandoe-

ring over KunstKracht 12, dat 
refereerde naar windkracht 12. 
Voortaan gaan we met het jaar 
mee en wordt het KunstKracht 
16. Volgend jaar dus KunstKracht 
17”, zegt Erik Holtkamp, voorzitter 
van BKZ.

Het wordt dit jaar een fantas-
tisch cultureel evenement, met 
veel nieuwe kunst, live muziek 
en er worden gedichten voorge-
dragen. Daarnaast heeft iedere 
bezoeker nog de mogelijkheid 
om iets bij te dragen aan de 
schepping. ‘‘De schepping is in 
dit geval het beroemde schilder-

Vrolijke spelvormen tijdens Rondje Dorp | archieffoto

Inschrijving Rondje Dorp 
Zondag 16 oktober is het weer tijd voor de gezellige  
kroegentocht ‘Rondje Dorp’. Dit niet meer weg te denken 
evenement staat alweer voor de 11e keer op de agenda. 
Inschrijven kan nog tot en met 2 oktober.

De horecagelegenheden die dit 
jaar deelnemen aan het ludieke 
evenement zijn: Pancho, Drie 
aapjes, café Keur, het Wapen van 
Zandvoort, Yanks Saloon, café 
Buitenspel, café Koper, Rabbel, 
café de Klikspaan, Chin Chin, café 
Laurel & Hardy en café Buddy’s. 
Bij iedere locatie worden de gas-
ten gevraagd om deel te nemen 
aan een behendigheidsspelle-
tje en dat kan heel divers zijn. 
De uitbaters worden ook steeds 
creatieve in het bedenken van de 
opdrachten.

Het evenement is een echt 
Zandvoortse aangelegenheid: 
een tocht langs de leukste cafés 

van Zandvoort met zeg maar 
Zandvoorters onder elkaar. 
Deelnemers kunnen zich tot en 
met 2 oktober inschrijven bij hun 
vaste ‘stamkroeg’, daarna is niet 
meer mogelijk vanwege het be-
stellen en laten drukken van de 
T-shirts, die inmiddels echte col-
lector items zijn geworden. 

Deelname kost € 10. Daarvoor 
krijgt men het ‘wereldberoem-
de’ T-shirt, dat geldt als bewijs  
van inschrijving. Het Rondje 
Dorp begin om 13.00 uur en 
wordt rond 18.00 uur als be-
eindigd beschouwd. Deelname 
staat vrij voor iedereen van 18 
jaar en ouder.

verij. Mensen worden zo een 
ervaring rijker!”, vertelt medeor-
ganisator Cliff Wardenier.

Van 18.00 tot 21.00 uur kun-
nen heerlijke Hongaarse wijnen 

Nieuwe reeks Comedy 
Nights van start

Johan van Gulik is een van de stand-up comedians die 
zondag in het Amsterdam Beach Hotel bij de eerste Open 
Mic. Comedy Night van dit seizoen op zal treden. Ook dit 
jaar zal Master of Ceremony Said el Hassnaoui weer talent 
en gevestigde ‘grappenmakers’ de kans geven om nieuw 
materiaal uit te proberen of om ervaring op te doen.

Duik komende zondagavond 
mee in de fascinerende wereld 
van stand-up comedy met aan-
stormend en gevestigd talent 
uit binnen- en buitenland. Een 
microfoon, grappen in razend 
tempo en het publiek. Met deze 
ingrediënten bezorgen 6 come-
dians u zondag een geweldige 
avond.

“We hebben een line-up samen-
gesteld bestaande uit gevestigde 
namen en aanstormend talent. 
Comedians komen nieuwe grap-

pen vertellen en uitproberen. Een 
primeur waar je bij wilt zijn”, aldus 
El Hassnaoui. Hij is ook wel be-
kend als WestSaid en is een vast 
lid van de Comedy Explosion, 
winnaar van de Comedy Slam 
2014 en organisator van meer-
dere comedy avonden.

De entree bedraagt € 6 en u kunt 
kaarten bestellen via een mail 
naar tickets@aotevents.nl of door 
te bellen naar het Amsterdam 
Beach Hotel, Badhuisplein 2-4: 
023-2010302.

ning of zij die aangewezen zijn 
op een rolstoel. Gebleken is dat 
door regelmatige beoefening bij 
veel aandoeningen verbetering 
kan optreden.

stuk van Michelangelo waarvan 
we de contouren op een groot 
schilderdoek hebben aangege-
ven en waarin iedereen met een 
klein kwastje een beetje kleur kan 
toevoegen. Ook zijn er hapjes en 
drankjes en kan er een kopje 
koffie gedronken worden op het 
gezellige terras. Het wordt ook 
gewoon gezellig! Een mooie gele-
genheid om ervaringen uit te wis-
selen”, aldus de nieuwe voorzitter.

KunstKracht 16 wordt gehouden 
op zaterdag 8 en zondag 9 ok-
tober van 11.00 tot 17.00 uur in 
winkelcentrum Jupiter Plaza.

worden geproefd en deze kun-
nen worden gecombineerd met 
echte Hongaarse hapjes zoals 
goulash soep, salami en pogác-
sa. Kaarten à € 10 zijn te koop bij 
Beach Club Tien of via email naar 
info@hun-wijn.nl. Rond 21.15 
uur eindigt de proeverij en van-
af dat moment zijn consumpties 
voor eigen rekening. Tijdens een 
optreden van Dj Remyx worden 
enkele prijzen verloot en vanaf 
21.30 tot 23.45 uur gaan de voet-
jes van de vloer. Zorg er voor dat 
je een entreebewijs bemachtigt 
want op=op.

Het is leuk, ontspannend, ge-
zond en razend populair bij 
jong en oud. Vanaf vandaag 
iedere donderdagmorgen van 
09.30 tot 11.30 uur in Pluspunt 
te beoefenen. Wil je meer weten? 
Eens kijken? Of proberen? Kom 
dan vrijblijvend een keer mee-
doen. Vooraf aanmelden is niet 
nodig. Kijk voor meer informatie 
op www.taoisttaichi.nl.
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29 APPARTEMENTEN MET WOONOPP. VAN 59 - 83 M² 

N O O R D D U I N . N L

Wonen in Noord Duin  |  Flemingstraat Zandvoort

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

WOENSDAG 5 OKTOBER 

VAN 17.00 - 19.00 UUR

LOCATIE: PLUSPUNT ZANDVOORT |  FLEMINGSTRAAT 55 | 2041 VW ZANDVOORT

Prijzen vanaf € 159.750,-
v.o.n.

023 760 23 30Vind ons op Facebook. Noord Duin

• 

 

Schone

 

montage 
in

 

één

 

dag.
• 

 

Zonder hakken 
en

 

breken.
• 

 

De

 

meubels

 

kunnen 
blijven
Verlichting naar

 

staan.

    

•
wens.

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

n Een nieuw plafond i 1 dag! 

Plameco T A K bv
Zwanenburgerdijk 279 c
1161 NL  Zwanenburg
020-8204114

Open: Woensdag t/m Vrijdag 13.00 uur t/m 16.30 uur
Zaterdags                     10.30 uur t/m 15.30 uur

• Gra
Plameco Zwanenburg
betaalt nu uw BTW tis advies 

  aan huis 

Plameco Zwanenburg
Zwanenburgerdijk 279 c
1161 NL Zwanenburg
020-8204114

Open: Woensdag t/m Vrijdag 13.00 uur t/m 16.30 uur
 Zaterdags 10.30 uur t/m 15.30 uur

www.plameco.nl/zwanenburg

Gratis offerte op maat

Uw woning zo snel mogelijk verkopen 
tegen een zo hoog mogelijke prijs!

Nu de hele maand oktober een 
persoonlijk advies/intake gesprek 
van 60 minuten met 25% korting!

