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7 13 183
Actueel Actie KNRM Sport
Waardige
bijeenkomst
Veteranendag

Petitie om wijkagent 
te behouden als 
horecacommandant

Maand november 
bij KNRM Zandvoort 
in teken van actie

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

Halve marathon
voor jubilerende
CircuitRun

Watertoren

‘Op de valreep wordt 
dit toch nog het 

woord van het jaar, 
zeker weten’

Alle winnaars van het NK Garnalenpellen | Foto: Willem Harder

Het 7e Open NK Garnalenpellen 2016, zaterdag in strandpaviljoen Thalassa, is een 
vrouwenaangelegenheid geworden. Van de 12 te verdelen prijzen gingen er maar 
twee naar een man, de rest waren allemaal voor de dames. 

Bewoners in de directe omgeving van het Watertoren-
plein zijn in actie gekomen tegen de keuze van het col-
lege voor het ontwerp van Springtij Architecten. Vol-
gens deze groep bewoners dreigt het plein te worden 
volgepompt met dicht opeengepakte huisjes. 

Oud-NK Kampioen (2011) en 
vicewereldkampioen Willemien 
Elsman uit Bentveld deed weer 
eens mee en liet aan de 27 an-
dere deelnemers nog maar eens 
een keertje zien hoe je nu echt 
garnalen moet pellen. In de tien 
minuten dat de finale duurde 
presteerde zij het om 114 gram 
schone garnalen te produceren, 
een onwaarschijnlijk gewicht. 
“In een van de tussenronden 
merkte je dat een van de andere 
deelnemers haar redelijk bij kon 
houden, maar in de � nale was ze 
veruit de beste”, zei Ian Beekelaar 
na a� oop.

“Die leuke ‘huisjes’ moeten dan 
wit worden met rode daken 
maar bestaan wel uit tenmin-
ste vier verdiepingen, met een 
hoogte van minstens vijftien me-
ter, dus klein zijn ze zeker niet. 
Een bedenkelijke herinrichting 
van de watertoren is er ook on-
derdeel van”, vertelt Berry Zand 
Scholten uit de Westerparkstraat. 
Hij is een van de bewoners die 
het niet eens is met de keuze van 
het college. “Het college heeft 

Lees verder op 
pagina 12

Dames pellen veruit het besteBewoners in actie
tegen collegeplan

Amateurs
Tijdens de voorronden werden 
de ‘professionele’ pellers van de 
‘amateurs’ gescheiden, waarna 
beide afdelingen een finale 
kende. Het verschil was duide-
lijk. Ellen Schuiten die bij de ama-
teurs de beste was, kon ‘slechts’ 
68 gram bij de jury inleveren. 
Tineke Steegman was tweede 
en Suus Jager derde.

Professionals
Willemien Elsman werd dus 
opnieuw de ‘Koningin van de 

het plan omarmd, bijna als zalig-
makend, en gaat het aan de raad 
voorleggen voor besluitvorming. 
Wij buurtbewoners zijn daar fu-
rieus over!”

Meerdere bewoners hebben al 
een bezwaarschrift ingediend en 
een aantal zal inspreken tijdens 
de commissievergadering van 9 
november. Ze zijn strijdvaardig 
en geven aan tot aan de hoogste 
rechter door te zullen gaan.

Garnaal’. Marijke Steegman, vo-
rig jaar nog winnaar, eindigde op 
de tweede plaats, Helga Telder 
werd derde.

Er werd garnalen uit IJmuiden 
gepeld en niet met in Zandvoort 
gevangen garnalen.  “Leo 
‘Blankenbil’ Haak en ik hebben 
ons een versu�  ng gevist maar 
niets gevangen. Men kan Moeder 
Natuur nu eenmaal niet dwin-
gen”, zei Huig Molenaar bij aan-
vang van de wedstrijd, die zoals 
altijd een ludiek karakter had.
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Verkoop -  Verhuur  -  Onderhoud -  Schadeherste l

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

SCOOTMOBIELEN

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol vanaf € 42,50

023-8885588

Komende dinsdag en woensdag 
vergaderen de raadscommissies.

