
 

 MAXIMA 
VLOER EN RAAM TOTAAL 

Voor al uw Vloeren en Raamdecoratie! 

WWW.MAXIMAVLOERENVOORDELIG.NL 

Van 17 oktober t/m 21 oktober 2016 
worden de GFT-rolemmers schoongemaakt. 

Lees verder op pagina 12
Gemeente Zandvoort

Zondag 16 oktober 2016

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

Voor meer informatie: Toos Bergen 06 518 538 14

www.classicconcerts.nl

Septentriones speelt ‘Gran Partita’ 
van W.A. Mozart

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl
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7 9 153
Boek OvhJ Nieuw Sport
Marco Termes
presenteert
dichtbundel

Nomineren voor
ondernemers-
verkiezing
 

Amie kiest
voor nieuwe
interim-directeur

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

Circuit-eigenaar
doet goede zaken
tijdens Finaleraces

Kinderboekenweek 2016

Kinderboekenweek is ieder jaar weer een uitdaging voor 
de basisscholen om zo creatief mogelijk met het landelij-
ke thema om te gaan. Het thema dit jaar was ‘Voor altijd 
jong. Over opa’s en oma’s’. Duinroos- en Nicolaasschool 
pakten het thema samen op.

Zandvoort
is gewild

‘De hoofdstad van 
de provincie én 

de hoofdstad van 
Nederland wil met 
ons samenwerken’

Oude omaatjes lezen voor

Bezoekers konden zelf meewerken aan het schilderij van Michelangelo | Foto: Rob Bossink

Al een aantal jaren kende Zandvoort KunstKracht 12, de open atelier route door 
heel Zandvoort. Vanaf dit jaar heeft het organiserende BKZ (Beeldende Kunstenaars 
Zandvoort) voor een andere invulling gezorgd. KunstKracht 12 werd KunstKracht 16 
en er was één locatie: galerie De Wachtkamer in Jupiter Plaza. Het publiek wist de 
weg naar Jupiter Plaza wel te vinden.

In het scholenclustergebouw 
De Golf hadden de directeuren 
van de Duinroosschool en de 
Nicolaasschool de koppen bij 
elkaar gestoken om alle leer-
lingen van beide scholen te-
gelijkertijd eens te verrassen. 
Carla Went (Nicolaasschool) en 
Marga Bol (Duinroosschool) 
gingen gezamenlijk, verkleed 
als oude omaatjes, gezellig in 
de aula voorlezen. Voorlezen is 
altijd een feest en zo ook nu. De 
kinderen genoten ervan.

Galerie De Wachtkamer be-
staat uit twee delen: de begane 
grond en de eerste etage, be-
reikbaar via de trap. In beide 
ruimten hadden leden van BKZ 
onderdak gevonden om hun 
nieuwste werk te tonen, en dat 
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KunstKracht 16 trok veel publiek 
naar Jupiter Plaza

was heel divers. In de overkapte 
binnenruimte van Jupiter Plaza 
was een terras geplaatst waar de 
bezoekers getrakteerd werden 
op een kopje ko�  e of thee met 
iets lekkers; BKZ toonde zich een 
goede gastheer. Er werd maar 
wat graag gebruik van gemaakt. 
Zangeres Margo Weesie ver-
tolkte op beide dagen Engelse, 
Franse en Nederlandse chansons 
en liedjes, terwijl geïnteresseer-
den konden meewerken aan het 

tot stand komen van een replica 
van het beroemde schilderij ‘De 
Schepping’ van Michelangelo. 
Op zondag kregen dichters van 
de Haarlemse Dichtlijn de gele-
genheid om hun gedichten voor 
te lezen. 

Het was een mooi kunstzinnig 
weekend in Jupiter Plaza, maar 
wel iets heel anders dan de ui-
termate prettige kunstroute uit 
de voorgaande jaren.

De Duinroosschool had ook een 
eigen invulling van Kinder boeken-
week. Alle groepen van de school 
maakten in groepjes een geïllu-
streerd boekje met een verhaal-
tje over het thema. De boekjes 
werden door een vakkundige jury 
beoordeeld en van commentaar 
voorzien. Per groep werden twee 
Gouden Gri� els en twee Gouden 
Penselen toegekend aan het meest 
originele verhaaltje en de mooiste 
tekeningen. Een leuke maar zeker 
ook educatieve opdracht.

Koene Cleaning Zandvoort
Tel. 06-1432 4444

www.koenecleaning.nl

Onderneming van het jaar 2016?
stem op ons !!

ovhj@zandvoortsecourant.nl
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Burgerlijke stand 1-7 okt.
Geboren:  Timo James, zoon van: Koenderman,  
 Benjamin John en: Geurtsen, Patricia

Overleden: Flinterman, geb. Korthals, Elisabeth, 
 geb. 1932
 Bijwaard, Lourentius, geb. 1923

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

Hierbij geven wij u blijk van het overlijden van 
onze vader, schoonvader en opa

Lau Bijwaard
weduwnaar van Jo Bijwaard - de Groot

Bergen,                                    Zandvoort,
* 2 augustus 1923                    † 4 oktober 2016

Gitta en Jaap
Karin en Aad
Kleinkinderen 
Achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Gitta van Kampen - Bijwaard
Veldhuyzen van Zantenpark 65
2163 GC Lisse

De crematie heeft reeds in besloten kring plaats-
gevonden.

Onze grote dank gaat uit naar alle medewerkers 
van Amie Ouderenzorg Zandvoort

en wijkteam Nieuw Noord.

Wij hebben op mooie en bijzondere wijze afscheid genomen
van mijn lieve echtgenoot, onze fantastische (schoon-)vader
en trotse opa
  

Jacob Guillaume (Jaap) Anderson
Oud huisarts te Zandvoort

Groningen, 1 februari 1937 Haarlem, 8 oktober 2016
 

We zullen zijn lach, optimisme, warmte en eigenzinnigheid
enorm missen, maar zijn heel dankbaar dat hij zo lang bij
ons heeft mogen zijn.
 
                                         Janny Anderson-Swaak
  

                                         Pieter en Anja
                                         Stéphanie, Bernard
  

                                         Rick en Nery
                                         Job, Thijn, Rens
  

                                         Maarten en Sabine
                                         Femke, Jasmijn, Ties, Siep
 

Jaap is thuis alwaar liever geen bezoek.
  

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op vrijdag
14 oktober om 10.00 uur in de aula van Crematorium
Westerveld, Duin- en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
  

Aansluitend willen wij het glas heffen op Jaap's leven in
restaurant De Uitkijk, Hoge Duin en Daalseweg 6 te
Bloemendaal.
  

De Favaugeplein 57-1, 2042 TS  Zandvoort.

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, zo-
als internet, e-mail, adressenbestanden maken en foto’s.
Speciaal voor Senioren: 
Vrijdag 13:00 - 15:00 
21 oktober t/m 9 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. De cursus wordt gratis aangeboden 
aan iedereen. De gratis lessen waren een wens in de 
wensboom van Pluspunt. Vanwege haar 10 jarig bestaan 
zal Pluspunt deze wens vervullen en de lessen gratis 
aanbieden.
Donderdag10:00 - 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 ver-
fraaien. 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 moge-
lijkheden 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

Op 13 oktober wordt 
onze Roosie 

65 
   jaar!

Van harte gefeliciteerd 
en nog heel veel jaren in 
goede gezondheid.

Dave, Glenn, Sidney, Merle, 
Rush, Lies, Frits, Hans, Wilma, 
Jan, Lenie en nog veel meer....

 Nienke van Bergen
huisarts

Pasteurstraat 10, 2041 VA Zandvoort
www.huisartsenpraktijknieuwnoord.nl 
De praktijk is gesloten van 

17 t/m 21 oktober 2016
Voor waarneming:

Na 17.00 uur en in het weekend:
Spoedpost tel. 023-2 24 25 26

Dinsdag: 
huisarts F. Weenink tel. 023-5712499

Woensdag: 
huisarts A. Scipio-Blüme, tel.  023-5712058

Op maandag, donderdag en vrijdag:
Huisarts A. Scipio-Blüme (achternaam A t/m K)
Huisarts F. Weenink (achternaam L t/m Z)

Recepten uitsluitend via de waarneming aan te vragen.
Afspraken gemaakt met Riet of Trudi gaan door.

Vooraankondiging: 
Griepvaccinatie 3 nov. 2016; uitnodiging volgt.

Thanks for this amazing 
summer. See you in 2016!

Grtz AJUMA
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… wordt het tijd voor een on-
derzoekje. Want in Zandvoort 
hebben we de mond vol over de 
samenwerking oftewel fusie met 
Haarlem. De Zandvoortse raadsle-
den besluiten deze week of wij de 
grote stap gaan maken. Maar, hoe 
denken de Haarlemse raadsleden  
over het voorstel? Het is stil aan de 
andere kant. Heel stil! 
 Na lang zoeken op de ge-
meentelijke website van Haarlem 
is op 6 oktober een commis-
sievergadering Bestuur met op 
de agenda de samenwerking 
Haarlem-Zandvoort. Het is via de 
PC te beluisteren alleen is het een 
onmogelijke tijd, 18.00 uur. Dan 
maar later eten. Tot mijn verras-
sing wordt de vergadering via 
livestream uitgezonden en maak 
ik kennis met de commissiele-
den. In het begin is de uitzending 
goed te volgen en ook voorzitter 
Brander doet flink zijn best. Hij 
stelt voor om een nieuwe ver-
gadermethode te proberen. De 
vergadering loopt daardoor aar-
dig uit. Ik kom tot de ontdekking 
dat elk commissielid spreektijd 
heeft en iedere interruptie van 
de spreektijd afgaat. Dat zou in 
de commissievergaderingen van 
Zandvoort wel een goede me-
thode zijn. Direct invoeren stel 
ik voor! Het debat over precario-
verordening duurt langer dan ik 
dacht. Maar de aanhouder wint. 
 Eindelijk is de collegebrief van 
Zandvoort aan de beurt, gespan-
nen wacht ik af. Hoe denkt men 
over de fusie? Tot mijn grote ver-
bazing stelt ‘Trots Haarlem’ voor 
om de rondvraag naar voren te 
halen en het agendapunt fusie 
Haarlem-Zandvoort van tafel te 
vegen. Natuurlijk! Ik snap het want 
deze meneer is ‘Trots’ op Haarlem 
en niet op Zandvoort! Nou be-
dankt hoor.
 Wanneer ik later de informa-
tieve brief van burgemeester 
Schneiders lees, begrijp ik de des-
interesse van de commissie: “Wij 
laten het aan u om te bepalen of 
op dit moment bespreking in een 
commissievergadering wenselijk 
is.” Lekker vaag zeg. Hier spreekt 
geen daadkracht uit. En iets ver-
der in de brief staat dat het col-
lege van Haarlem positief tegen-
over het besluit staat indien de 
raad van Zandvoort instemt met 
het voorgenomen besluit van hun 
college. Nu weet ik nog steeds niet 
hoe de gemeenteraad Haarlem 
over de ambtelijke fusie 
denkt. Ach, ik denk maar zo: 
een Scharrekop wordt nooit 
een Mug en omgekeerd ook 
niet!
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Gewonde bij woningbrand

Oud & Nieuw met TermesZandvoort goes Wild! 
in de maand oktober

Sociaal wijkteam Zandvoort 

Een man is vrijdagochtend gewond geraakt bij een brand 
in de Secretaris Bosmanstraat. Politie, brandweer en am-
bulancedienst rukten uit om hulp te verlenen. Rond 03.30 
uur werd de brand ontdekt.