(Zie het redactioneel stuk verder in de krant met uitleg)



Albert Heijn Heemstede

Woonhuis Heemstede Woonhuis Loenen

Villa appartementen Bad Zandvoort 
www.badzandvoort.nl

AG architecten, van verbouwing tot villa - al 28 jaar een begrip in Kennemerland

Voor de finishing touch van het nieuwe huis of 
een mooi kado, kunt u hier zeker terecht!!
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Anouk Vermeulen en George Polman van AG architecten

George Polman over zijn droom voor Zandvoort
Nu de economie is aangetrokken wordt er weer flink gebouwd, ook  
in Zandvoort. En er staan meer projecten op stapel. Een museum, een 
winkel met appartementen aan het Raadhuisplein, het Watertorenplein, 
renovatie van flats in Nieuw Noord: allemaal projecten die Zandvoort 
gaan verfraaien. 

“Maar ook voor particulie-
ren zijn we werkzaam, met 
onder andere een nieuw-
bouwvilla aan de boule-
vard”, aldus Zandvoorter 
George Polman van AG 
architecten, “het is heerlijk 
wonen in dit dorp waar ik 
ben opgegroeid en het is 
fijn om dan ook beroeps-
matig een steentje te kun-
nen bijdragen.” 

AG architecten heeft in-
middels bijna 30 jaar er-
varing met uiteenlopende 
bouwprojecten waaron-
der een nieuw dorpshart 
voor Kudelstaart, de uni-
versiteitsbibliotheek en 
het UMCG ziekenhuis in 
Groningen en villa’s op 
Bonaire. De Albert Heijn 
aan de Blekersvaartweg 
in Heemstede en de 

PsychoGeriatrie afdeling 
van zorgcentrum Aelsmeer 
zijn net opgeleverd. 

Het bureau bestaat uit 12 
medewerkers. Een deel 
van hen heeft dit jaar 
hard gewerkt aan het plan 
voor de watertoren en 
het Watertorenplein: Bad 
Zandvoort. “Het is mijn 
droom om op korte termijn 

Zandvoort weer op de kaart 
te zetten als dé badplaats 
van de regio Amsterdam. 
En met stijlvolle woningen 
voor zowel gezinnen, star-
ters, oudere stellen en seni-
oren, van binnen én buiten 
Zandvoort. De grandeur 
van begin 20e eeuw kan 
terugkeren, en dat binnen 
het bestemmingsplan zo-
dat er garanties kunnen 
worden afgegeven voor 
een snelle start van de 
bouw. Een professioneel 
team, met financiers, staat 
te popelen om van start te 
gaan”, vertelt Polman. 

Op badzandvoort.nl staat 
een animatie en een com-
plete brochure laat zien 
hoe ver het plan al is uit-
gewerkt. Met behoud 
van de watertoren, lucht, 
uitzicht en ruimte in de 
Westerparkstraat. En met 
duurzame toepassingen 
als Warmte Koude Opslag. 
De gemeenteraad be-
sluit in november of Bad 
Zandvoort hét plan voor 
het Watertorenplein wordt 
of 1 van de twee andere 
ontwerpen.







Een aandeel in elkaar

Op 1 oktober van 09.30-16.30u, Dreef 40 in Haarlem

Je zoekt al een tijdje naar je droomhuis en ineens heb je het gevonden. Loop dan

meteen even binnen op het Hypotheek Inloopspreekuur. Daar vertelt onze adviseur

je direct of je het kan betalen en wat je maandlasten dan zijn.

Het Hypotheek Inloopspreekuur. Voor al je woonvragen.

www.rabobank.nl/haarlem

met je
droomhuis in
gedachten.

1 oktober even
binnenlopen
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Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

diefstal of inbraak
beroving

vermissing

Weten wat er in jouw  
buurt gebeurt?
Weten wat er in jouw Weten wat er in jouw 
buurt gebeurt?

Download de gratis app

of meld je aan op burgernet.nl

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

Zaterdag  1 oktober gaat de IJsbaan Haarlem om 
12.00 uur open. 
Je kunt in het openingsweekend komen schaatsen voor slechts
2 euro per dag.  
 
Zaterdag is de baan geopend van 12.00 tot 18.00 uur en op 
zondag 2 oktober van 9.30 tot 18.00 uur.

Geen schaatsen? Die kun je op de ijsbaan huren.
 
Check voor de openingstijden, schaatslessen, prijzen, ijsclubs, 
kunstschaatsen, shorttrack , schaatsverhuur en nog veel meer de 
website van de ijsbaan.

IJsbaan Haarlem open 
Schaatsen voor 2 euro

www.ijsbaanhaarlem.nl

IJSBAAN HAARLEM OPEN 
Zaterdag 1 oktober om 12.00 uur

Veel plezier op de ijsbaan. 

Ons plan ’de charme van Zandvoort’ 
biedt in en rondom de watertoren 
wonen in alle soorten en maten 
zoals  rolstoeltoegankelijke 
zorgappartementen, grondgebonden 
woningen, betaalbare starterswoningen 
en luxe appartementen met zeezicht!

In november wordt door de gemeenteraad 
besloten of ons plan  ‘de charme van 
Zandvoort’ kan worden uitgevoerd. 
Wij hopen dat wij het project mogen 
realiseren en zo kunnen bijdragen aan 
een mooier Zandvoort!

De charme van 
Zandvoort
De charme van 
Zandvoort
Wonen in en rondom 
de watertoren 

Haarlemmerstraat 9A 2042NA
Zandvoort 023 5733575
www.springtijarchitecten.nl 
info@springtijarchitecten.nl



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
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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

Zandkorrels

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

Te huur: kamer/studio 
in het centrum van 

Zandvoort. 
Eigen entree en terras.

Vanaf oktober t/m april. 
All Incl.

Tel. 023-5719541
....................................................

Per direct 
garage te huur.

Van Fenemaplein
€ 145 per maand

Tel. 5713711
....................................................

ALLEZ HOP!!!!
Daar gaan we weer!

The HEDI’s International
Henk Jansen en 

Dick Hoezee
op 19 november 

in theater 
De Krocht (grote zaal)

Aanvang 20.00 uur
Kaarten € 10 p.p. 

Reserveren: 
06-54677947 (Theo) 

en 06-53310684 (Loes)
Het loopt al lekker.

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

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 
06-53498304

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

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946

Voor al uw
binnen en buiten

schilderwerk.
www.023schilderwerken.

wordpress.com

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

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.

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

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 

schoonmaakwerk 
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 
....................................................

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

Garages te huur
De Ruyterstraat € 130 p.m.

Trompstraat € 125 p.m.
Tel. 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
....................................................

Volg ons op FB 
Amsterdam aan Zee 

of op www.amsterdam-
aanzee.amsterdam en 

blijf op de hoogte
....................................................

Super-de-luxe
zonnebank 

bij SmitS Health 
& Wellness

20 minuten voor € 10,-
€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733

Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur

Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur

Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A

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

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

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

Schilderen/les 
in kleine 
groepjes. 

Maandagochtend 
of 

donderdag middag. 
Voor meer info: 

06-25301521 
email: 

monade@casema.nl 

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.
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10.10 uur 

10.25 uur 

10.40 uur 

11.10 uur 

11.25 uur 

11.40 uur 

Programma voor komende zaterdag:

Presentatie: Gerrie Rutte en Cor Draijer

Maandelijks gesprek met Pluspunt/
Albert Rechterschot

Extra productie Zandvoorts 
Mannenkoor/ Fred Kuiters en 
Ron Mittelmaijer

Museum Podium met Tango Extremo/ 
Ineke de Jong

Politiek 

Nieuwe directeur Circuit Roland Kleve 
stelt zich voor 

Expositie Hedendaags Realisme anno 
2016/ Rene de Vreugd
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Op de waaromvraag zal je nooit 
een antwoord krijgen. Ook niet 
als het mijn vriendin betreft die 
schokkend genoeg onlangs ge-
troffen is door een tumor. Slechts 
3 centimeter ellende verandert 
plotsklaps een heel leven. Hele 
families daarmee. Alweer ruim 3,5 
jaar geleden is het dat het lichaam 
van mijn moeder werd opgevreten 
door de verwoestende kanker. Het 
bevolkingsonderzoek borstkanker 
wordt aangeraden. Zeker als het 
iemand betreft met een erfelijke 
aanleg. Maar het bevolkingsonder-
zoek begint pas op latere leeftijd. 
De kans op overleven is groot he-
dendaags, wat goede hoop geeft. 
Maar impact zal het altijd hebben, 
als het eenmaal bij je is binnenge-
drongen. Een slopende periode 
begint. 
Preventief je borsten eraf. 
Preventief aan de chemo. Medici 
stellen het gelukkig minder snel 
voor tegenwoordig. Eerder uitge-
breider onderzoek, alvorens een 
behandelrichting te bepalen. Het 
percentage baarmoederhalskan-
ker gedupeerden is heel laag na 
uitslagen van bevolkingsonder-
zoeken. Bij borstkanker gedupeer-
den ligt het percentage vele malen 
hoger. Maar het is toch onmogelijk 
om je overal voor te laten onder-
zoeken? Dan zou dat hedendaags 
ook voor ALS mogen gebeuren. 
Het mag toch bijna de nieuwe 
kanker heten, zo in opkomst is ook 
deze vreselijke ziekte. 
Nu heb ik een aantal jaar geleden 
een mammografie ondergaan, 
wat inderdaad vervelend is maar 
absoluut niet het pijnlijkste wat 
ik ooit heb meegemaakt. Toch 
heeft thermografie intussen mijn 
aandacht. De vraag is of het een 
vrouwvriendelijk alternatief is voor 
de mammografie? Het is een pijn-
loze meetmethode waarbij men 
temperatuur in kaart brengt door 
middel van een thermografische 
camera. Een instrument dat al vele 
jaren wordt gebruikt door artsen, 
naast de mammografie. Hoewel 
niet vergoed, is het ‘t overdenken 
waard. Misschien toch maar ‘ns een 
afspraak maken. Plus jezelf in de 
gaten houden. En hoewel je er niet 
echt mee bezig zult zijn als het je 
niet zelf, of heel dicht in je buurt 
overkomt, wetenschappelijk on-
derzoek blijft nodig. Dit week-
end gaan de lopers van A 
Sister’s Hope voor de 10e keer 
van start. “Niet wachtend op 
een genezing, maar lopend 
om het te vinden.” Hoe mooi. 

Column

Thermografie
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The Beach Pop Singers tijdens Korendag 2010  | archieffoto

Ivo van Oosten

10 jaar Korendag

Hedendaags realisme in 
het Zandvoorts Museum 

Concert Zandvoorts  
Mannenkoor in Agathakerk

Nieuwe exposanten in 
galerie De Wachtkamer

Komende zaterdag organiseren The Beach Pop Singers 
voor de 10e keer het nationaal bekende Korendag. Op  
1 oktober zullen 21 koren vanuit het hele land, gedurende 
de hele dag optreden in de Protestantse kerk. 

In samenwerking met Galerie de Vreugd en Hendriks, 
heeft het Zandvoorts Museum van 30 september tot 13 
november een unieke tentoonstelling ‘Hedendaags rea-
lisme anno 2016’. De tentoonstelling is zeer bijzonder om-
dat Galerie de Vreugd en Hendriks alle kunstenaars waar 
ze mee werken, de opdracht hebben gegeven werk te 
maken waarin de klassieke schilder - en beeldhouwkunst 
naar het heden wordt gehaald.

Komende zondag zal het Zandvoorts Mannenkoor een 
groot concert in de Agathakerk verzorgen. Het koor 
treedt op onder leiding van dirigent Arjan van Dijk en met 
muzikale ondersteuning van Theo Wijnen aan de vleugel 
en Paul Heemskerk op slagwerk. 

Ivo van Oosten en Kees van der Wiel zullen met een aan-
tal van hun werken de komende periode als gastexposant 
in galerie De Wachtkamer te zien zijn. Van Oosten heeft 
vooral veel plezier in zijn schilderwerk en Van der Wiel is 
al 20 jaar als tekenaar en schilder bezig.

Grote koren, kleine koren, inspi-
rerende koren, gospelkoren, een 
jeugdkoor en nog veel meer. Er 
zal de hele dag door een zeer 
gevarieerd programma voorge-
schoteld worden. Bij de speciale 
opening, om 10.30 uur, trakte-
ren The Beach Pop Singers op 
gebak en gedurende de gehele 
dag trakteren zij ook, maar wat 
dat zal zijn, is nog even een  
verrassing.

The Beach Pop Singers zullen 
tijdens hun optreden alle slot-
nummers van de voorgaande 
Korendagen brengen, naast een 

In deze tentoonstelling wordt ook 
één van de laatste stromingen in 
de kunst, Re-Cycleart, getoond 
van  Alfredo Longo. Zijn borst-
beeld is zeer indrukwekkend en 
is gemaakt van gebruikte schroe-
ven, bouten en moeren. Dit in 
combinatie met gebruikte Coca-
Cola blikjes. De kunstwerken van 
hyperrealistische schilder Marcel 
Witte zijn in elk opzicht uniek. Zo 
schildert hij letterlijk ieder haar-
tje van de wolf die roodkapje wél 
heeft opgegeten.

Ook de andere deelnemende 
kunstenaars tonen hun bijzon-

Het wordt gelardeerd met op-
tredens van de close harmony-
groep Harlem Jive, onder leiding 
van Marianne Hopman; een 15-
tal dames van jonge en middel-
bare leeftijd die op een prachtige 
wijze, a capella, swingende close 
harmony stukken zullen zingen.
Ook zal bariton Matthijs Mesdag 
samen met het Zandvoorts 
Mannenkoor optreden. 

Er worden liederen uitgevoerd 
die in de afgelopen 35 jaar ge-
rekend mogen worden tot de 
topstukken van het Zandvoorts 

Ivo van Oosten (’64) behoort be-
paald niet tot het type schilders 
die regelmatig op de voorgrond 
treden met verrassende ver-
nieuwde werken. Je kunt hem 
eerder in de schaduw plaatsen 
van schilders die plezier hebben 
in het vervaardigen van veelzij-
dige tafereeltjes zoals zeege-
zichten, portretten en soms ook 
wat abstracter werk. Hij schildert 
voornamelijk wat hem op dat 
moment boeit en wat hem raakt.

Van der Wiel
Kees van der Wiel uit Haarlem 
verdient zijn brood met histo-
risch onderzoek en het schrijven 
van historische boeken. Sinds 
twintig jaar is hij daarnaast ac-
tief als tekenaar en schilder. Hij 

aantal nieuw nummers. “Wij zul-
len afsluiten om ongeveer 21.45 
uur, samen met het grote koor 
Vocal Invention uit Zaandam. Dit 
belooft een zeer sprankelende fi-
nale worden. Met alles wat daar 
bij hoort”, zegt Marjo van der 
Linden enthousiast. De toegang 
is gratis, iedereen kan gedurende 
de hele dag in en uit lopen. De 
vele gezellige koorleden zul-
len u gastvrij ontvangen. Laat 
u zich eens verrassen en geniet 
van een fijne dag vol zang. Meer 
informatie en het programma-
boekje kunt u vinden op www.
zingenaanzee.nl.

dere talenten en vakmanschap 
in deze tentoonstelling. Onder 
hen ook de Zandvoortse kun-
stenaars Noor Brandt en Marlène 
Sjerps. Tijdens de opening van 
deze expositie wordt het spits 
afgebeten met een presentatie 
van de eerste collectie van de 
jonge modeontwerper Louis 
Lanting. Zijn klassieke heren-
kostuum brengt hij naar een 
geheel nieuw, draagbaar en 
verrassend ontwerp. Iedereen is 
welkom tijdens de opening op 
vrijdag 30 september om 16.00 
uur in het Zandvoorts Museum, 
Swaluestraat 2, Zandvoort. 

Mannenkoor. Heel divers, veel-
talig en zowel klassiek als mo-
dern. Dit zal worden aangevuld 
met hedendaagse liederen, zoals 
bijvoorbeeld ‘Home’ van Dotan. 
Het concert begint om 15.00 uur 
en de entree bedraagt € 10. Een 
half uur voor aanvang is de kerk 
open. 