Zie de agenda's op pagina 16
Gemeente Zandvoort

Zaterdag 5 en zondag 6 november
Het Nationale 50+ weekend

Een weekend vol (veelal) gratis activiteiten, workshops en leuke acties!

Zie het complete programma op 
www.nationale50plusdag.nl

Watertoren CV respecteert de 
uitkomst van het participatie proces 
en dankt degenen die hun stem 
hebben uitgebracht op een van de drie 
plannen voor hun actieve rol daarin.

Michel & Anita 
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort

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

Profiteer vanaf nu van de 
APK-voor-uw-ogen weken 

bij SEA OPTIEK!

Ontvang een kadootje na 
de GRATIS oogmeting en 
een heerlijk WIJNPAKKET 

bij aanschaf van een 
complete multifocale bril!

Graag tot ziens bij Sea optiek!
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Verdrietig, maar intens dankbaar voor wie hij was 
en wat hij voor ons en vele anderen heeft betekend, 
hebben wij op 85-jarige leeftijd afscheid moeten 
nemen van mijn trouwe echtgenoot voor bijna 60 jaar, 
vader van 2 zonen, trotse opa van 4 kleinkinderen 
en oud directeur van vele oud medewerkers van 
Nihot Luchttechnieken BV.

Evert Rudolf Nihot 
“Eevie”       “Opa dropje”      “Oop”     “Bie”

       Amsterdam,                      Zandvoort,
   20 augustus 1931                      28 oktober 2016

Bartha J. Nihot- Adriaanse
 Charlie

Walter Nihot, Monique
& Josi

Paul Nihot, Meliza
& Saranya, Samita, Beau Damian 

Correspondentieadres: Paul Nihot
Burg. Engelbertsstraat 86 - 2042 KP Zandvoort  
paul@nihot.com

Wij zijn de thuiszorg, moeder en familie dankbaar 
voor de liefdevolle verzorging. Zij hebben in een 
moeilijke periode, al het mogelijke gedaan waardoor 
vader thuis verzorgd kon worden en uiteindelijk 
thuis heeft mogen overlijden.

De dienst en crematie vinden plaats op donderdag 3 
november om 15.15 uur in de aula van het Crematorium 
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6, 1985 HG 
Driehuis. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren 
in de ontvangkamer van het crematorium.
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In memoriam

Joyce van Loon

3 november 2014       3 november 2016

We missen je,

Je�rey en Jordana van Loon
Jasper
Justin

Waar je ook bent
Ik zou het niet weten
Niet in afstand of tijd te meten
Maar ik heb je bij me
Diep in mij
Daarom ben je zo dichtbij

Uw blijken van medeleven, 
de vele hartelijke reacties, kaarten en 

prachtige bloemstukken, ontvangen na het 
overlijden en bij de begrafenis van

Bob Gansner
 

waren overweldigend. 
Wegens de enorme belangstelling is het niet 

mogelijk u allen persoonlijk te bedanken. 
Het is ons duidelijk geworden dat Bob 

niet alleen voor ons, maar ook voor 
anderen veel heeft betekend.

Dank u wel!

Namens de familie; Johan Gansner
We zijn diep bedroefd
na het overlijden van 

Arie Stokman

Het was een voorrecht dat
hij onze zwager en oom was

Constant, Marlo en Wouter

Herinner mij niet in sombere dagen
herinner mij in de stralende zon
hoe ik was, toen ik alles nog kon

Niet geheel onverwacht, maar voor ons allen veel te vroeg, 
is in alle rust overleden mijn lieve zorgzame man, onze 
vader en mijn opa

Adrianus Petrus Maria Stokman
Arie

* Haarlem † Zandvoort 
24 februari 1945 28 oktober 2016

 Liesbeth

 Ronald en Suzanne
	  Olivia

 Arjan en Sanne

Oosterparkstraat	50c
2042 AT  Zandvoort

Naar de wens van Arie heeft de uitvaart in besloten 
familiekring plaatsgevonden.