Maandagavond is de nieuwe bundel van Marco Termes ver-
schenen. Tijdens een presentatie bij de Rotaryclub Zand-
voort werd de bundel ‘Oud & Nieuw met Termes’ ten doop 
gehouden. Rotarians en goede vrienden van hem waren 
aanwezig om de dichter te feliciteren met zijn pennenvrucht.

In oktober is de bronsttijd onder de honderden damherten 
in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Ter ere van dit unie-
ke paringsritueel wordt Zandvoort aan Zee in oktober wild. 

Het college stelt voor om per 1 februari 2017 een sociaal 
wijkteam Zandvoort te introduceren. Dit moet gaan bij-
dragen aan de doelstellingen van de transformatie soci-
aal domein. Het sociaal wijkteam wordt vooralsnog voor 
een periode van 3 jaar gerealiseerd als netwerkorganisa-
tie, onder sterke regie van de gemeente. 

Een op tijd wakker geworden 
bewoner wist door het raam 
aan de achterzijde van het huis 
te vluchten. Hij moest hiervoor 
een raampje intikken en naar 
beneden klimmen. Daarbij liep 
hij snijwonden op en ademde 
hij rook in. De brandweer had 
het vuur snel onder controle 
en heeft het pand geventileerd. 
Het slachtoffer is per ambulance 
naar het ziekenhuis vervoerd. De 
andere aanwezigen in het pand 
kwamen met de schrik vrij.

Voorafgaande aan de presenta-
tie van de bundel kreeg emeritus 
pastoor Dick Duijves het woord. 
Deze goede vriend van de schrij-
ver en lid van de Rotaryclub 
Zandvoort, stak zijn bewonde-
ring voor het werk van Termes 
niet onder stoelen of banken 
en noemde hem buiten een be-
genadigd schrijver ook een filo-
soof. Duijves was door Termes 
gevraagd om een voorwoord te 
schrijven in ‘Oud en Nieuw met 
Termes’, en dat liegt er niet om. 
Hij las een gedicht van Termes 
voor voordat de dichter het eer-
ste exemplaar van zijn nieuwe 

Tijdens Zandvoort goes Wild! or-
ganiseert VVV Zandvoort iedere 
donderdag, zaterdag en zondag 
om 15.30 uur burlwandelingen 
waarbij geïnteresseerden onder 
begeleiding van een gids op 
zoek gaan naar de burlende her-
ten. In de herfstvakantie worden 
op dinsdag 18, woensdag 19 en 
donderdag 20 oktober speciale 
burlwandelingen voor kinderen 
georganiseerd.

Wild! Drive-in Bioscoop
Op 22 oktober organiseert VVV 
Zandvoort een bijzonder evene-
ment op Circuit Park Zandvoort: 
de Wild! Drive-in Bioscoop. Een 

Dinsdagavond mocht de raads-
commissie haar licht erover laten 
schijnen. Voorzitter Astrid van der 
Veld (GBZ) meldde bij aanvang 
van de vergadering dat zij niet 
veel zou accepteren. Zij waar-
schuwde de commissieleden om 
deze avond voorzichtig met haar 
te zijn. “Ik sterf van de pijn in mijn 
rug. Past u vanavond op voor mij”, 
zei ze letterlijk, Michel Hermsen 
(D66) op zijn vingers tikkend na 
een niet gewenste opmerking.

Al in de eerste termijn was het 
duidelijk dat de commissieleden 
totaal geen probleem met een 
sociaal wijkteam hadden. Het 
was zelfs gewenst. Jerry Kramer 

In eerste instantie lijkt de brand 
te zijn ontstaan door een bran-
dende kaars die was omgeval-
len, maar mogelijk is er sprake  
van opzet. Op advies van de 
brandweer heeft de politie  
een plaats delict gecreëerd.  
De politie zal onderzoek doen 
naar de toedracht. Stichting 
Salvage, een organisatie die ge-
dupeerden na een brand helpt 
met aandacht, actie en advies, 
kwam ter plaatse om het pand 
af te sluiten.

bundel aan burgemeester Niek 
Meijer en wethouder Gert-Jan 
Bluijs van Cultuur aanbood.

Termes schreef de bundel met 
nieuw maar ook met ‘oud’ werk 
en haalde in zijn dankwoord 
twee voorbeelden naar voren 
die hij voorlas. De bundel is in  
samenwerking met de Rotary-
club Zandvoort in een kleine 
oplage uitgebracht. De bundel 
wordt alleen in Zandvoort te 
koop aangeboden. Exemplaren 
zijn à € 17,50 verkrijgbaar bij 
Bruna Balkenende aan de Grote 
Krocht.

openlucht bioscoop waarbij je 
vanuit de auto naar twee top-
films kunt kijken. Het geluid 
van de films is te volgen via de 
radio van de auto. Via de web-
site www.zandvoortgoeswild.
com kon gestemd worden wel-
ke films tijdens de Wild! Drive-in 
Bioscoop getoond worden. De 
keuze is uiteindelijk gevallen op 
Zootropolis (Nederlands gespro-
ken) als vroege voorstelling om 
18.30 uur voor de hele familie. 
Voor de late voorstelling om 
21.15 uur is gekozen voor The 
Jungle Book uit 2016. Kaarten  
à € 20 per personenauto zijn ver-
krijgbaar bij VVV Zandvoort.

(VVD) meldde namens zijn par-
tij in slechts twee zinnen dat het 
een hamerstuk zou moeten zijn. 
Uschi Rietkerk, namens PvdA en 
SZ volgde hem direct, net als Eg 
Poster (OPZ). Ruud Sandbergen 
(D66) had nog een paar verhel-
derende vragen, maar ook hij gaf 
na beantwoording door porte-
feuillehouder Gert-Jan Bluijs zijn 
goedkeuring. Michel Demmers 
(GBZ) en Fred Kroonsberg (CDA) 
waren niet direct voor het colle-
gevoorstel, maar ook zij gingen 
uiteindelijk mee met de alge-
mene tendens: hamerstuk. Een 
sociaal wijkteam in Zandvoort is, 
naar Haarlems model, in kannen 
en kruiken.

Bij een woningbrand in de Secr Bosmanstraat is een bewoner gewond geraakt | Foto: Laurens Bosch

Het eerste exemplaar werd overhandigd  | Foto: Onno van Middelkoop
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BEDRIJVEN
ladder

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

Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl

BEDRIJVEN
ladder

Ook adverteren op deze pagina? 

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

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

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
13 oktober t/m 19 oktober

HUISDIERGEHEIMEN (3D/NL)

ZA t/m WO om 11.00 uur

TROLLS (3D/NL)

ZA t/m WO om 13.30 uur

MEESTER SPION
ZA T/M WO om  15.30 uur

BRIDGET JONES’S BABY
DO T/M DI om 19.00 & 21.30 uur

FILMCLUB SIMON VAN COLLEM

MA LOUTE
Juliette Binoche & Fabrice Luchini

WO om 19.30 uur

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

www.shiatsis.nl    
tel. 023-5427858

Shiatsu therapie 
Laat je energie stromen

Waardoor je je gezond en vitaal voelt

Vergoeding zorgverzekeraars

Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067

Week 42: ma. 17 oktober t/m zo. 23 oktober

Kalfs Blinde vinken ...........................

Runder Goulash  .................................
Grote Krocht 7 |  Tel. : 023-5719067

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

 ...........................
100 gram

€ 1,49

100 gram
€ 1,95

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

Vanaf 25 oktober hebben we de yoga burn 
op ons rooster staan. Deze Yoga Burn les is een 

volledige yoga work-out van 45 minuten gericht 
op het verbranden van calorieën. 
Goede instaples voor beginners.

Nieuw bij Daandasana yoga - YOGA BURN
Moeite met die extra kilo’s kwijt te raken? 

En weinig energie?
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Evenementenagenda
❋ OKTOBER ✼  OKTOBER ❃

16  Classic Concerts - Septentriones. Protestantse 
kerk, aanvang 15.00 uur

16  Rondje Dorp - Kroegentocht met spelopdrachten, 
13.00-18.00 uur

16  3D-design - Leer tekenen in 3 dimensies. 
BibliotheekZandvoort, aanvang 13.00 uur

2  Wild! Drive-in Bioscoop - Terrein Circuit Park 
Zandvoort. Om 18.45 uur Zootropolis en om 
21.30 uur Jungle Book

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

30  Muziek op zondagmiddag - met o.a. Jan Eilander 
en Lex Coppoolse. Aanvang 16.00 uur, 
Oosterparkstraat 44

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

Max 12o 12o 14o 17o

Min 6o 7o 7o 9o

Zon 30% 30% 25% 65%

Neerslag 20% 30% 65% 20%

Wind o. 4 o. 4-5 ozo. 3-4 zo. 3-4

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Tijdelijk toenemende 
regenkans

Nog steeds is de droogte opmerkelijk te noe-
men gedurende dit najaarsseizoen. De aard-
appeloogst loopt � inke vertraging op in som-
mige delen van het land en met name in België 
en Frankrijk. Het oogstweer an sich is ideaal, 
maar door de langdurige droogte is de bodem 
ongeschikt om te oogsten, zeker in de zware 
kleigebieden. In Noord-Holland valt het wel 
mee met die oogstproblematiek en wordt 
doorgaans vlot geoogst.

Die bodemstructuur zal overigens wel gaan verbeteren 
de komende pakweg tien dagen, want er is zicht op wat 
regen. Grote hoeveelheden zijn evenwel niet te verwach-
ten tot pakweg 18 oktober aanstaande. Het weerbeeld tot 
en met het weekend zal wat somber verlopen. Er is niet 
bepaald veel zon te verwachten op Zandvoort. 

Daardoor blijven de dagtemperaturen ook gematigd de 
eerste dagen. Met maxima rond 12 graden is het o�  cieel 
zelfs te koud voor de eerste fase van oktober. De nacht-
vorstkans is kleiner geworden doordat het veelal bewolkt 
blijft gedurende de kleine uurtjes. Tot 6 graden kan het 
nog wel worden minimaal en vlak boven de grond kan 
het nipt tot het vriespunt komen in de duinen tijdens een 
brede opklaring.

In het weekend zien we een kleine verandering in de 
stroming. Deze ruimt op zondag naar zuidoost waardoor 
wat mildere lucht naar Zuid-Kennemerland kan stromen. 
De maxima komen dan uit tot 17 graden. Bovendien zien 
we de regenkans wat toenemen vanwege de invloed van 
frontale storingen uit het westen.