Entreekaarten zijn in de voor-
verkoop verkri jgbaar bij :  
Bruna Balkenende, Kaashuis 
Tromp en C’est Bon of per email 
te reserveren via het secretariaat: 
ybrune@xs4all.nl.

vindt zichzelf in de eerste plaats 
een tekenaar, met een hang naar 
grafisch werk. Hij is een echte 
realist, soms op het pietepeute-
rige af. Als schilder is hij gefas-
cineerd door de technieken van 
de oude meesters. Kunst moet 
iets ambachtelijks hebben, vindt 
hij. Overigens is Van der Wiel ook 
niet vies van kleur op zijn tijd. De 
kleurexplosie van de herfst kan 
hem zeer inspireren. Kunst is 
voor hem kijken en weergeven 
wat je ziet.

Galerie De Wachtkamer is van 
vrijdag tot en met zondag ge-
opend tussen 12.00 uur en 16.00 
uur. De entree tot de galerie, op 
de eerste etage van Jupiter Plaza, 
is gratis.



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

Bentveld:
• Teunisbloemlaan 5, kappen bomen zij-erf, ingekomen 16 

september 2016,ODIJ-2016-32795.
• Duindoornlaan 26, vergroten bestaande doorbraken en 

maken van een nieuwe in achtergevel en plaatsen stalen 
balk, ingekomen 21 september 2016, ODIJ-2016-32796.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Mr. Troelstrastraat 20, verleggen van de nok, verzonden 19 

september 2016, 2016-ODIJ-30586.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken 
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Lijsterstraat 1-3,tijdelijk plaatsen noodlokaal, verzonden 21 
september 2016, ODIJ-2016-31383.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/genomen 
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. 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.

Gemeentelijke publicatie week 39 - 2016

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

Vergadering welstandscommissie
De eerstkomende vergadering van de Commissie voor 
welstand en monumenten vindt plaats op donderdagmiddag 
29 september as. in het raadhuis. De Commissie adviseert het 
college over aanvragen om omgevingsvergunning en over 
beleidsmatige onderwerpen. Informatie over de agenda 
kan op die dag tussen 9.00 en 11.00 uur worden verkregen 
bij Team Wabo van Omgevingsdienst IJmond op telefoon 
0251-263863.

Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 1 oktober 2016 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
 
Evaluatie sanctiebeleid drank en horeca
In de vergadering van 6 september 2016 hebben burge-
meester en wethouders van Zandvoort de nota evaluatie 
sanctiebeleid drank en horeca vastgesteld. In deze nota is 
ook de evaluatie van het beleid vrijstelling horeca-exploita-
tievergunning opgenomen. De nota evaluatie sanctiebeleid 
drank en horeca treedt in werking op 29 september 2016 en 
ligt samen met de bijbehorende enquête, 6 weken ter inzage 
bij de Centrale Balie in het Raadhuis. De nota is tevens op de 
website te vinden. De nota bevat o.a. suggesties van burgers, 
ondernemers en ambtenaren voor verbetering van het Sanc-
tiebeleid drank en horeca.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Westerstraat 11, verzoek vrijstelling bestemmingsplan 

functie wonen, ingekomen 17 augustus 2016, ODIJ-2016-
32036. 

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 ochtend-
uren 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 collegelid 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. 
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Inschrijven voor NK Garnalenpellen Landelijke Grote Clubactie
Zaterdag 29 oktober wordt voor de 7e keer op rij het 
Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen geor-
ganiseerd. In café Het Juttertje van Thalassa wordt vanaf  
's middags 16.00 tot in de avonduren gepeld om de titel 
beste garnalenpeller van 2016.

In Zandvoort doen dit jaar Tennis Club Zandvoort, Turn-
vereniging O.S.S. en de Zandvoortsche Hockey Club mee 
met de jaarlijkse actie. Jeugdleden van deze sportclubs 
komen in de maanden oktober en november langs de 
deuren om loten van de Grote Clubactie te verkopen. 

Evenals vorig jaar zijn er catego-
rieën voor prof-pellers en recre-
atie-pellers. De selectie wordt 

Maar liefst 80% van de op-
brengst van de loten gaat di-
rect naar de verenigingen. Clubs 
hebben dit geld hard nodig om 
rond te komen. Uit onderzoek 
van het Mulier Instituut blijkt 
dat clubs hun inkomsten ge-
middeld voor 55% uit contri-
butie halen. Naast sponsoring, 
reclameborden, entreegelden, 
subsidies en kantine inkomsten, 
wordt 8% gerealiseerd door fi-
nanciële acties, zoals sponsor-

bepaald door een gemeen-
schappelijke voorronde, waarna 
in beide categorieën gestreden 

lopen en lotenverkoop.

Dit jaar is het alweer de 44e edi-
tie van de Grote Clubactie. Van 
elk verkocht lot van € 3 gaat  
€ 2,40 direct naar de vereniging. 
Inwoners van Zandvoort kun-
nen ook dit jaar de clubs uit hun 
omgeving weer steunen. Naast 
de hoofdprijs van € 100.000 
zijn in de loterij van de Grote 
Clubactie veel mooie prijzen te 
winnen.

kan worden voor de hoofdprij-
zen. De deelname aan het pel-
len bedraagt € 5 per persoon. Ga 
deze gezellige uitdaging aan en 
doe mee. 

Onder toezicht van een 'stren-
ge doch rechtvaardige' jury is 
het wedstrijdelement uiteraard 
hoofdzaak maar de sfeer en en-
tourage eromheen maakt dit eve-
nement uniek. Van de gepelde 
garnalen worden heerlijke (gra-
tis) hapjes geserveerd. Op veler 
verzoek is het accordeon duo ‘Hij 
& Gij’ opnieuw uitgenodigd om de 
muziek te verzorgen. De entree is 
gratis. Inschrijven kan bij Thalassa, 
Strandpaviljoen 18 of per e-mail: 
garnaelzandvoort@gmail.com.

Garnalenpellen 2015 | archieffoto Wim Mendel



Innovatiefonds Zandvoort aan Zee
Van ondernemers  Voor ondernemers  Door ondernemers
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Een Innovatiefonds is een ‘pot met geld’ waar vrijwel 
alle ondernemers aan bijdragen. Met dit bedrag kunnen 
extra investeringen gedaan worden die ondernemen in 
Zandvoort ten goede komen. Het gaat om nieuwe, aan-

vullende initiatieven van, voor en door ondernemers.

PRAAT MEE
Het Innovatiefonds is voor alle ondernemers. 

Daarom is iedere ondernemer welkom om mee 
te praten. Wij presenteren ons 

aangepaste plan op maandag 10 oktober om 
20.30 uur in De Haven van Zandvoort. Tot dan! 

Maandag 10 oktober
20.30 uur 

(inloop 20.00 uur)
Haven van Zandvoort

De initiatiefnemers van het Innovatiefonds:
I Fong Ernst-Chi, Stichting Marketing Zandvoort
Bram Boon, Horeca-ondernemer en Stichting ZEP 
John Cornelisse, Strandpachtersvereniging (Seizoensgebonden) 
Robert Hartog, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zandvoort
Ron Brouwer, Horeca-ondernemer en Stichting ZEP 
Gillis Kok, Zandvoortse Courant 
Peter Tromp, Ondernemers Vereniging Zandvoort
Ben Zonneveld, Bewoner
Lana Lemmens, Directeur VVV Zandvoort
Ingrid Muller, ZZP’er 
Ivo Lemmens, Ondernemer 
René van der Moot, Vastgoedondernemer Zandvoort 

TOT NU
Het Innovatiefonds is 1 van de wensen 

van ondernemers die staan in het Convenant Pop Up, 
Retail & Horeca, dat vorig jaar is ondertekend. 

Een Kernteam van ondernemers heeft dit 
verder uitgewerkt. Iedereen kon reageren en 

meedenken via de mail, bij de openbare 
kernteamvergaderingen en op 

2 speciale bijeenkomsten in juni.

STRAKS
Op dit moment zijn de volgende ideeën voorgesteld: 

• Alle ondernemers met reclame-uiting betalen mee.

• Jaarlijkse bijdrage, geïnd via een reclamebelasting.

• Al het geld komt meteen terug bij de ondernemers.

• Een door ondernemers gekozen stichtingsbestuur
  (met Raad van Toezicht/Advies) gaat de pot beheren.