Bedroefd delen wij u mede dat, omringd door haar dierbaren, 
rustig is heengegaan mijn lieve warme vrouw, onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder en oma

Emmy Wester - van Camerijk
26 november 1940  26 oktober 2016

Zij was liever in goede gezondheid nog langer bij ons 
gebleven. Wij zijn dankbaar voor alle liefde 

die wij van haar mochten ontvangen.

Cees
Robert en Christin
Kai     Clodin
Luca     Rayan
Saskia en René
Julia
Wessel
Ilja

Correspondentieadres:
Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36
2011 KW Haarlem

De crematieplechtigheid heeft in kleine kring 
plaatsgevonden.

&

Na een werkzaam leven en een goede oude dag maar met 
een geknakt geheugen is mijn moeder op 87-jarige leeftijd 
in haar slaap overleden

Petronella Jansen - Willems
Nel
weduwe van Wim Jansen

Bij leven was zij bibliothecaresse, secretaris van de 
geloofgemeenschap en de vrijwillige hulpverlening.

Willem Jansen

25 oktober 2016
Koninginneweg 13 zw
2042 NJ  Zandvoort

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.
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De begroting 2017
Het laatste wapenfeit van dit college in 
deze raadsperiode. Een wapenfeit dat 
schril afsteekt bij het enige andere wapen-
feit van dit college en deze coalitie: de  
fusie met Haarlem.

Geen steun van de VVD.
Wij kiezen voor een zelfstandig 
Zandvoort.
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… draait de wereld snel, té snel. 
Voordat je het weet ben je in de 
herfst van je leven. Ik kan het 
allemaal niet meer bijbenen. 
Vooral in Zandvoort gebeurt 
het draaien veel sneller. Hoe dat 
mogelijk is? Geen idee maar de 
week is hier zo voorbij. Elk week-
end is er wel iets te beleven in 
het dorp. Neem nou eens afge-
lopen weekend. Er was een ge-
zellige Zandvoortse traditie met 
een wedstrijd in garnalenpellen. 
Ik was er niet bij want ik had iets 
anders te doen. Trouwens ik eet 
de beestjes sneller op dan dat 
ik ze pel. En dan op zaterdag en 
zondagmiddag twee geweldige 
concerten en overal groepen 
bridgers die meededen aan een 
bridgedrive. Best veel evene-
menten voor een dorp.

Aankomend weekend wordt het 
centrum overspoeld met actieve 
50 plussers. De VVV heeft het 
jaarlijkse Nationale 50+ Weekend 
nogmaals op de agenda gezet 
en de ludieke tassen zijn gevuld 
met allerlei hebbedingetjes en 
bonnen van ondernemers. Daar 
wordt altijd gretig gebruik van 
gemaakt. Met zo’n unieke ‘Zin 
in Zandvoort’-tas maak je ook 
elders reclame voor onze bad-
plaats. Deze tas neem ik zelfs 
mee op vakantie, dan kan ie-
dereen zien dat ik uit Zandvoort 
kom. Waar een tas al niet goed 
voor is. Een leuke bijkomstigheid 
voor de actieve plussers die van 
heinde en ver komen is het te-
rugdraaien van het parkeertarief. 
Met ingang van 1 november is 
het wintertarief vijftig cent ge-
worden en kan men overal voor-
delig parkeren. Een echte 50+ 
prijs! Deze doelgroep draait het 
dubbeltje liever 3 keer om voor-
dat ze het uitgeven. 