Vooral rond zaterdag is er een toenemende kans op regen, 
maar wordt het al wel milder buitenshuis. Volgende week 
houdt dit weerpatroon min of meer aan. Licht wisselval-
lig weer met op zich nog prima temperaturen. Zicht op 
herfstkoude of stormachtige perikelen is er niet binnen 
een dag of tien. 

Wachten is het een keer op een volledige kentering van 
de stroming. Regelmatig zie je dat na het lang aanhouden 
van een zuidelijke circulatie de wind ineens omgaat naar 
noordwest of noord. Dan wordt een eerste portie poolkou 
meegenomen richting Lage Landen. De warme Noordzee 
behoedt ons vooralsnog voor echte kou.

Meer info op www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto

Weerbericht

 Do.  Vr. Za. Zo. 

Hier uw vaste advertentie?

06-2453 0167
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Gallery de Wachtkamer
In winkelgalerij  ‘Jupiter Plaza’,   |  Haltestraat 2

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

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl 

(of bel 5732752)

Auto vat spontaan 
vlam 

Een auto is vrijdagavond uit-
gebrand op de Zeeweg. Rond 
20.30 uur reed een man in zijn 
auto richting Haarlem, toen hij 
een brandlucht rook. Hij heeft 
hierop de auto aan de kant 
gezet, waarna binnen korte 
tijd de vlammen uit de auto 
sloegen. De brandweer had 
moeite met het blussen van 
de brand. Een berger heeft 
het voertuig meegenomen. 
Door de brand was de Zeeweg 
richting Haarlem enige tijd 
afgesloten. De brand is ver-
oorzaakt door een technisch 
mankement.

Kledingverkoop
Na een prachtige warme sep-
tembermaand is oktober van 
start gegaan met echt herfst-
weer. Het begin van een nieuw 
seizoen is een goed moment 
om de kledingkasten te in-
specteren. Wat kan nog een 
jaartje mee en wat moet naar 
de kledingbak? Misschien een 
extra jas voor een leuke prijs?
Het is daarom zeker de moeite 
waard om aanstaande zon-
dag 16 oktober een kijkje te 
nemen bij de halfjaarlijkse 
kledingverkoop op kinder-
dagverblijf Pippeloentje aan 
de Burgemeester Nawijnlaan 
in Zandvoort. Van 12.00 uur 
tot 16.00 uur hangt het kin-
derdagverblijf vol met kinder-
kleding van populaire merken 
voor tenminste de helft van de 
prijs. Op Pippeloentje rekenen 
ze in ieder geval op een groot 
aantal vaste bezoekers. Het is 
er altijd gezellig en ontspan-
nen winkelen in een � jne om-
geving voor kinderen en vol-
wassenen. 

Mooie opbrengst 
voor Reumafonds
Vrijdag 7 oktober stond bij Smits 
Health & Wellness de hele dag in 
het teken van het Reumafonds. 
De hele dag door waren er work-
shops en kon men van alles uit-
proberen wat deze studio te bie-
den heeft. Van vacushaper tot 
ontspanningsmassage. Tevens 
was er een loterij met leuke 
prijzen. De opbrengst van deze 
dag ging naar het Reumafonds. 
Er was ook heel veel belang-
stelling voor de ‘body scanaly-
ser’. Hiermee wordt het gehalte 
aan vitamines en mineralen in 
het lichaam in luttele minuten 
gemeten. Een simpele en ui-
terst betrouwbare methode. 
Handig om te weten! Eventueel 
wordt er dan ook meteen een 
advies meegegeven. Al met al 
een zeer geslaagde dag waar-
bij € 890 is opgehaald voor het 
Reumafonds!

Prachtige bloembakken

Een bewoner in noord breekt 
een lans voor zijn buurtbewoon-
ster: “Even een ode aan Esther 
Koning. Zij heeft het beheer op 
zich genomen van een van de 
twee bloemenbakken die voor 
de deur prijken van de Blauwe 
� at in de Flemingstraat. En niet 
zonder resultaat. Het hele voor-
jaar en de zomer staat de bak in 
volle bloei met diverse planten 
en bloemen. De bak wordt be-
langeloos keurig onderhouden, 
de bloemen en planten krijgen 
op tijd een slokje water en een 
liefdevolle verzorging. Ga voor-
al zo door, het is een streling 
voor het oog. Hartelijk bedankt 
Esther.” De bloembak staat er 
inderdaad prachtig bij!

Veel ondernemers bij presentatie 
Innovatiefonds Zandvoort

De presentatie van het nieuw te vormen Innovatiefonds 
voor de Zandvoortse ondernemers, heeft veel belangstel-
ling getrokken. Niet minder dan 50 Zandvoortse onder-
nemers waren naar de Haven van Zandvoort gekomen 
om kennis te maken met de de� nitieve plannen van het 
Kernteam.

Het Innovatiefonds Zandvoort 
is grofweg gezegd een ‘pot met 
geld’ waar vrijwel alle onder-
nemers verplicht aan moeten 
gaan bijdragen. Met dit bedrag 
kunnen extra investeringen ge-
daan worden die ondernemen 
in Zandvoort ten goede komen. 
Het gaat vooral om nieuwe 
aanvullende initiatieven van, 
voor en door ondernemers. Het 
Kernteam heeft na twee brain-
stormsessies met ondernemers 
in juni een de� nitief plan opge-
steld, dat maandagavond ten 
doop werd gehouden.

Stad & Co
De avond werd geopend door 
Farzad Ghaus van Stad & Co, een 
bedrijf dat is gespecialiseerd in 
het opzetten, begeleiden en uit-
voeren van onder andere onder-
nemersfondsen. Op dit moment 
heeft Stad & Co 30 ondernemers-
fondsen onder beheer. Ghaus gaf 
voorbeelden van ondernemers-
fondsen in een aantal steden en 
kleinere plaatsen waaruit blijkt 
dat die allemaal goed functione-
ren. “Ze verbeteren het onderne-
mingsklimaat en/of leefklimaat. 
De ondernemers zijn er allemaal 
zeer tevreden over”, zei hij onder 
andere.

Presentatie
Daarna volgde een presentatie, 
verzorgd door kernteamleden 

I Fong Chi (bestuur Marketing 
Zandvoort en voormalig circuit-
eigenaar) en John Cornelissen 
(voorzitter strandpachters-
vereniging en mede-eigenaar 
PlaZand), over de totstandko-
ming van het Innovatiefonds 
zoals het nu voorligt. Uit deze 
presentatie bleek dat het 
Innovatie fonds Zandvoort extra 
investeringen mogelijk kan ma-
ken die het ondernemersklimaat 
in Zandvoort bevorderen. Het 
gaat hierbij niet om vervanging 
van bestaande geldstromen, 
maar vooral om investeringen 
in nieuwe initiatieven of een 
aanvulling dan wel uitbreiding 
op bestaande activiteiten.

Niet vrijblijvend
Het Innovatiefonds is niet vrij-
blijvend. Alle ondernemers 
worden verplicht bij te dragen. 
Er is gekozen om hiervoor een 
reclamebelasting in te voeren. 
Dit houdt in dat de gemeente, 
op verzoek van ondernemend 
Zandvoort, deze nieuwe be-
lasting zal moeten invoeren. 
Het gehele bedrag dat binnen 
komt wordt uitgekeerd aan het 
stichtingsbestuur. Het college 
vindt samenwerking tussen on-
dernemers zeer belangrijk en is 
bereid om het totaalbedrag te 
verdubbelen, terwijl de zeggen-
schap over al dit geld wél bij de 
ondernemers blijft liggen. 

Kosten
Alle ondernemers met een 
reclame-uiting op hun bedrijf 
worden aangeslagen voor deze 
belasting. De kosten worden 
€ 200 per jaar voor ondernemers 
in gebied 1 (centrum en strand) 
en € 100 per jaar voor onderne-
mers in gebied 2 (andere delen 
van Zandvoort). De gemeente-
raad zal uiteindelijk moeten be-
slissen of het Innovatiefonds op 
deze manier wordt ingevoerd. 
Het college buigt zich komende 
dinsdag in het Collegeoverleg 
over het fonds en het is de ver-
wachting dat het in de raadsver-
gadering van 22 november op de 
agenda komt te staan. Op 1 janu-
ari 2017 kan het Innovatiefonds 
dan van start gaan.

Nieuwe stichting
Het fonds gaat dan beheerd 
worden door een nieuw op te 
richten stichting. Deze stichting 
zal bestaan uit 3 onafhankelijke 
bestuursleden, gekozen door 
ondernemers. Het fondsbestuur 
stelt jaarlijks een innovatieplan 
en een begroting op. Zij zal ge-
controleerd worden door een 
Raad van Toezicht, die gevormd 
gaat worden door de voorzit-
ters van de Zandvoortse onder-
nemersverenigingen. Ook de 
gemeente krijgt hierin een ver-
tegenwoordiger.

Enthousiast
Enkele kritische vragen vanuit de 
zaal werden door verschillende 
aanwezige Kernteamleden be-
antwoord. Uiteindelijk bleek ie-
dereen enthousiast te zijn voor 
de komst van het Innovatiefonds. 
De verwachting is dat ten eer-
ste de kwaliteit van Zandvoort 
verbeterd kan worden, en daar 
zullen alle ondernemers van 
pro� teren, en ten tweede dat de 
samenwerking tussen onderne-
mers positief wordt beïnvloed. 
‘Samen maken we Zandvoort 
(weer) mooier!’

Het Innovatiefonds komt 8 of 9 
november in de vergadering van 
de raadscommissie, waar men 
eventueel in kan spreken. Op 22 
november heeft de raad het laat-
ste woord en zullen de raadsleden 
beslissen of het Innovatiefonds 
Zandvoort er moet komen of niet. 
De ondernemers willen het in ie-
der geval heel erg graag.

De presentatie van het Innovatiefonds in De Haven van Zandvoort

Foto: Laurens Bosch

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534
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Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023 - 5716785

Direzione: 
Spada

Daarom is de afgelopen weken een loterij gehouden. 
Afgelopen zondag zijn live op Facebook de winnaars getrokken: 

5 x een fl es ouzo:
Ingrid en Peter Taphoorn

Norma Timmer
C. van Duijn

Theo Keur
Mevr. Keur - vd Mije

5 x cadeaubon t.w.v. 25 euro:
Fam. Raymann

Marcel en Jeannette Gaalman
L. Lamberts
Cora Giskes

Robby Miezenbeek

De hoofdprijs een volledig verzorgd diner voor 4 personen:
Lucia van ter Toolen

Alle winnaars kunnen hun prijs ophalen in Filoxenia 
Op de Facebookpagina van Filoxenia staat een fi lmpje 
van de loterij: www.facebook.com/fi loxeniazandvoort

 

Greek Cuisine Filoxenia
Haltestraat 49, Zandvoort

Tel. 023 5734920
www.fi loxenia.info

Filoxenia bestaat 15 jaar

UITSLAG LOTERIJ

TATI ATRIA
MEUBELSTOFFERING    &    RAAMDECORATIE

 

NIEUWE COLLECTIE
20% KORTING 

OP UW GORDIJNEN IN OKTOBER 

ORANJESTRAAT 2A 2042 GS  ZANDVOORT
(OPENINGSTIJDEN: 

WO.- VR. 11.00 – 17.30. ZA. 11.00 – 17.00)

NIEUW! BEKIJK ONZE
WEBSHOP 

‘LOFTY CUSHIONS’ 
@ 

WWW.TATIATRIA.NL 

Een zelfstandig Zandvoort moet samenwerken!
Om de zorg voor jong en oud goed en betaalbaar te  
houden vergroten we de schaal samen met Haarlem.  
Via een ambtelijke samenwerking hebben we minder  
kosten en krijgen we meer expertise in huis. En blijft  
u uw paspoort en rijbewijs gewoon in Zandvoort ophalen.