KOSTEN?
Tarief A: € 200 per jaar 

Ondernemers in centrum en strand

Tarief B: € 100 per jaar 
Ondernemers in de andere delen van Zandvoort

GEMEENTE
We vragen de gemeente om de pot met onderne-

mersgeld jaarlijks te verdubbelen. De zeggenschap 
over de besteding blijft echter bij de ondernemers 
liggen. De gemeenteraad zal in november beslis-

sen of het Innovatiefonds zo wordt ingevoerd. 

 
U I T N O D I G I N G 

Innovatiefonds Zandvoort aan Zee 
 
 
Beste ondernemer in Zandvoort, 
 
Vanuit het kernteam zijn ondernemers en gemeente in gesprek over het oprichten van een 
Innovatiefonds. Dit fonds is één van de wensen van ondernemers, die staan omschreven in het 
Convenant Retail en Horeca dat vorig jaar door alle ondernemersverenigingen is ondertekend.  
 
Met de komst van een Innovatiefonds kan de kwaliteit van de badplaats Zandvoort aan Zee naar een 
hoger plan worden getild. Daar hebben natuurlijk alle Zandvoortse ondernemers baat bij. 
 
Het Innovatiefonds is van ons allemaal! 
Het mooie is dat het Innovatiefonds van de ondernemers zélf is. Zij kunnen straks zelf bepalen welke 
middelen in aanmerking komen om te investeren in een beter en mooier Zandvoort.  
 
Inmiddels is een eerste opzet voor een Innovatiefonds gemaakt. Het fonds wordt daarin gevuld door 
een bijdrage vanuit de ondernemers en de gemeente. De leden van het kernteam zijn zeer benieuwd 
of ze op de goede weg zijn en willen dit heel graag voorleggen aan hun collega-ondernemers.  
 
UW MENING EN INBRENG IS VAN GROOT BELANG! 
 
Hoe meer ondernemers meepraten en meedenken over het Innovatiefonds, hoe beter kan worden 
geïnventariseerd wat uw goedkeuring kan krijgen en waar er ruimte voor verbetering is. Tijdens een 
informatie- en participatiebijeenkomst kunnen ondernemers reageren, meedenken en aanvullen. Kom 
daarom naar één van de twee bijeenkomsten:  

 
Maandag 13 juni     Maandag 13 juni 
Circus Zandvoort    Beach Club Tien  
Gasthuisplein 5     Boulevard de Favauge 10 
13.00 uur - 15.00 uur     20.00 uur - 22.00 uur 

 
Met de resultaten uit deze twee bijeenkomsten kan het kernteam verder met de uitwerking van het 
Innovatiefonds.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
De leden van het kernteam 
 
I Fong Ernst-Chi, Stichting Marketing Zandvoort 
Bram Boon, Horeca-ondernemer en Stichting ZEP  
John Cornelisse, Strandpachtersvereniging (Seizoensgebonden)  
Robert Hartog, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zandvoort 
Ron Brouwer, Horeca-ondernemer en Stichting ZEP  
Gillis Kok, Zandvoortse Courant  
Peter Tromp, Ondernemers Vereniging Zandvoort 
Ben Zonneveld, Bewoner 
Lana Lemmens, Directeur VVV Zandvoort 
Ingrid Muller, ZZP’er  
Ivo Lemmens, Ondernemer  
René van der Moot, Vastgoedondernemer Zandvoort  
Theo Miedema, Strandpachtersvereniging (Jaarrond) 
Michael Alberts, Ondernemers Belangen Zandvoort  
Peter van Delft, Stichting Marketing Zandvoort 
Theo van der Laan, Vastgoedvereniging Zandvoort  
Peter Bluijs, Ondernemers Vereniging Zandvoort 
Femke Sieperda, Ondernemer 
Linda Clewits, Hotelier  
Pascal Spijkerman, Kwartiermaker  
Peter van den Bosch, Adviseur  

Theo Miedema, Strandpachtersvereniging (Jaarrond)
Peter van Delft, Stichting Marketing Zandvoort
Theo van der Laan, Vastgoedvereniging Zandvoort 
Peter Bluijs, Ondernemers Vereniging Zandvoort
Femke Sieperda, Ondernemer
Linda Clewits, Hotelier 
Pascal Spijkerman, Kwartiermaker 
Peter van den Bosch, Adviseur 

CONTACT
Vragen? Opmerkingen? Ideeën? Tips?  

Stuur een mail naar: innovaties@zandvoort.nl
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OP DE ZANDVOORTSE WEEKMARKT...

Elke woensdag van 10.00 tot ±16.00 uur op de Grote Krocht

BROKKEN    
2 STUKS VOOR 1.50 
4 STUKS VOOR 2.50

GEVULDE SPECULAAS     
PER STUK 2.00 

2 STUKS VOOR 3.50

Alles vers gebakken

Vishandel Jacob Dirk

KIBBELING
FAMILIEZAK KIBBELING 500 gram € 7,00

FAMILIEZAK KIBBELING XL 850 gram € 11,50
Saus naar keuze gratis.

GEBAKKEN SCHOLLEN
Mooie dikke schollen € 2,50 per stuk

5 stuks voor € 10,00

RECLAME 
SUPER KABELJAUWFILET

Kabeljauwfi let staartstukken € 15,00 per kilo.
Kabeljauwfi let haasstukken € 20,00 per kilo.

Kan ook voor u gebakken worden.

RECLAME 
SUPERVERSE ZALMFILET

Zalmstaartstukken € 15,00 per kilo.
Zalmtournedos € 17,50 per kilo.

Zalmmoten € 3,00 per stuk. 4 stuks voor € 10,00 

ZEETONG OF SLIPTONG
Ruime sortering altijd de laagste dagprijs.

Kan ook voor u gebakken worden.

UIT EIGEN KEUKEN 
MAKREEL AMERICAN SALADE

€ 2,50 per 100 gram.
MAKREEL PIRI PIRI SALADE 

€ 2,50 per 100 gram.
Heerlijk op een broodje  of toast.

Verder hebben wij voor u een 
ruime sortering gerookte vis/garnalen/hollandse 
pelgarnalen/gebakken vis/huisgemaakte salades.  

 
KOM GERUST EENS AAN DE KRAAM OM TE 

GENIETEN VAN AL DEZE LEKKERE PRODUCTEN. 

Graag tot ziens 
bij vishandel Jacob-Dirk.  

Wij staan op het plein voor de winkel van onze 
vriend Hein (HEINTJE DEKBED)

Deze advertentie is geldig de gehele maand oktober.

VENAVO 

Venavo 
elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.

Voor meer informatie kijk op

www.venavo.nl 

JAPANSE KNOFLOOK 

600 mg 

• Helpt bij verlaging van het 
 cholesterol
• Gunstige invloed op de 
 bloeddruk
• Goed voor hart- en 
 bloedvaten
• Volkomen reukloos!

Slechts 1 maal daags!!

100 tabletten€ 18,-
Tegen inlevering van deze advertentie aan de kraam:

100 TABLETTEN € 12,50

600 mg 600 mg 

• Helpt bij verlaging van het 
 cholesterol
• Gunstige invloed op de 
 bloeddruk
• Goed voor hart- en 
 bloedvaten
• Volkomen reukloos!

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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HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Zelfs begin oktober nog 
kans op 23 graden

Weerbericht

Max 20o 17o 17o 17o

Min 18o 15o 12o 12o

Zon 35% 60% 60% 60%

Neerslag 60% 40% 70% 70%

Wind zw. 6  zw. 5 zw. 5 zw. 4-5

Vorige week vertelde ik dat september 2016 wel eens 
geschiedenis zou kunnen gaan schrijven op thermisch 
gebied. Overdag zitten de maxima gemiddeld op het 
niveau van juli en augustus. De kans neemt toe dat we 
de allerwarmste negende maand uit de weerhistorie 
meemaken.

De voorsprong in temperatuur 
ten opzichte van normaal be-
draagt zo’n slordige 4 graden 
momenteel. Met de huidige 
vooruitzichten zou een abso-
luut temperatuurrecord dus in 
de lijn der verwachting liggen. 
Het laatst was september zo 
warm in 2006 (na de warmste 
zomermaand ooit, juli 2006).