Verder wordt de planselec-
tie ‘Wie van de drie’ van het 
Watertorenplein voor de ge-
meenteraad verdraaid lastig. 
Van de OPZ is de keuze destijds 
door middel van een adverten-
tie al bekend en ook de VVD 
heeft een brief ingediend met 
veel vragentekens over de selec-
tie van het college. Uiteraard zijn 
de omwonenden het oneens 
met de voorlopige keuze, zij zul-
len alles op alles zetten voordat 
er een schep in de grond wordt 
gezet. Maar ach, de watertoren 
zakt vanzelf in elkaar. Een 
flinke storm en er zit geen 
steen meer op de muren. 
Ik ben uitgedraaid, tot de 
volgende week.
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Veteranendag Zandvoort 
werd een geslaagde reünie

Haarlem zet vraagtekens

Belangrijke vergadering

Voor de tweede keer hield de Veteranenclub Zandvoort in 
strandpaviljoen de Haven van Zandvoort een eigen bijeen-
komst, los van de landelijke dag. Zandvoort telt ruim tachtig 
veteranen. Die waren er bij lange na niet allemaal, maar de-
genen die er wel waren beleefden een prachtige en zonnige 
Veteranendag, die voelde als een  heuse reünie.

Door tijdgebrek is de brief van het Haarlemse college inzake 
ambtelijke samenwerking Haarlem-Zandvoort in de Haar-
lemse commissievergadering van 6 oktober niet behandeld. 
Op 27 oktober werd dit agendapunt door de SP geagen-
deerd voor commissie Bestuur en is het alsnog besproken.

De raadscommissie gaat zich de komende dinsdag en 
woensdag bezighouden met uiterst belangrijke en mis-
schien wel precaire zaken. Zaken als het Watertorenplein, 
prestatieafspraken met De Key, de Najaarsnota en het In-
novatiefonds zullen ter tafel komen.

De voorzitter van het Vete-
ranen comité Zandvoort, Friso 
van Marion, verduidelijkt: “De 
reden dat we een aparte dag 
houden is om veteranen die de 
landelijke dag willen bezoeken 
die mogelijkheid te bieden.” Dat 
de Zandvoortse Veteranendag 
serieus wordt genomen blijkt 
wel  door de aanwezigheid van 
burgemeester Niek Meijer, die 
hiervoor speciaal zijn ambts-
ketting had omgedaan. Meijer 
zei trots te zijn op de veteranen: 
“Deze mensen verdienen het om 
in het zonnetje te worden gezet.” 
Hij onthulde terloops dat hij zelf 
geen enkele militaire ervaring 
heeft, omdat zijn lichting in 1959 
in zijn geheel was vrijgesteld.

De bijeenkomst werd verder 
opgeluisterd door overste Bert 
Jansen, die als marineman de 
hele wereld heeft bevaren, maar 
nu werkzaam is als geneeskun-
dig manager. Hij hield een lezing 
over de nieuwe ontwikkelingen 
binnen de krijgsmacht. Onder 
andere vertelde de officier dat 
door het uitzenden van mili-
tairen in het buitenland het 
belang van goede voor- en na-
zorg heel belangrijk is gewor-
den. “Militairen maken tijdens 
hun missies, bijvoorbeeld in 
Afghanistan, best traumatische 
dingen mee. We proberen ze 
hier zo goed mogelijk op voor 
te bereiden. En bij terugkomst 
in Nederland wordt elke militair 
goed begeleid. Maar het is vaak 
moeilijk in te schatten of een mi-
litair getraumatiseerd is. De een 
doet stoer en wuift problemen 
weg, de ander is daar meer open 
in”, aldus Jansen.

door Nel Kerkman

In de brief geeft het college van 
Haarlem aan dat de ervaringen 
in het sociaal domein, ook een 
ambtelijke samenwerking met 
Zandvoort, met behoud van de 
bestuurlijke zelfstandigheid van 
Zandvoort, goed mogelijk is. En 
indien de raad van Zandvoort 
instemt met het voorgenomen 
besluit van het Zandvoortse col-
lege, dan staat het college van 
Haarlem daar positief tegenover. 
Tijdens de commissievergade-
ring Bestuur waren niet alle po-
litieke partijen het eens met de 
samenwerking, want eigenlijk is 
er nooit een goed debat over dit 
onderwerp geweest. Verder vroe-
gen zij zich af: “Hoe leggen wij de 
ambtelijke samenwerking uit aan 
de bewoners van Haarlem?”.