Hierdoor kunnen we u het best van dienst zijn en houden 
we meer over voor de Zandvoortse wensen en ambities.

Door samenwerking blijven we een fijne woonplaats en  
de mooiste badplaats van Nederland.

Met het CDA blijft Zandvoort gewoon Uw Zandvoort!

OPROEP
Sportraad Zandvoort roept alle jeugdige 

sporters (t/m 13 jaar) die in seizoen
2015/2016 kampioen zijn geworden op 

om zich aan te melden voor de huldiging 
op donderdag 1 december 2016.

Niet alleen de teamsporters maar ook de
individuele sporters kunnen zich aanmelden

voor de avond van de huldiging. 
Opgeven met foto voor 1 november 

t.a.v. De sportraad zandvoort 
mailadres: secrsportraadzandvoort@gmail.com

voetbal-hockey-tennis-paardrijden-
golfen-turnen-surfen-karten etc etc

BROSSOIS
Haarlem | Utrecht | Zandvoort | Leiden

Ze zijn er weer!!
De lekkerste Roomborstplaat!!

Vrijdag en zaterdag: 
100gr van €2,60 voor € 2,25  

Tot ziens!!
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Carmina Burana door de Christelijke Oratoriumvereniging van Haarlem | archie� oto

Classic Concerts haalt Carmina Burana 
naar Agathakerk in Zandvoort

Zondag 30 oktober is de ‘grote uitvoering’ van de Zandvoortse stichting Classic Con-
certs. Zoals ieder jaar is dat een extra concert dat groots van opzet is. Dit jaar kunt u op 
30 oktober in de Agathakerk genieten van het Grootkoor van The Voice Company onder 
leiding van dirigent Robert Bakker. Zijn koor zal voor de pauze de Misa Criolla Van Ariel 
Ramírez zingen en na de pauze Carl Or� ’s Carmina Burana, die ooit in de openlucht op 
het Van Fenemaplein door Zandvoortse zangers opgevoerd werd.

De Misa Criolla is een echte 
Creoolse mis: inheems, maar niet 
geheel autochtoon. De naam 
'Criolla' staat voor de vele cul-
turele invloeden in Argentinië. 
Het is het bekendste werk van 
de Argentijnse componist Ariel 
Ramírez en werd gecomponeerd 
in 1964. 

Boliviaans 
muziekensemble
Dramatische ritmes uit het noor-
delijke Andesgebergte vormen 
de basis van het Kyrie. Het po-
pulaire Gloria daarna bestaat 
grotendeels uit een vrolijke 'car-
navalito', in het midden opeens 
afgewisseld door een langzaam 
ritme dat door de Inca's voor 
begrafenissen gebruikt wordt. 
Het Credo is een onweerstaan-

bare 'chacarera', de belangrijkste 
feestdans in Argentinië. 

Carmina Burana
Angelique van Leijenhorst (so-
praan), Stephen van Gils (tenor), 
Florian Just (bas), Robert Bakker 
(piano) en percussionisten Laura 
Trompetter en Maria Martpay 
verlenen hun medewerking aan 
de Carmina Burana, het mees-
terwerk van componist Carl Or� . 
Het is een niet-middeleeuwse 
compositie in geheel eigen stijl. 

Or�  schreef het stuk in 1935. Het 
eerste deel van de compositie, 
‘In de Lente’, bestaat uit liefdes-
liederen, het tweede deel, ‘In de 
Taverne’ uit drank- en goklie-
deren en het derde deel, ‘In de 
hof der liefde’ uit liederen over 

de zinnelijke liefde. Het geheel 
wordt voorafgegaan en besloten 
door een hymne aan Fortuna, 
de godin van het lot: O Fortuna. 
Or�  beeldt het leven uit als een 
soort rad van fortuin. Motto van 
het stuk is: soms heb je geluk, 
maar de dag erna kan je alweer 
helemaal in de put zitten. Het is 
daarom belangrijk volop te ge-
nieten van de momenten van in-
tens geluk, want het duurt vaak 
maar even.

Het grootse concert in de Agatha -
kerk begint zondag 30 oktober 
om 15.00 uur. De voorverkoop is 
ondertussen van start gegaan. 
Kaarten à € 20 zijn te verkrijgen 
bij Kaashuis Tromp aan de Grote 
Krocht of telefonisch via 06-
51853814 bij Toos Bergen.

Dit jaar worden de kanshebbers in de volgende categorieën onderverdeeld: 

1  Horeca (hotels, restaurants, cafés, etc)

2  Retail (winkels, speciaalzaken, supermarkten, woonaccessoires, etc.)

3  Overigen (alle bedrijven die niet onder 1 of 2 vallen, zoals dienstverleners, 
 zorginstellingen, onderhoudsbedrijven, etc.)

Iedereen kan per categorie een bedrijf nomineren door een e-mail te sturen naar 
ovhj@zandvoortsecourant.nl of deze opgeven via de Zandvoort App. 
Geef de naam en het vestigingsadres op en, niet onbelangrijk, motiveer uw nominatie 
met een korte onderbouwing. 

Nomineren kan tot uiterlijk 16 oktober, daarna zal de organisatie bekendmaken 
welke drie bedrijven per categorie gaan meedingen naar de eretitel ‘Onderneming van 
het Jaar 2016’. Vervolgens is het aan u om te stemmen op uw favoriete kandidaten.

Deze week kan nog genomineerd worden voor de ondernemersverkiezing die 
volgende week van start gaat. Velen hebben dat al gedaan, het kan nog tot en 
met komende zondag, 16 oktober.

Nominatieronde voor verkiezing 

‘ONDERNEMING VAN HET JAAR’

Zandvoortse Courant 

Plaatsing van ingezonden brieven betekent 
niet dat de redactie het met de inhoud eens 
is. De redactie behoudt zich het recht voor om 
ingezonden brieven in te korten en plaatsing 
van brieven te weigeren.

Natuurbrug Zeepoort

Ik wil even reageren op het artikel in de Zandvoortse courant 
over de aanleg natuurbrug Zeepoort gestart. Er wordt heel 
hard gewerkt inderdaad, veel natuur kapot gemaakt. Bomen 
omgehakt. En als het resultaat is dat, zoals jullie schrijven, 
het straks één groot natuurreservaat wordt, maar dan wel 
voor alle dieren, dan is het ergens goed voor.

Zodat er geen herten dood geschoten hoeven te worden, omdat 
het leefgebied aanzienlijk groter wordt. En het niet wordt ge-
daan, omdat er subsidies voor worden gegeven en deze gebruikt 
‘moeten’ worden. Maar als het net als de natuurbrug over de 
Zandvoortselaan, alleen voor de kikkers en salamanders etc 
is, zet ik grote vraagtekens achter het aanleggen van de na-
tuurbruggen en het worden van één natuurreservaat.

De gemeente/provincie zal overal hekken moeten plaatsen, 
zodat de dieren alleen via de natuurbruggen over kunnen steken 
van het ene gebied naar het andere. Als dat niet gebeurt, vind 
ik het niet de moeite waard!

Vriendelijke groet,
Lyanne Jongert-Paap

Alles weer terug naar het oude?

Als je in een gesprek memoreert dat vroeger al les beter 
was, word je uitgemaakt voor oude zeurpiet. Maar volgens 
Waternet, de beheerder van onze zuidduinen, moet alles weer 
terug naar het oude. Zo moeten alle zwarte dennen, die al meer 
dan 70 jaar achter het Shell station aan de Gerkestraat staan 
het veld ruimen voor wat men noemt ‘het echte duinlandschap’. 
Eerst was de zure regen de boosdoener, nu is het de stikstof 
wat de veroorzaker is van… wat? Joost mag het weten! Men 
schijnt er voor geleerd te hebben maar snappen doe ik het niet. 

Op diverse borden bij de entree van de zuidduinen wordt ook 
vermeld dat dat de grote berenklauw verwijderd wordt. Er 
staat er zeggen en schrijven één, die momenteel uiteraard 
zijn zaad al heeft verspreid. Ook wordt er gemaaid. Ik zie het 
al voor mij, grote machines die alles stuk draaien om zo nodig 
te kunnen maaien. 

Beheerder Waternet heeft zo lang ik mij kan herinneren niets 
maar dan ook niets gedaan aan beheer, en nu moet zo nodig 
met grof geweld alles op de schop. Waarschijnlijk zijn ze klaar 
in de Amsterdamse Waterleidingduinen en heeft men nog een 
potje wat op moet voor het eind van het jaar. Anders begrijp 
ik er niets van. 

Als je gewoon met je handen er vanaf blijft, gaat de natuur 
zijn gang. En die natuur verandert naar de omstandigheden, 
zo gaat dat. Maar om dat nu handmatig terug te brengen naar 
de omstandigheden van de 15e eeuw vind ik weggegooid geld. 
Alles verandert dus de duinen ook. 

Henk Bluijs
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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

Specialist voor al uw bloemwerken.

Geef je huis een 
herfstmetamorfose !!
Van Bloem Tot Zo Veel Meer...

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

Amie, de vertrouwde zorgaanbieder in de gemeenten Zandvoort en Bloemendaal. 
Informatie: zorgbemiddeling@amie.nl • Tel. 023 - 574 16 37

Ontmoetingscentrum Het Juttershuis, iets voor u?
In Het Juttershuis ontmoet u dorpsgenoten en ontvangt u begeleiding 
in het omgaan met geheugenproblemen. Gezelligheid staat voorop en 
u kunt deelnemen aan creatieve, culinaire en bewegingsactiviteiten.

Ontmoetingscentrum Het Juttershuis, Huis in het Kostverloren, 
Burgemeester Nawijnlaan 100, Zandvoort

Meneer Nales gaat drie dagen per week naar 
Ontmoetingscentrum Het Juttershuis in 
Zandvoort. Hij heeft het daar erg naar zijn zin en 
ook voor mevrouw Nales is het een uitkomst.

BE YOUR OWN KIND OF BEAUTIFUL

Wanneer je je eigen sterke punten accentueert, kom je het meest tot je recht.

Renew Clinic Zandvoort is een medisch cosmetische praktijk aan zee waar 
aandacht voor jouw persoonlijke wensen centraal staat.

Omdat het belangrijk is dat jij je lekker voelt in je lichaam èn bij ons, zorgen we 
ervoor dat we voldoende tijd inplannen voor onze consulten.

Vrijblijvend advies is gratis. Je komt er dan samen met BIG-geregistreerd en 
NVCG-gecertifi ceerd cosmetisch arts Els Vogelpoel achter wat de mogelijkheden 
zijn om jou te laten stralen.