Inmiddels is het een week later 
en komt het septemberrecord 
nog dichterbij. De droogte be-
gint nu ook extra op te vallen 
en in bepaalde delen van het 
land is wel erg weinig water 
gevallen de laatste weken. In 
Zandvoort en omgeving valt 
dat nog wel enigszins mee.

Te zien was dit ook aan de pluim-
verwachtingen waarbij de aan-
vankelijk berekende regensom-
men voor Nederland even later 
werden geschrapt. Het blijkt 
gewoon dat hogedrukgebieden 
boven Europa aan het langste 
eind trokken vooralsnog. 

De volgende dagen verlopen 
juist wat minder droog en 
warm waarbij de temperaturen 
nog iets boven de norm blijven 
voor richting begin oktober. De 
18 graden kan nog vrij gemak-

kelijk worden gehaald. 

Op donderdag en ook rond za-
terdag krijgen we te maken met 
een verzameling regenfronten 
nabij Engeland die ons niet he-
lemaal ongemoeid laat. Er zijn 
enkele perioden met regen te 
verwachten. Vooral de wind uit 
zuidwest trekt al flink aan op 
donderdag en vlak uit zee waait 
het regelmatig krachtig.

Daarna volgt wederom een her-
stel waarbij we uiteindelijk weer 
toe zullen werken naar een klas-
siek warme start van oktober. 
Maxima tot 23-25 graden regi-
onaal zijn dan weer eens denk-
baar. Een overgang naar echt 
wisselvallig herfstweer is nog 
niet te zien voorlopig. Daarvoor 
moeten de depressies met hun 
frontale aanhang dieper het 
Europese vasteland opkomen. 

In oktober zal het uiteindelijk 
wel eens een keer stevig gaan 
regenen. Zelden zie je dat een 
bepaald weerpatroon langer 
dan en week of zes aanhoudt.

Meer weerinfo via 
www.weerprimeur.nl.

weerman Marc Putto

 Do.  Vr. Za. Zo. 

Hier uw vaste advertentie?

06-2453 0167

Chaya en alle andere dieren in het asiel kijken uit naar uw komst

Open dag Dierentehuis Kennemerland

Zo snel mogelijk uw huis verkopen 
tegen een zo hoog mogelijke prijs!

Vermijd vallen en blijf vitaal: 
korte cursus bij Pluspunt

Altijd al willen weten hoe het er in een asiel aan toe gaat? 
Op zoek naar een lieve huisgenoot? Dan is dit het moment! 
Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort Noord organi-
seert op zondag 2 oktober aanstaande een Open Asieldag. 
Iedereen is tussen 11.00 en 16.00 uur van harte welkom 
om een kijkje achter de schermen te komen nemen. 

Kijkers op Funda bepalen in één oogopslag of een huis 
interessant is. Een aantrekkelijke inrichting speelt hierbij 
een belangrijke rol, dit bepaalt immers het beeld dat kij-
kers van uw huis krijgen. 

Als senior wilt u graag gezond en vitaal blijven. Een val 
kan dat danig in de war schoppen. Op 4 oktober start bij 
Pluspunt een cursus waarin u leert wat u zélf kunt doen 
om de kans op een val te verkleinen. Pluspunt heeft in sa-
menwerking met fysiotherapeuten van De Prinsenhof en 
Amie Ouderenzorg deze korte cursus ontwikkeld, speci-
aal voor de Zandvoortse senioren. 

Eigenaren vinden het lastig om 
kritisch naar hun eigen wonin-
gen inrichting te kijken en po-
tentiële kopers vinden het lastig 
om door de bestaande inrich-
ting van een woning heen te 
kijken. Een interieurstylist kan 
u helpen om uw woning een 
aantrekkelijk uiterlijk te geven. 
‘Klaar! Verkoopstyling & Meer’ is 

De cursus draagt bij aan een 
goede gezondheid en een veilige 
leefwijze. Daarom is de valpre-
ventie cursus een echte aanrader. 
In 5 lessen leert u hoe u het risico 
op een val kunt verminderen. 

uw partner bij het stylen van uw 
huis, om het vervolgens sneller 
en tegen de hoogst mogelijke 
prijs te kunnen verkopen.

‘Klaar! Verkoopstyling & Meer’ 
brengt de gebruiksmogelijkhe-
den van de woning optimaal in 
beeld en richt deze in op een 
manier die uw huis aantrekkelijk 

Reden genoeg om mee te doen! 
De cursus is opgebouwd uit 5 
thema’s rond vallen en angst om 
te vallen. Naast beweging en oe-
feningen krijgt u praktische tips 
waarmee u meteen zelf aan de 

Er is van alles te beleven: Er zijn 
diverse demo’s en een markt 
met verschillende kraampjes 
waaronder een boekenmarkt. 
De kinderen kunnen een 
speurtocht doen of als dier ge-
schminkt worden. Ook is er een 
grabbelton, ballonnenbeesten 
en een suikerspinkraam. Ook is 
er dit jaar weer een loterij met 
prachtige prijzen. En zowel uw 
hond als uzelf kunnen worden 
gemasseerd. Daarnaast wordt er 
ook aan de inwendige mens ge-
dacht; er is friet, soep van Fleur, 
heerlijke zelfgemaakte taarten 
en natuurlijk ko�  e en thee. Alle 
opbrengsten zijn voor de dieren 
in het asiel.

Kortom een dag die u niet mag 
missen. U bent van harte welkom 
bij Dierentehuis Kennemerland, 
Keesomstraat 5.

maakt voor een zo breed moge-
lijk publiek. Wij verzorgen de sty-
ling van uw huis waarbij zoveel 
mogelijk gebruik wordt gemaakt 
van bestaande meubelen en ac-
cessoires. Waar wenselijk wordt 
de inrichting aangepast en kun-
nen nieuwe accessoires worden 
toegevoegd. Voor elk budget 
- groot of klein - zijn creatieve 
oplossingen denkbaar. 

Bel voor een persoonlijk ge-
sprek waarin wij samen bepa-
len wat de mogelijkheden zijn. 
Vervolgens gaan wij direct aan 
de slag. Door deze directe aan-
pak kunt u binnen korte tijd een 
snellere verkoop en een hogere 
verkoopprijs realiseren. 

Uw contactpersoon van ‘Klaar! 
Verkoopstyling & meer’ is Sylvia 
Kroon, tel. 06-20420482, email: 
kroon.sylvia@gmail.com.

slag kunt. Er worden situaties na-
gebootst uit uw dagelijks leven 
en u zult u uw eigen gewoontes 
beter leren kennen. Waarom doet 
u dingen zoals u ze doet en kan 
het misschien veiliger? 
 
De cursus wordt gegeven door 
de fysiotherapeuten die de cur-
sus hebben ontwikkeld. U kunt 
zich aanmelden bij de oude-
renadviseur van Pluspunt, Astrid 
Zoetmulder. Belt u naar 023-
5719393, of mail a.zoetmulder@
pluspuntzandvoort.nl.
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Roland Kleve

 Nigel Berg was ongrijpbaar

 Typical British | Foto: organisatie

British Race Festival 

Nieuwe algemeen directeur 
bij Circuit Park Zandvoort

Komend weekend staan de auto’s die in de jaren ’60, ’70 en 
’80 het straatbeeld bepaalden in de spotlights op Circuit 
Park Zandvoort. Het Concours d’Alledaags biedt de bezoe-
kers een overzicht van de auto’s waar vaak hun ouders, de 
buren of zijzelf vroeger mee reden.

Roland Kleve (53) is benoemd tot algemeen directeur van 
het Circuit Park Zandvoort. Kleve zet deze stap na een 
carrière van ruim 25 jaar in de vrijetijdsindustrie. Hij was 
vanaf 2010 managing director van attractiepark Bobbe-
jaanland in België. Daarvoor werkte hij onder meer als 
directielid bij Disneyland Parijs. Hospitality en klantbele-
ving zijn altijd zijn passie. 