Grote hobbels
Er werden diverse opmerkingen 

De commissieleden zullen zich 
dus niet hoeven te vervelen. De 
tegenstellingen tussen de par-
tijen zijn duidelijk. Veelal zullen 
de voorstellen van het college 
bij de college-ondersteunende 
partijen in goede aarde vallen. 
Maar hoe liggen bijvoorbeeld de 
verhoudingen ten opzichte van 
het Innovatiefonds, dat door vrij-
wel alle Zandvoortse onderne-
mers is gewenst? Of hoe staan 
de fracties tegenover de plan-

Gedurende de bijeenkomst lieten 
diverse veteranen blijken dat zij 
het moeilijk hadden gehad na te-
rugkomst van de militaire missies. 
Zo vertelde een van hen aan de 
overste, dat ten tijde van zijn bui-
tenlandse vredesmissie helemaal 
geen nazorg was. “We kwamen 
per vliegtuig terug, gingen uit 
elkaar en dat was dat. Geen ge-
sprek of wat dan ook. Wat ik heb 
meegemaakt was best drama-
tisch. Ik werd aangevallen door 
een man met een mes, waarna 
ik mijn belager met een pistool 
neerschoot. Dat was best heftig 
en daar denk ik nog vaak aan”, 
zei hij. 

De veteranen konden na het of-
ficiële gedeelte nog meerijden 
met enkele jeeps van leden van 
Keep Them Rolling. Die ritjes 
over het strand werden hooglijk 
gewaardeerd. Verder haalden 
de veteranen in het warme na-
jaarszonnetje herinneringen op. 
Een van de jongste Zandvoortse 
veteranen, Jasper Molenaar, ver-
telde dat hij een mooie tijd in het 
leger had gehad. Hij was als mi-
litair uitgezonden naar Uruzgan 
in Afghanistan. “Ik heb daar heel 
veel levenservaring opgedaan”, 
zei hij. Inmiddels heeft Molenaar 
Defensie omgeruild voor een 
baan in de burgermaatschappij. 
Hij werkt nu op Schiphol en heeft 
daar een prachtige baan. 

Hans Daudeij heeft genoten 
van deze dag. “Ik ga naar bijna 
alle veteranenbijeenkomsten in 
het land, waaronder de lande-
lijke. We proberen nu ook om in 
Zandvoort wat meer veteranen er 
bij te gaan betrekken.” 

gemaakt, want in het rapport 
van het college Zandvoort staat 
geen stappenplan en tevens 
ontbreekt een risicoparagraaf. 
Ook is er geen ontvlechtings-
plan. Wat is het kostenplaatje? 
Betaalt Haarlem in de toekomst 
bijvoorbeeld mee bij een moge-
lijke Formule 1 op het circuit? 
Komt er een extra druk op de 
veiligheidsregio? Verder zette 
men vraagtekens bij de rol van 
de griffie, deze zal goed over-
wogen moeten worden. Wat is 
het advies van de Haarlemse 
OR over de samenwerking? Tot 
slot was de conclusie dat men 
dit ingewikkelde proces niet te 
overhaast in moet gaan; zorgvul-
digheid is beter dan een te snel 
genomen besluit. Alleen Trots 
Haarlem staat positief tegenover 
het voorstel over ambtelijke fu-
sie: “Je moet elkaar helpen want 
je weet nooit waar het goed voor 
is”, is hun standpunt.

nen van het college over het 
Watertorenplein? Het zal, hoe 
je het ook wendt of keert, een 
beeldbepalende factor worden.