Gezicht, handen, hals en decolleté
Botox, Fillers, Laser, Peelings, Huidverbetering bij veroudering, acne en pigment-
problemen, Microneedling, Skinboosters, Cryotherapie.

Facelift algemeen, Halslift, Kinvergroting, Neuscorrectie, Ooglidcorrectie, 
Oorcorrectie, S-lift, Mini-facelift, Wenkbrauwlift, Voorhoofdslift.

Lichaam
Maagverkleining, Maagband, Armlift, Bilvergroting (lipofi lling), Borstlift, 
Borstvergroting, Borstverkleining, Buikwandcorrectie, Dijbeenlift, Liposuctie, 
liposculpture, Mommy make over, Schaamlipcorrectie, Tepelcorrectie.

voor na voor na

zijn om jou te laten stralen.

Word de beste versie van jezelf en maak een afspraak bij 
Renew Clinic Zandvoort via 023-57 67 488 

www.renewclinic.nl info@renewclinic.nl

Het bestuur van de vereniging nodigt u uit om samen 
nog even te netwerkborrelen na de vergadering.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
van de Ondernemers Vereniging Zandvoort

Datum: donderdag 27 oktober 2016 
Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.45 uur)
Locatie: Hotel Hoogland

Nomineren voor de 
Onderneming van het Jaar

Daarna gaat de verkiezing van start en 
kunt u gaan stemmen op de kandidaten. 

Het kan nog 
tot 16 oktober!
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Ben van den Dungen

Floris Goezinne in Guatemala (2011)

Wies Oldenkamp

Het neusje van de zalm Bestuurswisseling bij Amie 

Zandvoorter gaat huizen bouwen in China

De gastsolisten van stichting Jazz in Zandvoort afgelopen 
zondag waren jazzartiesten van de bovenste plank: Ben van 
den Dungen (saxofoon), Rob van Kreeveld (piano), Gijs Dijk-
huizen (slagwerk) en initiatiefnemer Eric Timmermans op 
contrabas. Zij zorgden in theater De Krocht voor een fantas-
tisch optreden voor de liefhebber van goede jazzmuziek. 

Zorgaanbieders Amie en SHDH bereiden een fusie voor die 
1 januari 2017 zou plaatsvinden. Echter de uitkomsten van 
een recent rapport van de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg hebben gezorgd voor uitstel van de fusiedatum en een 
bestuurswisseling.

Een goed en veilig (t)huis is het beste fundament voor een beter leven. Het betekent betere 
gezondheid, betere educatie en een beter bestaan. Zandvoorter Floris Goezinne heeft de 
stichting ‘Habitat for Humanity’ al een aantal keren in het buitenland geholpen. Binnen-
kort gaat hij naar China om de helpende hand te reiken bij de bouw van woningen.

door Nel Kerkman 

De vaste bezoekers van Jazz in 
Zandvoort waren ook nu weer 
volop aanwezig. Na het wel
komstwoord van Hans Reijmers 
werd de toon al direct gezet: 
genieten van vier enthousiaste 
musici die er zelf ook duidelijk 
zin in hadden. Er werd veel ge
improviseerd en de solo’s bleven 
gaan en komen. 

Het publiek genoot zichtbaar van 
de sublieme klanken van saxo
fonist Ben van den Dungen. Wat 
een rasartiest, alle tonen kwa
men glashelder uit zijn instru
ment. De vingervlugge vingers 
van pianist Rob van Kreeveld 
brachten de handen van het pu
bliek menig keer op elkaar. Maar 
laten we vooral Gijs Dijkhuizen 
niet vergeten, hij toonde zijn 
kunnen op de drums voortref
felijk en was onvermoeibaar. En 

In het licht van een voorgeno
men fusie met SHDH heeft de 
Raad van Toezicht (RvT) van 
Amie besloten om nadrukkelijker 
samen te werken met de leiding 
van SHDH bij het op orde bren
gen van enkele kwesties bij Amie 
die aanleiding geven tot zorg. 
Het betreft met name recente 
bevindingen van de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg over 
de kwaliteit van de zorg in Huis 
in de Duinen. Een gezamenlijke 
aanpak bevordert eenheid van 
beleid en bestuur die na fusie 
de feitelijke integratie zal verge
makkelijken.

Dit is van invloed op de voort
gang van de voorgenomen fusie 
met SHDH. Beide fusiepartners 
houden vast aan het voornemen 
tot fusie, maar geven prioriteit 
aan het verkrijgen van duide
lijkheid over het verbetertra
ject binnen Amie. De aanvan
kelijk beoogde fusiedatum van 
1 januari 2017 is daarmee niet 
haalbaar.

Goezinne probeert ieder jaar 
een bouwreis te maken naar 
een land waar ten behoeve 

dan, zoals Van den Dungen het 
zo humoristisch verwoordde, ‘de 
kapitein van het schip’ bassist 
Eric Timermans. Met zijn solo’s 
toont hij zijn bevlogenheid en 
passie op zijn instrument. 

Grappig is het om te zien hoe ook 
de musici genieten van hun op
treden. Er is geen vast program
ma en vooraf is er een onderons
je over het volgende muziekstuk. 
Geweldig en dan aan het eind 
van het stuk een soort wedstrijd: 
wie eindigt met de laatste noot? 
Heerlijk om te zien en vooral om 
te luisteren. Want dat is het doel 
van deze concerten: genieten 
van kwalitatief hoogwaardige 
jazz. En geloof mij dat was het 
deze zondag beslist! 

Het volgende jazzconcert is 20 
november met als gasten Jan 
Wessels (trompet) en Sjoerd 
Dijkhuizen (saxofoon).

Voorts heeft de RvT met het oog 
op de noodzakelijke verbetering 
van de zorgkwaliteit besloten tot 
versterking van de zorgspeci
fieke expertise. Dit heeft onder 
meer geleid tot een bestuurswis
seling. Interim bestuurder Hans 
van Fulpen is per 1 oktober jl. 
teruggetreden en vanaf deze 
datum richt interim bestuurder 
Wies Oldenkamp, in samenwer
king met het bestuur van SHDH, 
prioriteit op de noodzakelijke 
verbeteringen in de zorg. Zodra 
daarvoor de condities zijn ver
kregen wordt nader beslist over 
de voorgenomen fusie. Wies 
Oldenkamp zal vervolgens per 
fusiedatum als bestuurder terug
treden.

De RvT zegt de geconstateer
de tekortkomingen in de zorg 
zeer serieus te nemen en alle 
maatregelen te zullen nemen 
die noodzakelijk zijn voor het 
borgen van de kwaliteit van 
zorg die van Amie mag worden 
verwacht.

van ontwikkelingswerk hui
zen gebouwd moeten worden 
voor mensen die nu nog in er

barmelijke omstandigheden 
wonen. “Dit jaar ga ik op 28 
oktober naar China en het is 

voor de eerste keer dat Habitat 
Nederland daar naartoe gaat. 
Tevens gaat er weer een groep 
dames, voor een belangrijk 
deel uit Zandvoort waaronder  
mijn echtgenote Linda, die  
inmiddels ook met het ‘bouw
virus’ besmet is, naar Vietnam 
om ook daar een huis te gaan 
bouwen. Zij vertrekken ove
rigens al op 14 oktober”, zegt 
Goezinne. 

Habitat Nederland vindt dat 
huisvesting een basisrecht is. 
Zij hebben al bijna 7 miljoen 
mensen geholpen aan een vei
lig huis en ze bouwen door. De 
stichting zoekt altijd bouwers, 
ondersteuners, sponsoren en 
donateurs. Meer informatie 
vindt u op habitat.nl. 

Een stoer, grappig verhaal over 
burlende damherten, daar zou 
een spannend kinderboekje over 
geschreven kunnen worden. Ik 
heb gegoogeld, en hoewel er een
tje bestaat, laat het onderwerp wat 
te wensen over. ‘Een psychologisch 
drama over een frauduleuze zaken
man’…. meldt Hetbestekinderboek.
nl. Allerminst eigenaardig lijkt mij.

Vele mensen gingen er afgelopen 
zondag op uit. Ook wij, nog net 
voor onze afspraak. Het groene 
pad bewandelend dit keer, in de 
Waterleidingduinen. Een spe
ciale dag. Het rood van de bla
deren aan bomen viel nog mee. 
Natuurschoonheid genoeg daar
entegen. Het weer dat schitterde 
tussen een schilderachtige wolken
brij door, met verrassend genoeg 
hinden op iedere duintop, en een 
nog jong exemplaar dat onge
stoord met snuit in het gras stond 
te snuffelen. De vele damherten die 
we zagen (spotten was niet nodig) 
lagen allen majestueus poserend 
tussen bomen in, voor menig in de 
hand gelegen mobieltje. Een zon
nestraal op hun charismatische ge
zichtslijn. Dit is waar iedereen voor 
kwam. De koningen van het bos 
werden bejubeld. Een kleine jon
geman achter zijn vader, gebaart 
zich verheugd naar ons, als hij er 
eentje prinsheerlijk in het hoge gras 
ziet liggen. Wat een lief, opgevoed 
moment. Respect voor de stilte van 
de natuur. 

Waar we kijken zien we open groe
ne vlaktes. Hoge bomen op de ach
tergrond. Hier en daar een kleine 
struik, het glasheldere water aan 
onze linkerhand. Daar waar alles in 
je hoofd even verstilde. Meewoei 
met de zachte wind. Ik dacht aan 
niets, gewoon aan niets, iets wat 
eigenlijk heel ongewoon lijkt te zijn.

Onverwachts, het burlen heel 
dichtbij. We zien ‘m staan, met drie 
dames om hem heen. Hoe bijzon
der is het eigenlijk. Aan de andere 
kant toch ook een beetje sneu. Een 
nieuwe privacy wet zal voor hem 
niet worden opgesteld. Gelukkig is 
het gebied groot genoeg. En laat 
er nog wat hinden overblijven, als 
straks de schoten gedempt 
zullen knallen…. Het is een 
te mooi gebied om niet met 
anderen te delen. En juist ook 
voor deze prachtige dieren 
komt men maar al te graag. 

Column
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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
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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

Samen er op uit 
of gewoon een 
praatje maken?

Lieve levenslustige vrouw 
60+ met ervaring in de 

zorg heeft tijd om u, 
oudere dame of heer, 

thuis gezelschap te 
houden of om er met 
u op uit te gaan voor

 een wandeling, 
terrasje, theater of 

bioscoopbezoek enz. 
Samen komen wij er uit! 

Bel gerust om uw wensen 
te bespreken, 
06-33470096

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

Tutti Frutti
-second hand 

fashion & more-
i.s.m. Rituals Cosmetics 

Wassenaar verkopen wij 
op zat. 22 okt. van 
10.00-20.00 uur de 

producten van Rituals. 
Komen jullie ook? 
Ko�  e staat klaar!
www.tuttifrutti-

zandvoort.nl
Corn. Slegersstr. 6

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

19 november de 
enige echte 

HEDI’s International
Koop, reserveer 
NU uw kaarten.

ALLEZ HOP in theater 
De Krocht 06-54677947. 