Het Concours d’Alledaags staat 
open voor 100 auto’s, 40 van 
Britse makelij en 60 uit de rest 
van de wereld. Elk model dat  
tussen 1960 en 1989 in flinke 
 aantallen de showrooms ver-
liet, is welkom. Denk bijvoor-
beeld aan de Austin Mini, 
Morris Cooper S, Ford Escort, 
Austin Metro, MG’s en Rover 
200. Populaire auto’s ‘from the 
continent’ zijn bijvoorbeeld  
de Citroën 2CV, de diverse mo-
dellen van DAF, Volkswagen 
Kever, Opel Kadett, Renault 5 en 
de Fiat 127.

Mede-eigenaar Bernhard van 
Oranje is zeer verheugd over de 
komst van Roland Kleve: “Roland 
heeft de ervaring en de ambitie 
die wij zoeken nu we met het 
circuit een nieuwe fase ingaan. 
Hij weet wat er voor nodig is om 
onze bezoekers een geweldige 
ervaring te geven. Er zijn volop 
kansen en mogelijkheden op en 
rond het circuit in Zandvoort. We 
hebben nu al super mooie eve-
nementen, maar we willen in de 
toekomst nog meer focus aan-
brengen, zodat alle evenemen-
ten echt voor het hele gezin een 

Het programma van het British 
Race Festival vormt een mooie 
combinatie van races, demonstra-
ties en British ‘heritage’ (erfgoed). 
De demonstraties van de Vintage 
Revival Zandvoort, met tientallen 
‘pre-war race- en sportscars’, wor-
den zeker weer een hoogtepunt. 
Daarnaast staan er races van de 
Mini Se7en Racing Club, Morgan 
Three Wheelers, Jaguar Enthusiasts 
Club-Racing en ProtoChampSeries 
op het programma. Een week-
endkaart, inclusief toegang tot de 
paddock, kost in de voorverkoop 
slechts € 20.

uitje zullen zijn. Ook als terrein 
voor het organiseren van events 
zijn er volop mogelijkheden.”

Autosport

Autosport

Volle winst voor ZHC

SV Zandvoort komt op stoom

Het dameselftal van ZHC heeft zondag laten zien dat zij 
hard kunnen werken. Trainer/coach Jaap Bleeker zag in 
Maassluis zijn ploeg in de tweede helft met 1-3 van een 
zeer taai Evergreen winnen. 

Zaterdag heeft het elftal van SV Zandvoort laten zien dat 
het tot de grote favorieten in de 3e klasse B behoort. Het 
Velsenbroekse VSV hield het op sportpark Duintjesveld 
20 minuten vol. Daarna was het alleen nog maar Zand-
voort wat de klok sloeg. Dat het uiteindelijk ‘slechts’ 7-1 
werd komt door concentratieverlies in de tweede helft.

Vanaf het begin was Zandvoort 
veel meer in balbezit dan de 
thuisclub maar het duurde, on-
danks een aantal mooie kansen, 
even voordat er gescoord kon 
worden. Ook Evergreen kreeg 
kansen maar Melissa Petter, 
16 jaar pas, staat al weken als 
een rots in de branding in het 
Zandvoortse doel en ook zondag 
had ze weer mooie reddingen. 
“Na 20 minuten kregen we een 

Tegenstander VSV, dat aan het 
einde van de vorige competi-
tie gepromoveerd was, wacht 
dit jaar nog steeds op de eer-
ste punten. Zandvoort behoort 
dit seizoen echter tot een van 
de kanshebbers op promo-
tie. Trainer Laurens ten Heuvel 
kon, op Boy Visser (lichtgebles-
seerd na de dinsdagtraining) 
en Maurice Moll (al wat langer 
geblesseerd) na, weer over een 
zo goed als voltallige selectie 
beschikken.

Vooral in de eerste helft was het 
Nigel Berg die zijn ploeg voor-
ging naar een mooie overwin-
ning. Hij was een ware plaag 
voor de verdediging van VSV en 
toonde met de ene na de an-
dere onnavolgbare actie in het 
16-metergebied van de gasten. 

strafcorner en daar wist Dymphy 
van Bambergen wel raad mee. Ze 
sloeg de bal keihard in de hoek, 
waardoor we 1-0 voor kwamen”, 
herinnert Julia Buchel zich. Een 
minuut later ging het helaas mis 
voor Zandvoort. Door commu-
nicatiefouten in het hele team 
stond er ineens een dame van 
Evergreen oog in oog met Petter, 
die geen verweer tegen haar in-
zet had, 1-1.

“Kijk uit, daar komt die nummer 
11 weer”, hoorden de supporters 
regelmatig de tegenstanders 
roepen.

Zandvoort kon al in de 10e mi-
nuut voor de eerste keer juichen. 
Berg tekende met een schitte-
rend doelpunt voor de eerste 
voorsprong van Zandvoort. VSV 
was op dat moment zeker nog 
niet kapot en liet in de 19e mi-
nuut zien dat het met goede be-
doelingen naar Zandvoort was 
gekomen. Een misverstand in de 
Zandvoortse verdediging zorgde 
voor een gelijke stand, 1-1. Jesse 
de Haan werd 6 minuten later 
vlak voor de doellijn onregle-
mentair onderuit gehaald met 
een terechte strafschop als ge-
volg. De snelle Zandvoortse spits 
verzilverde deze zelf. Zandvoort 

In de tweede helft duurde het 
tot de 60e minuut dat Zandvoort 
het krachtsverschil in doel-
punten kon uitdrukken. Tanya 
Vriesema maakte de verlos-
sende 2-1 en 5 minuten stelde 
Van Bambergen de zege veilig 
door haar tweede doelpunt van 
de wedstrijd te maken, opnieuw 
uit een strafcorner. 

Volgende week speelt ZHC thuis 
om 12.30 uur tegen Nieuwkoop, 
een team wat ze nog kennen van 
vorig seizoen, en dat toen een 
grote concurrent was. Het wordt 
de eerste belangrijke krachtme-
ting voor Bleeker en zijn elftal.

ging op de ingeslagen weg voort 
en Berg toonde zijn weer eens 
zijn unieke klasse. Met een prach-
tige actie in het strafschopge-
bied stelde hij Koen Machielsen 
in staan om zijn ploeg op 3-1 te 
brengen. Weer 5 minuten later 
liet Berg vier VSV’ers zijn hielen 
zien en zag zijn actie met een 
doelpunt in de korte hoek be-
kroond worden; 4-1 bij rust is 
niet alledaags.

De tweede helft was amper 5 
minuten oud toen De Haan bij 
een snelle Zandvoortse aanval 
Lucas Verstraeten vrij zag staan. 
Een ‘simpele’ breedtepass was 
voor de nieuweling voldoende 
om voor 5-1 te tekenen. Daarna 
liet Zandvoort de teugels enigs-
zins vieren, maar VSV was niet 
bij machte om de stand een wat 
vriendelijker aanzicht te geven. 
De laatste tien minuten waren 
met twee doelpunten voor De 
Haan die, na een schorsing van 
twee wedstrijden, zijn totaal wat 
omhoog kon vijzelen. 

Komende zaterdag speelt SV 
Zandvoort om 15.00 uur (!) op 
het Jan van Galensportpark in 
Amsterdam tegen VVA/Spartaan, 
dat dit weekend in eigenhuis met 
5-1 gemakkelijk van rode lan-
taarndrager UNO won. Overige 
uitslagen 3e klasse B: Arsenal sv 
– SCW: 4-0; VEW – VVC: 0-0 en 
Kagia – Blauw Wit/Beursbengels 
werd 4-1. Naar verluidt heeft 
Hoofddorp het zaterdagelftal 
wegens personele problemen 
uit de competitie teruggetrok-
ken en dus is er ieder weekend 
een ploeg vrij. Deze week was 
dat IJmuiden.

Hockey

Voetbal
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Lester Ellenkamp naar 
internationale finale

Onze plaatsgenoot Lester Ellenkamp, 10 jaar pas, heeft 
tijdens het Nederlands Kampioenschap 4-takt karting het 
felbegeerde ticket weten te bemachtigen naar de Parolin 
Championkart International Final in Lignano, Italië.