De vergaderingen op dinsdag 8 
en woensdag 9 november begin-
nen om 20.00 uur en de deur van 
het raadhuis gaat om 19.30 uur 
open. De ingang is via het bordes 
op het Raadhuisplein. Een agen-
da is in de hal van het raadhuis 
beschikbaar.

Oorlogsveteraan Hans Daudeij | Foto: Rob Bossink



Evenementenagenda
❦ NOVEMBER ❧  NOVEMBER ❦

5 Dansavond - Dansschool Dolderman, De Krocht, 
 aanvang 20.00 uur
5+6 Nationaal 50+ Weekend - Diverse locaties in Zandvoort 
6 Zandvoort Loopt - Hardloopevenement. 
 Start om 11.00 uur bij Beachclub No5
6 Museumpodium - Zandvoorts Museum, 
 aanvang 15.00 uur
6 Bimmerworld - Circuit Park Zandvoort
7 Langer zelfstandig wonen - Meedenk-sessie voor 
 bewoners Noord. Pluspunt, 13.00-15.00 uur
19 HEDI’s International - Henk Jansen en Dick Hoezee 
 met ‘Allez Hop’ in Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur
25 Langer zelfstandig wonen - Meedenk-sessie voor 
 bewoners centrum/zuid. Blauwe Tram, 10.00-12.00 uur
25 Ladies Night - diverse stands met persoonlijke 
 verzorging. Blauwe Tram, 20.00-22.30 uur

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

www.shiatsis.nl    
tel. 023-5427858

Shiatsu therapie 
Laat je energie stromen

Waardoor je je gezond en vitaal voelt

Vergoeding zorgverzekeraars

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
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Hazenbouten  ........................................................................................... ...........................................................................................

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

100 gram € 1,49

100 gram € 3,98

Meepraten en meedenken 
over Langer Zelfstandig Wonen

Steeds meer mensen wonen langer zelfstandig thuis. Om met elkaar 
hierover in gesprek te gaan organiseert Pluspunt in samenwerking 

met de Gemeente Zandvoort de “Wijktafels van Zandvoort”.

Buurtbewoners opgelet, u bent van harte welkom 
om mee te praten en te denken!

Aan de wijktafels zitten verschillende woon, zorg en welzijn 
organisaties die graag meedenken en praten over hoe er samen 
met de bewoners van Zandvoort zorg voor kunnen dragen dat 

langer zelfstandig wonen plezierig, veilig en mogelijk blijft.

Noord 2: Maandag 7 november
aanvang 12:45/start 13:00 tot 15:00 uur Pluspunt Zandvoort

Centrum/Zuid: Vrijdag 25 november
Aanvang 9:45 uur/start 10:00 tot 12:00 uur Blauwe Tram

Bentveld: Vrijdag 2 december
Aanvang 14:00/start 14:15 tot 16:15 uur Bodaan Bentveld Circus Zandvoort 

Bioscoopprogramma 
3 november t/m 9 november

TROLLS (3D/NL)
ZA / ZO / WO OM 13.30 UUR

MEESTER SPION ➔ LAATSTE WEEK!
ZA / ZO / WO OM 15.30 UUR

HARTENSTRIJD
DO TM DI OM 19.00 & 21.30 UUR

FILMCLUB SIMON VAN COLLEM
THE DAUGHTER
MET SAM NEILL & GEOFFREY RUSH
WO OM 19.30 UUR

THE GIRL ON THE TRAIN 
➔ VANAF 10 NOV

DE CLUB VAN SINTERKLAAS 
EN GEBLAF OP DE PAKJESBOOT 
➔ VANAF 12 NOVEMBER

INFERNO ➔ VANAF 24 NOV

SOOF 2 ➔ LADIES NIGHT 8 DEC

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

VERWACHT:

Specialist voor al uw bloemwerken.

VOOR IEDER MOMENT .....

BLOEMEN 
&

 PLANTEN

Dit weekend:
Héééérlijke verse gevulde koeken 

Van € 1,75 voor € 1,50 !!!