In gesprek bel dan 
06-53310684.

Nieuw programma, 
bijna nieuwe kostuums

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

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en

kleine klussen.
Heeft u een 

goede o� erte?
Bel dan eerst ons

nog even!
Tel. 06-84772750

www.erkd.nl
....................................................

Volg ons op FB 
Amsterdam aan Zee of op 
www.amsterdam aanzee.

amsterdam 
en blijf op de hoogte

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

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar

Zandvoort.
Voor uw APK, alle

onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,

Zandvoort
023-5713919 of 

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

Klussen-Renovatie-
Bouw

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

aannemersbedrijf
Voor alle bouw- en 

renovatie in en 
rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers, 

keukens en sierbestrating.
Ook voor schoonmaak-

werk bij u thuis.
Tel. 06-44875212

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946

Voor al uw
binnen en buiten

schilderwerk.
www.023schilderwerken.

wordpress.com
....................................................

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

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden

www.arnoldnijkamp.nl
....................................................

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

Hoveniersbedrijf 
Parosa

Tuinaanleg en onderhoud.
Boomverwijdering

Tevens tweedehands
bestrating op voorraad.

023-5353591 of
06-22209568

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

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

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.

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

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 
06-53498304

www.trade-ard.nl

Garages te huur
De Ruyterstraat € 130 p.m.

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

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

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

Storing op TV, slecht 
beeld, signaal of be-
kabeling? Extra aan-
sluitingen voor TV of 
kabels? (Ziggo - KPN)

Aanpassing van netwerk 
bekabeling of Internet?

Ook voor MKB.
Gecerti� ceerde 

installateur lost het op.
Bel vrijblijvend voor 

info of oplossing:
06-51710117

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

Volg ons op FB 
Amsterdam aan Zee 

of op www.amsterdam-
aanzee.amsterdam en 

blijf op de hoogte

Uw specialist in wild en gevogelte 

Aanstaande woensdag 19 oktober
zijn wij wegens vakantie afwezig.

Vanaf woensdag 26 oktober kunt
u weer bij ons terecht 

voor al uw wild en gevogelte!

Poelier 
Hans Ruardy

OOK UW 
ADVERTENTIE 

IN DEZE KRANT?
Informeer eens naar onze 

advertentiemogelijkheden

Ingrid Muller: 06-24530167
ingrid@zandvoortsecourant.nl
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VVD kiest voor Zandvoort
De Ouderenpartij Zandvoort, D66, CDA, PvdA en Sociaal Zandvoort kiezen voor Haarlem. Deze partijen 
hebben reeds bekend gemaakt voor een ambtelijke fusie te zijn met Haarlem. Wanneer een meerderheid 
van de gemeenteraad donderdag 13 oktober instemt met deze fusie zullen alle Zandvoortse ambtenaren 
per 1 januari 2018 in dienst van Haarlem treden. In Zandvoort komt het gemeentehuis leeg te staan en is 
het wachten op de volgende stap: een volledige fusie met Haarlem.

Schalkwijk aan Zee
De VVD verzet zich fel tegen de plannen. Zandvoort wordt afhankelijk van Haarlem. Een stad met een 
gigantische schuld van ruim een half miljard Euro.

Deze stad voert straks alle taken van de gemeente Zandvoort uit. Het Haarlemse ambtenarenapparaat is 
log en weinig dynamisch. Juist in een badplaats als Zandvoort hebben wij een dynamisch team nodig. 
Een team waar de VVD in wil investeren.

Bestuurskracht
In opdracht van de gemeente heeft Seinstra van de Laar (www.ambtelijkefusie.nl) recent een onderzoek 
uitgevoerd naar de bestuurskracht van de gemeente Zandvoort. Zij constateren op dit moment diverse 
problemen. Die problemen kunnen volgens hen en het college van burgemeester en wethouders alleen 
met een ambtelijke fusie worden opgelost.

• Een slecht functionerende gemeenteraad die zich bezig houdt met details en incidenten.
 De VVD zegt: de gemeenteraad blijft. Een ambtelijke fusie lost dit probleem niet op.

• Een politieke arena waarbinnen de verhoudingen zijn verstoord.
 De VVD zegt: de politieke arena verandert niet. Een ambtelijke fusie lost dit probleem niet op.

• Risico op sterke koerswijzigingen bij wijziging in politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 De VVD zegt: in 2018 zijn er weer verkiezingen. Een ambtelijke fusie lost dit probleem niet op.

• Geïsoleerde context waarin het College van Zandvoort zich heeft gepositioneerd.
 De VVD zegt: stuur het college van burgemeester en wethouders naar huis. Een ambtelijke fusie lost dit  
 probleem niet op.

• Positie waarbij Zandvoort geringe formele/informele invloed heeft in de regio.
 De VVD zegt: stuur het college van burgemeester en wethouders naar huis. Een ambtelijke fusie lost dit  
 probleem niet op.

• Beperkte slagkracht van de ambtelijke organisatie.
 De VVD zegt: investeer in onze mensen en geef hen vertrouwen. Een ambtelijke fusie lost dit probleem  
 niet op.

Onzekere toekomst
De wethouder belooft dat er voor de inwoners niets verandert. De balie zal open blijven in Zandvoort. 
Alleen in de plannen staan woorden als “in principe”, “als het echter niet nodig is” en “zo min mogelijk 
verandert”. Kortom: “Garantie tot de deur”.

Chantage
Wanneer Zandvoort kiest om niet te fuseren met Haarlem worden de inwoners van Zandvoort door 
Haarlem gestraft met een jaarlijkse rekening van een half miljoen Euro. De wethouder gebruikt dit als 
argument om vooral voor de plannen te stemmen. Dit is pure chantage.

Inspraak
De VVD wil de plannen voorleggen aan de inwoners van Zandvoort en Bentveld.

VVD fractie Zandvoort-Bentveld
Belinda Göransson, Jerry Kramer, Martijn Hendriks



12

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

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

Waternet in de AWD en bouw van tien compact stations, 
verzonden 06 oktober 2016, ODIJ-2016-31833.

Bentveld:
• Parnassialaan 29, kappen bomen, verzonden 06 oktober 

2016, ODIJ-2016-31805.
• Bramenlaan 12, kappen boom, verzonden 06 oktober 2016, 

ODIJ-2016-31881.

Omgevingsvergunning geweigerd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Wilhelminaweg 64, kappen boom, verzonden 06 oktober 

2016, ODIJ-2016-31168.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken 
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
• Raadhuisplein 3a en 3b, wijziging indeling ten behoeve 

van 2 appartementen, verzonden 05 oktober 2016,ODIJ-
2016-31283.

• Burg. Nawijnlaan 10, recreatief verhuren bijgebouw bij de 
woning, verzonden 06 oktober 2016,ODIJ-2016-32149.

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 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien 
het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt 
uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rech-
terbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemees-
ter en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers 
van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient verge-
zeld 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.

Verkeersbesluit GGP op parkeerterrein bij flat Passage 3
25 augustus 2016 is een verkeersbesluit genomen met ken-
merk OB/RO/2016/08/000602 voor GGP op parkeerterrein bij 

flat Passage 3. Het verkeersbesluit houdt in dat een parkeer-
vak op het parkeerterrein aan het Schuitengat bij de flat van 
Passage 3 wordt gereserveerd voor één voertuig.

Het verkeersbesluit is in te zien op www.officielebekend-
makingen.nl, onze website en bij de centrale balie in het 
gemeentehuis.

Gemeentelijke publicatie week 41 - 2016

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 40 en 
de verdere in week 40 door het college genomen besluiten 
zijn in week 41 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Schoonmaak GFT-containers
Van 17 oktober t/m 21 oktober 2016 worden de GFT-rolem-
mers schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het 
legen van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan 
totdat de schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook 
na 17.30 uur zijn.

Mandaatbesluit wegsleepregeling
In de vergadering van week 17 heeft het college van burge-
meester en wethouders van Zandvoort het Mandaatbesluit 
wegsleepbevoegdheid Wegenverkeerswet vastgesteld. Met 
dit mandaatbesluit wordt mandaat verleend aan de poli-
tiechef van de politie-eenheid Noord-Holland inzake het 
uitoefenen van de in de Wegenverkeerswet toegekende 
wegsleepbevoegheden. Tevens wordt bevoegdheid ver-
leend aan de politiechef om deze wegsleepbevoegdheid bij 
ondermandaat te doen uitoefenen door politieambtenaren. 
Het mandaatbesluit ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de 
Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de website.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Flemingstraat 360, plaatsen nieuwe uitbouw, ingekomen 

03 oktober 2016, ODIJ-2016-33199.
• De Favaugeplein 15, vergroten badkamer dmv bijtrekken 

balkon, ingekomen 04 oktober 2016, ODIJ-2016-33204.
• De Favaugeplein 15, maken trapgat, ingekomen 04 oktober 

2016, ODIJ-2016-33196.
• Hogeweg 41, plaatsen erker, ingekomen 04 oktober 2016, 

ODIJ-2016-33205.

Bentveld:
• Bentveldweg 14, kappen boom, ingekomen 04 oktober 

2016, ODIJ-2016-33197.
• Bramenlaan 5, plaatsen carport, ingekomen 07 oktober 

2016, ODIJ-2016-33286 .

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
• Locatie ZVTOO A: 4458, 5178 en 8713, renovatie verouder-

de onveilige Spanningsvoorziening vd bedrijfsmiddelen en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Tuincentrum

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93 

VIOLEN 
EN 

CHRYSANTEN

Nomineren voor de 
Onderneming van het Jaar

Daarna gaat de verkiezing van start en 
kunt u gaan stemmen op de kandidaten. 

Het kan nog 
tot 16 oktober!
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waarde voor aantrekkelijk wonen, werken en recreëren. 
Daarom worden inwoners en ondernemers uitgeno-
digd om actief betrokken te zijn bij de leefbaarheid in 
de gemeente en in de keuzes voor inrichting en onder-
houd. De ambities uit de structuurvisie “Parel aan Zee” 
worden zichtbaar. Naast kleinschalige ontwikkelingen 
en het leefbaar houden van Zandvoort, worden een 
aantal grote projecten verder ingevuld. Zoals het Wa-
tertorenplein, het Badhuisplein en Entree Zandvoort. 
Toekomstige ontwikkelingen zoals die van de Metro-
poolboulevard worden steeds concreter gemaakt. Waar 
het nodig is worden wegen en riool vervangen en wordt 
gezorgd voor voldoende groen. 

Toerisme en Economie

Het optimaal benutten van de unieke kenmerken van 
Zandvoort en het scheppen van de beste condities 
waardoor Zandvoort toeristisch en economisch tot 
bloei kan komen. Dat zijn de uitgangspunten voor 
investeringen in Toerisme en Economie in 2017. Het 
POP UP concept wordt verder ontwikkeld en geborgd 
als uniek Zandvoorts concept. De evenementenagen-
da puilt in Amsterdam uit haar voegen; het college 
van Zandvoort wil daar een antwoord en alternatief 
bieden. De gemeente wil de reputatie van Zandvoort 
in de Metropool Regio Amsterdam bevestigen en ver-
sterken als dé grootstedelijke badplaats.  In 2017 wordt 
hard gewerkt om de ondernemers zo goed mogelijk te 
faciliteren bij het ondernemen. Dat betekent een vlotte, 
klantgerichte en ondersteunende zakelijke dienstver-
lening waar de afspraken helder zijn. 