In 5 gereden wedstrijden om 
het Nederlands Kampioenschap, 
wist hij zich telkens weer naar 
het podium te rijden. Uiteindelijk 
eindigde hij op een tweede 
plaats overall in de klasse Parolin 
RK1. Uit deze klasse mogen de 
eerste twee geëindigde rijders 
door naar de finale in Italië.

Samen met 11 andere cou-
reurs zal het Zandvoortse ta-
lent Nederland gaan vertegen-
woordigen in het ‘Team The 
Netherlands’. De wedstrijden in 

Italië zijn op zondag 2 oktober. 
De twee dagen daarvoor, vrijdag 
30 september en zaterdag 1 ok-
tober, zijn de trainingsdagen en 
kunnen de rijders de kart en het 
circuit gaan testen. Geheel toe-
vallig is Lester op vrijdag jarig, 
dus zou een mooie trainingstijd 
een prachtig cadeau zijn.

Zijn deelname aan deze finales 
is uniek in Nederland, want nog 
nooit eerder zijn er 4-takt rijders 
uit het NK uitgezonden naar een 
internationale wedstrijd. 

Charissa Koning wordt uit alle macht gestopt

Lester Ellenkamp toont zijn ticket

Western rijden bij manege De Baarshoeve

Karting 

Rechtmatige winst ZSC

Zeer geslaagde open dag bij 
manege de Baarshoeve

De Zandvoortse handbalsters hebben zondag terecht gewonnen van het Amsterdamse 
Zeeburg. Het Zandvoortse collectief kwam uiteindelijk met 23-18 bovendrijven. Zeeburg 
had tot nu toe nog geen punt gehaald maar was wel verrassend sterk op het asfalt van ZSC.

Op 18 september was er weer een open dag bij Manege de 
Baarshoeve in Zandvoort Nieuw Noord. De dag had een 
gevarieerd programma met F-proeven die door de mane-
geruiters en jonge amazones gereden werden.

Zandvoort begon met een sterke 
verdediging aan de klus Zeeburg 
3. Er was voor de Amsterdamse 
dames geen doorkomen aan. 
Zandvoort echter kon vrij sim-
pel op een kleine voorsprong 
komen, voordat Zeeburg hun 
eerste doelpunt aan konden te-
kenen. “Heel raar hoe we mooi 
en doelmatig handbal af kunnen 
wisselen met een veel mindere 
periode. Daar ligt echt winst voor 
ons te behalen en daar gaan we 
zeker aan werken”, zei trainer/
coach Joop Boukes na afloop in 
reactie op het feit dat Zeeburg 

Er is op deze dag door de 
Zandvoortse dames niet on-
verdienstelijk gereden. In de 
F 1 was de eerste prijs voor 
Britt Braamzeel, die kreeg Luna 
Weldenkiel in de F 2, Isabeau van 

binnen vijf minuten zomaar drie 
doelpunten kon maken. Na het 
volgens Boukes rare “inkakken” 
van ZSC, dat deze wedstrijd een 
paar keer het geval was, waren 
er weer perioden met bijna oog-
strelend handbal. Snelle aanval-
len die in doelpunten omgezet 
konden worden. Bij rust leidde 
Zandvoort met 12-9.

Boukes probeerde deze wed-
strijd een aantal zaken uit en ziet 
de veldcompetitie als een mooie 
voorbereiding naar de zaal. “We 
werken hard aan een nieuw con-

Ommeren ging in de F 3 met de 
eerste prijs aan de haal, in de F 
5 was het Tisja Lijnzaat en de F 
6 werd een prooi voor Lieke van 
Veen. Tot slot was in de F 8 Nikita 
Koper de beste.

cept omdat we straks in de zaal 
zonder Noëlle Vos zullen moe-
ten spelen”, zei hij na afloop. De 
snelheid van Zandvoort blijft in 
het ‘nieuwe’ ZSC op het eerste 
plan staan, want Laura Koning, 
Romena Daniëls en Naomi 
Kaspers staan daarin echt hun 
‘mannetje’. Uiteindelijk werd de 
wedstrijd bij 23-18 afgesloten.

Noëlle Vos 9, Manon van Duijn 5, 
Charissa Koning 4, Lucia Singer - 
van der Drift en Romena Daniëls 
2 en Naomi Kaspers scoorde  
1 keer.

Demonstraties
Ook was er een demonstratie 
Western-rijden. Deze stijl van 
paardrijden is zeer spectaculair 
en is ook mogelijk bij Manege 
de Baarshoeve, waar speciale 
Western paarden om op te les-
sen beschikbaar zijn. De de-
monstratie werd verzorgd door 
Samantha Paap met The General 
en Jessica van der Kuijl-Nijssen 
op haar paard Star. De demon-
straties Natural Horsemanship’ 
werden verzorgd door Sanne 
Laarman-Molenaar. Ook hier-
voor is het mogelijk om bij de 
Baarshoeve een cursus te volgen. 
Een demonstratie Voltige-rijden 
werd verzorgd door Michelle 
Willems. Een official van de 
KNHS, afdeling Voltige, was aan-
wezig voor de nodige uitleg aan 
belangstellenden. Kortom het 
was een zeer geslaagde dag bij 
manege de Baarshoeve.

Handbal

Paardensport

Aan Zee (strandclub 12)
ABC en meer
Administratiekantoor K. Willemse
AG architecten BNA bv
ASN Vermaire Haarlem/Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autoschade Reco B.V.
Beach Club Tien
BKZ
Bloemsierkunst J. Bluijs
Bouwkundig Tekenburo 1 lijn
Brossois
Chocolate & Diamonds
Circus Zandvoort
Creme Fresh
Dansschool Rob Dolderman
Dorpsomroeper Gerard Kuijper
Dorsman Assurantiën
Empelen en Van Dijk
Greeven Makelaardij
GroupM
Het Pakhuis
Holland Casino
Hot Yoga Studio Daandasana

Adverteerders

Klaar! Verkoopstyling
Koene Cleaning Service
Kunstijsbaan
KVV Grafische Vormgeving
Laurel en Hardy
Maxima
Modeltuinen Zwanenburg
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Plameco
Rabobank Haarlem en Omstreken
Renew Clinic
Shiatsis
Sincerus Financiele Diensten
Slagerij Marcel Horneman
Springtij architecten
Stichting Pluspunt Zandvoort
Stichting Shanty aan Zee
Strandpaviljoen Ajuma
Strandpaviljoen Thalassa
Tent 6
Thunnissen
Top Thuiszorg
Uitvaartverzorging Erika
Van der Valk Notariaat

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



 

www.facebook.com/MaximaVloeren 

VLOER EN RAAM TOTAAL 
MAXIMA 

Eiken Lamel Parket Geolied 
Naturel Eiken of White Wash 

Normaal 49,95 m2    Nu 36,95 m2 

Laminaat Grijs Eiken 
2 Decors - Zwaar Woongebruik - Vgroef  

Normaal 14,95 m2    Nu 8,49 m2 

PVC Vloeren 
Meer dan 2000 Decors 
Vanaf 19,95 m2 

Trap met PVC bekleed 
Meerdere Decors - Open of Dichte Trap  

Normaal vanaf 995,-    Nu 849,- All In 

Ruim assortiment Hongaarse Punt vloeren 
en Visgraat vloeren!  

Nu al vanaf 39,95 m2  Hongaarse Punt  Visgraat 

Grootste assortiment Karpetten 
Al Vanaf 29,-  

Parket - Laminaat - PVC - Vinyl - Tapijt - Vloertegels - Vloerkleden - Raamdecoratie - Traprenovatie - Projectstoffering 

Maxima Vloer en Raam Totaal 
www.maximavloeren.nl 

Fustweg 3 ( Waarderpolder)  2031CJ HAARLEM 
Tel: 023-5365138   info@maximavloeren.nl 

 
 

www.facebook.com/MaximaVloeren 

www.youtube.com/MaximaVloeren 

Openingstijden 
Maandag  
Dinsdag  
Woensdag  
Donderdag  
Vrijdag  
Zaterdag  
 

08:00 – 18:00 
08:00 – 18:00 
08:00 – 18:00 
08:00 – 18:00 
08:00 – 18:00 
08:00 – 17:00 

 
 