Bestuur en dienstverlening 
Inwoners en ondernemers van Zandvoort en Bentveld 
optimaal en efficiënt van dienst zijn en het borgen 
van de bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente 
Zandvoort. Dat zijn de hoofddoelstellingen Publie-
ke Dienstverlening in 2017. Ongeacht de keuze voor 
scenario 1 (zelfstandig blijven) of scenario 2 (verre-
gaande ambtelijke samenwerking met Haarlem). Door 
de uitbreiding van het takenpakket van de gemeente 
en de beslissende fase voor wat betreft de ambtelij-

ke toekomst van Zandvoort, krijgt de gemeentelijke 
dienstverlening extra aandacht in 2017. De gemeente 
Zandvoort wil haar zelfstandige bestuurlijke positie 
bevestigen, versterken en een strategisch bestuurlijke 
koers voor de lange termijn uitzetten om deze te bor-

gen. De uitgangspunten hierbij zijn de kwaliteit van 
de dienstverlening en de eigen “couleur locale”.  De 
gemeente Zandvoort zet in op minder en eenvoudiger 
regelgeving in heldere en begrijpelijke taal. Er worden 
nieuwe instrumenten en mogelijkheden ingezet waar-
mee inwoners en ondernemers met de gemeente mee 
kunnen denken of hun mening kunnen geven. 

Openbare orde en veiligheid 

De speerpunten van het veiligheidsbeleid van de ge-
meente Zandvoort zijn: Veiligheid, Plezierig uitgaan 
en Samenwerking.  De gemeente is verantwoordelijk 
voor de integrale veiligheid bij openbare orde, brand 
en rampenbestrijding. Hierin hebben inwoners en on-
dernemers ook een eigen verantwoordelijkheid. De ge-
meente werkt nauw samen met de partners zoals poli-
tie, de VRK (brandweer, GGD/GHOR, rampenbestrijding) 
en de reddingsbrigade. In 2017 stuurt de gemeente op 
het vergroten van de zelfredzaamheid van bewoners, 
bezoekers en ondernemers. Wat kunt u zelf doen om 
zo veilig en prettig mogelijk te wonen, te ondernemen 
en te recreëren? Wat kunt u doen om de kans op brand 
zoveel mogelijk te verkleinen? Wat zijn de spelregels? 
Samenwerken leidt tot een betere veiligheid.

Ondernemen, prettig verblijven en recreëren gaat hand 
in hand met plezierig wonen. Daarvoor werken onderne-
mers, handhaving en politie samen met bewoners aan 
preventie en het verbeteren van de naleving van regels 
in de openbare ruimte. Een adequate uitvoering en goe-
de naleving van de Drank- en Horecawet hoort daarbij.    

De gemeenteraad bespreekt de begroting 2017 in de 
vergadering van 1 en 2  november 2016.

De afgelopen jaren is een behoedzaam financieel be-
leid gevoerd in lijn met het coalitieakkoord. Daar plukt 
de gemeente nu de vruchten van. In de voorjaarsnota 
van 2016 hebben het college en gemeenteraad afge-
sproken dat zij bij een gezond financieel perspectief de 
Strategische Investeringsagenda samen verder willen 
ontwikkelen. Die tijd is nu gekomen. De financiële 
ruimte die is ontstaan krijgt een solide en toekomst-
bestendige bestemming. In het verder gezond maken 
van de financiën, het versterken van het economische 
klimaat van de badplaats, plezierig en veilig wonen en 
recreëren, een goede dienstverlening en het bieden van 
adequate zorg aan wie dat nodig heeft. 

Sociaal Domein 

De gemeente is in 2017 voor het derde jaar geheel of 
grotendeels verantwoordelijk voor de zorg en onder-
steuning in Zandvoort en Bentveld met jeugdhulp, 
maatschappelijke ondersteuning, beschermd wonen en 
meedoen in de maatschappij. Zandvoort wil de eigen 
kracht en de zelfredzaamheid van inwoners stimule-
ren en versterken. Gemeenschapszin, voor iedereen 

betaalbare zorg, goed 
onderwijs en ruimte 
voor initiatieven uit de 
gemeenschap. Dat zijn de 
pijlers voor een samenle-
ving waarin iedereen telt 
en meedoet, ongeacht 
niveau of draagkracht. 
In 2017 wordt er onder 
meer geïnvesteerd in het 
Sociaal Wijkteam, goed 
onderwijs en het zoveel 
mogelijk mensen in be-
weging krijgen.  

Ruimtelijk Domein
De openbare ruimte is 
van ons allemaal. Een 
schone en veilige buurt 
is een belangrijke voor-

Ruimte om te werken aan de toekomst 

Gemeente Zandvoort

De financiële positie van Zandvoort verbetert volgend jaar ten opzichte van 2016. De begroting is meerjarig 

sluitend en er is ruimte voor nieuw beleid. Dat blijkt uit de gemeentebegroting voor 2017 die het college 

van Zandvoort. Door de financiële ruimte die dat geeft  ontstaat er ruimte om te werken aan de toekomst 

van Zandvoort. Met diepte-investeringen in  de samenleving en in economische ontwikkeling. Belastingen 

worden niet verhoogd. De tarieven zullen dan ook los van een kleine inflatiecorrectie gelijk blijven. 

Financiële positie gemeente Zandvoort verbetert in 2017 
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Deze kopbal van Maurice Moll gaat er ook niet in

Handbal

Handbalsters verspelen koppositie

SV Zandvoort heeft zaterdag geen goede beurt gemaakt. 
Thuis tegen Arsenal sv kwam de ploeg van trainer Lau-
rens ten Heuvel niet verder dan 0-0, en dat was ook nog 
eens te danken aan doelman Reinier Mutsaerts die een 
strafschop wist te pareren. De Amsterdamse ploeg werd 
alleen het laatste kwartier zwaar onder druk gezet maar 
capituleerde niet.

ZSC heeft zondag de koppositie in de 2e klasse verspeeld. Het Amsterdamse Vriendschap/
TOB was veel te sterk voor de Zandvoortse dames, die het deze wedstrijd zonder coach 
moesten doen.

De afwezigheid van coach Joop 
Boukes was echt een gemis, 
want de dames waren niet in 
staat om de rust te bewaren 
en gestructureerd aan te val-
len. Dat Vriendschap/TOB het 
Zandvoortse spelletje ook nog 
eens kent, was vanaf de eerste 
minuut duidelijk. Zandvoort 
werd met de eigen wapens be-
streden: snelheid. 

Al vroeg waren de Amsterdamse 
dames in staat om de lange pass 
uit het Zandvoortse spel te ha-
len, waardoor vooral Romena 
Daniëls, Naomi Kaspers en Laura 

Koning niets aan hun snelheid 
hadden. Aan de andere kant ech-
ter pro� teerde Vriendschap/TOB 
van de radeloosheid van ZSC, dat 
min of meer als een kip zonder 
kop speelde. Een ruststand van 
6-15 was dan ook helemaal te-
recht. Na rust kwamen onze 
dorpsgenoten wat meer in hun 
spel maar het verschil was veel 
te groot om nog in te halen. Wel 
werd de nederlaag een wat dra-
gelijker aanzien gegeven maar 
winst zat er deze wedstrijd, die 
in 18-25 eindigde, echt niet in.

Het was de laatste wedstrijd 

in 2016 van de veldcompe-
titie, die in het voorjaar van 
2017 afgemaakt zal worden. 
Het was tevens de laatste wed-
strijd van Noëlle Vos überhaupt 
voor ZSC. De steunpilaar van 
het Zandvoortse team gaat bij 
Foreholte in Voorhout spelen 
dat in de landelijke 1e divisie 
uitkomt. ZSC zal haar echt gaan 
missen.

Scores ZSC: Noëlle Vos 5; Romena 
Daniëls en Manon van Duijn ie-
der 4; Naomi Kaspers en Charissa 
Koning 2 en Martina Balk scoor-
de één keer.

SV Zandvoort laat dure 
punten liggen

Hoewel Zandvoort de laatste 
wedstrijden goed op dreef was, 
was daar nu niets meer van te 
zien. Jesse de Haan werd van-
wege een disciplinerende maat-
regel door Ten Heuvel gepas-
seerd en dat scheelde nogal een 
slok op een borrel. Er was voorin 
vooral geen snelheid meer. Een 
wapen dat regelmatig door 
Zandvoort gekoesterd wordt. 

Beide ploegen kregen weliswaar 
kansen, maar Mutsaerts kreeg 
meer ballen teruggespeeld dan 
hem waarschijnlijk lief is. Het 
toonde het gemis aan aanval-
lende kracht van Zandvoort aan. 
Voorin moest het vooral komen 
van Je� rey Dekker. De midden-
velder moest het gemis van De 
Haan proberen goed te maken. 

Koen Michielsen kreeg voor de 
Zandvoorters de eerste redelijk 
grote kans maar zag zijn inzet 
net langs gaan. Dylan Kreuger 
teisterde de paal en Zandvoort 
kreeg te weinig door een paar 
keer een foutief vlagsignaal van 
de assistent scheidsrechter van 
Arsenal. Het werkte alleen maar 
irritaties in de hand. Ook de te-
veel aanwezige arbiter deed 
geen goed aan het spelbeeld.

Strafschop gestopt
Na rust probeerde Zandvoort het 
op een andere manier. Maurice 
Moll was nog het dichtst bij een 
openingstre� er. Hij schoot van 
twintig meter hard over. Het laat-
ste half uur mocht dan eindelijk 
Jesse de Haan zijn opwachting 
maken. Vanaf het moment dat 
hij voor Moll in het veld kwam 
werd het duidelijk dat Zandvoort 
er nog iets van probeerde te ma-

Voetbal

ken. Boy Visser kreeg een dot van 
een kans. Hij kon, met alleen de 
doelman voor zich, de score voor 
Zandvoort echter geen beter 
aanzien geven. Zandvoort werd 
allengs gevaarlijker maar moest 
ook oppassen voor de gevaarlij-
ke snelle uitvallen van de gasten. 
Tijdens één van die uitvallen trok 
Milan Berck Beelenkamp aan 
de noodrem, waardoor Arsenal 
terecht een strafschop kreeg. 
Mutsaerts liet zien dat hij van 
grote waarde is voor Zandvoort. 
Met een katachtige beweging 
stompte de keeper de bal uit het 
goal. Jesse de Haan kopte even 
later net naast en Nigel Berg 
schoot de bal voorlangs toen hij 
oog in oog met de Amsterdamse 
keeper kwam te staan. Het was 
duidelijk geen beste middag 
voor de thuisploeg. Een punten-
deling was de schamele oogst. 

Positief
Toch kon er iets positiefs geno-
teerd worden. IJmuiden bleek 
zaterdag opnieuw een reuzen-
doder. Na de winst op Zandvoort 
konden de IJmuidenaren thuis 
met een ruim verschil van ti-
telkandidaat VVC winnen: 3-0, 
waardoor Zandvoort (op doel-
saldo) naar de derde plaats stijgt. 
Het was het eerste puntenver-
lies van de Nieuw-Vennepers, 
die nog een wedstrijd tegoed 
hebben. Overige uitslagen 3e 

klasse B: Kagia – Hoofddorp: 
6-1; VEW – VVA/Spartaan: 7-1 en 
VSV – SCW werd 0-2. Blauw Wit/
Beursbengels was vrij.

Zaterdag speelt SV Zandvoort 
weer thuis. Om 14.30 uur komt 
Blauw Wit/Beursbengels op 
visite.

De laatste score van Noëlle Vos voor ZSC

IJzersterk Lions wint gemakkelijk 
bij Wiringherlant

Het Lions herenteam heeft zaterdag in Wieringerwerf thuis-
club Wiringherlant laten zien wat basketbal is. Vooral Ron 
v.d. Meij was met 34 punten goed op dreef en nam daarmee 
het leeuwendeel van de score voor zijn rekening. Lions won 
simpel met 52-91.

Van voorgaande ontmoetingen 
wist Lions dat Wiringherlant een 
ploeg heeft met wat minder 
lengte, maar het vooral moet 
hebben van goed passen en 
met scherp schieten. Speler/
coach Erwin Kettman besloot 
om Wiringherlant flink naar 
de zijlijn te dwingen om ze zo-
doende moeilijke schoten te 
laten nemen. Het eerste kwart 
schoot Wiringherlant zo goed 
dat er niet tegen te verdedi-
gen viel. Vooral in het tweede 
en derde kwart ging het echter 
erg goed en met name Sander 
Verboom kon vanuit de verde-

diging ook een aantal steals 
pakken. 

Aanvallend kon Zandvoort vrij 
spelen door het veld breed te 
houden in combinatie met de 
lengte waardoor er voordeel 
ontstond voor de lange mensen. 
Lions had geregeld goed opge-
zette aanvallen met veel assists 
van Peter Sterker. Spelmaker 
Robert ten Pierik zorgde er voor 
dat er zowel van onder het bord 
als van afstand veel gescoord 
kon worden. “Onze grote man-
nen konden heerlijk spelen in 
een heel leuke en sportieve 

wedstrijd. Rick Houtzager liet 
met meerde acties zien dat hij 
een goede aanwinst is voor het 
team en Ron van de Meij was 
vanaf iedere plaats op het veld 
dodelijk”, aldus Ten Pierik. Met 
onder andere 5 driepunters en 
veel scores onder het bord kon 
V.d. Meij 34 punten aantekenen. 
Niels Crabbendam, terug van een 
korte elleboogblessure, scoorde 
veel onder het bord en vanaf de 
vrije worp lijn. Na een ruststand 
van 25-43, werd het uiteindelijk 
52-91, met niet minder dan vier 
spelers in de dubbele cijfers. 

Topscorers Lions: Ron v.d. Meij 
34, Niels Crabbendam 22, Robert 
ten Pierik 14 en Sander Verboom 
maakte 11 punten. Lions speelt 
pas op 29 oktober de eerstvol-
gende wedstrijd: om 19.45 uur 
thuis tegen Enkhuizen.

Basketbal
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Gefocust ZHC ruim 
langs Wateringen

De hockeysters van ZHC hebben zondag in Wateringen 
laten zien dat ze toch echt een van de titelkandidaten in 
de 4e klasse zijn. De ploeg van trainer/coach Jaap Blokker 
was met 1-5 veel te sterk voor de Westlandse ploeg.

De oefenmeester had voor-
af zijn ploeg op scherp ge-
zet en Zandvoort pakte dat 
goed op. Gefocust gingen de 
Zandvoorters van start en al 
vroeg in de wedstrijd kwamen 
zij op 0-1 door middenveld-
ster Sira Blom. Wateringse Veld 
kwam snel terug en het leek 
weer zo'n wedstrijd te gaan wor-
den als afgelopen week, waarin 
Zandvoort de betere ploeg was 
maar telkens de tegenstander 
langszij zag komen. Gelukkig 
lukte het ZHC om nog voor rust 
de 1-2 te maken. Na een goede 
actie kon Melanie Franse met 
haar backhand de bal in het 
doel slaan. 

Het duurde even maar naar-
mate de tweede helft vorderde 
lukte het via topscorer Tanya 
Vriesema om de 1-3 te scoren. 

5 minuten voor het einde werd 
het ook nog 1-4 door een genie-
pige goal van haar zusje Elise. In 
de laatste minuut wist Sira Blom, 
met een indrukwekkende indi-
viduele actie haar tweede en 
Zandvoorts vijfde doelpunt te 
maken.

“Met krappe voorsprong gingen 
we de rust in maar met vertrou-
wen kwamen we eruit. Na de 
1-3 werd het duidelijk dat de 
tegenstander opgaf. Uiteindelijk 
een dik verdiende overwinning”, 
aldus een gelukkige Blokker, die 
zijn ploeg een plaats zag stijgen. 
ZHC bezet nu de 2e plaats in 
de competitie en moet alleen 
Hoekse Waard, dat nog zonder 
puntenverlies is, voor zich dul-
den. Komende zondag speelt 
ZHC om 12.30 uur thuis tegen 
Souburgh.

De start van de GT4 met de Ekris BMW's op de eerste startrij | Foto: Chris Schotanus

Hockey

Zeevissen

Ekris scoort goed op Zandvoort

Veel vis tijdens pierwedstrijd

Op Circuit Park Zandvoort werd dit weekend volop ge-
streden om belangrijke kampioenschapspunten tijdens 
de Finaleraces. Op beide dagen werden racefans getrak-
teerd op mooie en spannende autosport met op zondag 
de huldiging van een aantal autosportkampioenen in ver-
schillende klassen. 

Zaterdagochtend was de viswedstrijd vanaf de zuidpier bij 
IJmuiden goed in trek bij leden van de Zeevisvereniging 
Zandvoort (ZVZ). Meer dan 10 meter vis (4 soorten) werd 
uit het water gehaald. 

Een hoofdrol tijdens deze Finale-
races was weggelegd voor de 
Competition102 GT4 European 
Series. Deze internationale serie, 
die ook wel wordt gezien als het 
o�  cieuze EK voor sprintraces met 
GT4 bolides, beleefde de seizoen-
� nale op Circuit Park Zandvoort. 
De twee laatste en beslissende 
wedstrijden leverden enorm veel 
autosportspektakel op. Tot groot 
genoegen van het publiek, wa-
ren het de Nederlanders die op 
hun thuisbaan lieten zien dat zij 
serieus om de zeges mee kunnen 
strijden. Zaterdag reed de Ekris 
BMW M4 van Ricardo van der 
Ende en Bernhard van Oranje 
lange tijd aan de leiding van de 
eerste race, maar in de laatste mi-
nuten van de wedstrijd waren het 
Mads Siljehaug en Maciej Dreszer 
die met hun KTM X-Bow GT4 de 

10 vissers hadden de moeite 
genomen om naar IJmuiden te 
gaan voor deze wedstrijd. Om 
09.00 uur kon wedstijdleider Je�  
Vos het startsignaal geven en 
vrijwel direct was het raak. Vos, 
die zelf ook deel nam, haalde nog 
geen minuut later al twee schar-
ren omhoog. “Een lekker begin”, 

eerste positie wisten te veroveren 
om deze vervolgens niet meer af 
te staan. Van der Ende en Van 
Oranje � nishten als tweede, ge-
volgd door teamgenoten Simon 
Knap en Rob Severs.

De tweede wedstrijd leverde 
een startcrash op tussen de 
Porsches van Jan Kasperlik en 
Graeme Mundy. De rijders kon-
den ongedeerd hun voertuig 
verlaten, maar vanwege ber-
gingswerkzaamheden besloot 
de wedstrijdleiding tot een rode 
vlag-situatie. Bij de herstart van 
de race reed Van Oranje goed 
weg en wist daarmee de lei-
dende positie te verstevigen. 
Vlak daarachter reed Severs, die 
in zijn spiegels de witte X-Bow 
van Siljehaug zag naderen. Bij 
de pitstop nam Van der Ende 

het stuur over van de leidende 
BMW. Met nog enkele minuten 
te gaan, plaatste Anselmi een 
inhaalactie in de Tarzanbocht 
en tikte daarbij Van der Ende in 
de rondte, die daardoor zijn lei-
dende positie op moest geven. 
Simon Knap profiteerde van 
deze situatie want hij kwam, na 
een drive through penalty voor 
Anselmi wegens het eruit tikken 
van V.d. Ende, aan de leiding. 
Deze stond hij niet meer af. Van 
Oranje en V.d. Ende � nishten als 
tweede, gevolgd door Siljehaug/
Dreszer.

Porsche GT3 Cup 
De andere smaakmaker van de 
Finaleraces was de Porsche GT3 
Cup Challenge Benelux. In deze 
snelste merkencup van de Bene-
lux ging de strijd om het kampi-
oenschap tussen Dylan Derdaele 
en Roger Grouwels. Toch was het 
Jürgen van Hover die op zater-
dag als eerste werd afgevlagd. Na 
a� oop van de race echter werd 
Van Hover, na een kleine touché 
met Alexandre Jouannem, door 
de wedstrijdleiding met een tijd-
straf teruggezet naar de derde 
positie. Derdaele nam hierdoor 
de winst over. De tweede plaats 
ging naar zanger Koen Wauters. 
Op zondag reed Wauters in de 
beginfase keurig aan de leiding, 
totdat hij de muur raakte in de 
Hugenholtzbocht. Hierdoor 
ging de leidende positie naar 
Derdaele. Ondanks twee andere 
incidenten, met daaropvolgende 
neutralisaties, bleef Derdaele zijn 
positie met succes verdedigen. 
Roger Grouwels en Pierre Piron 
werden tweede en derde. Het 
kampioenschap zal worden be-
slist tijdens het laatste weekend 
op het circuit van Le Mans.
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was zijn nuchtere commentaar. 
Ook Henk Bluijs, die wat laat zijn 
hengels had uitgegooid, was snel 
succesvol met een gulletje van 
35 cm., gevolgd door meerdere 
vissers met hun eerste vangsten. 
Bij doodtij viel het een beetje 
stil, maar Henk Bluijs had toen al 
4 soorten vis op zijn wedstrijd-

kaart staan: steenbolk, zeebaars, 
gul en schar. Hij werd uiteindelijk 
een terechte winnaar. Om 12.00 
uur was de wedstrijd ten einde 
en kon Vos de balans opmaken.

Uitslag pierwedstrijd: 1. Henk 
Bluijs 269 cm (4 soorten vis), 2. 
Je�  de Vos 259 cm en 3. Tom v.d. 
Horst met 133 cm. vis. De pot 
voor de grootste vis werd ook 
gewonnen door Henk Bluijs. Zijn 
gul 35 cm. werd uiteindelijk niet 
overtro� en. De totale lengte vis 
bedroeg 10,30 meter.