Masseltjes !!!!
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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)

Garnalenpellen voor 
statushouders

Voordat de doorgewinterde 
deelnemers aan het Open NK 
Garnalenpellen aan de beurt wa-
ren, had de directie van strand-
paviljoen Thalassa de Syrische en 
Eritrese bewoners van het Spalier 
uitgenodigd om eens mee te 
maken hoe deze Zandvoortse 
lekkernij op tafel komt. Ze hiel-
pen eerst garnalen uit zee halen, 
leerden vervolgens ze te koken 
en hoe je ze moet pellen. Het is 
een mooie traditie, die de vrijwil-
ligers graag aan de nieuwkomers 
lieten zien én proeven. “Ze moe-
ten wel weten wat Nederland 
inhoudt, en dit is natuurlijk een 
heel groot onderdeel van onze 
cultuur hier in Zandvoort”, aldus 
een medewerker. Zichtbaar ge-
noten de nieuwe Zandvoorters 
van de gelegenheid, met name 
de kinderen.

Rommelmarkt 
in De Krocht
Op zondag 6 november wordt 
de eerste Zandvoortse rommel-
markt van dit seizoen in theater 
De Krocht gehouden. Op deze 
markt worden uitsluitend twee-
dehands spulletjes aangeboden, 
alsmede antiek, curiosa, verza-
melingen, boeken etc. De markt 
duurt van 10.00 tot 16.00 uur. De 
bar is de hele dag geopend voor 
een heerlijk kopje koffie, een 
drankje of een broodje. Er zijn 
nog een aantal plekken vrij om 
spulletjes te verkopen. Opgeven 
kan via: rommelmarktzand-

voort@gmail.com De toegang 
tot de markt is gratis. 

Taizé viering
Op vrijdag 4 november is in de 
Agathakerk de maandelijkse 
Taizédienst. Het thema voor 
deze dienst is ‘Wat is rechtvaar-
dig’. De liturgie is samengesteld 
rond dit thema met als doel om 
erover na te denken. Iedereen is 
vanaf 19.00 uur welkom om mee 
te zingen, de dienst begint om 
19.30 uur en duurt een half uur. 

Leraar van het jaar

Dorpsgenote Joke de Jong, 
docent drama van het Schoter 
S c h o l e n g e m e e n s c h a p  i n 
Haarlem is verkozen tot Leraar 
van het Jaar 2016 in het voort-
gezet Onderwijs. In het rapport 
staat dat zij niet alleen het ver-
schil in het leven van leerlingen 
maakt maar dat ze ook iedere 
leerling recht geeft op zijn eigen 
zijn. Ze motiveert leerlingen het 
beste uit zichzelf te halen. Ieder 
kind leert in haar lessen ook 
de ander te accepteren en te 
respecteren in diens uniciteit. 
Joke is bevlogen en creatief. 
Bovendien is zij actief op het 
gebied van onderwijsvernieu-
wingen en in staat om op alle 
niveaus over het onderwijs te 
praten. Door een onderzoe-
kende houding worden niet al-
leen de leerlingen gestimuleerd, 
maar neemt ze ook haar collega’s 
mee in dit proces. Zij zal komend 
jaar optreden als ambassadeur 
voor het onderwijs. 

Krönungsmesse in Agatha kerk

De burgemeester krijgt de eerste klaproos opgespeld

Excellente Krönungsmesse

Aftrap jaarlijkse klaprozen actie 

De Agathakerk was afgelopen weekend het decor voor twee prachtige concerten. Op zon-
dag de grote uitvoering van Classic Concerts, waarover elders in deze krant meer, en op 
zaterdag de Krönungsmesse van Mozart onder leiding van een gedreven dirigent Hedwig 
Jurrius. Het projectkoor en de solisten Joep Jaspers, Trudi Glas, Piet Hoogeveen en Nienke 
Oostenrijk werden begeleid door voortre� elijk pianospel van kerkmusicus Paul Waerts.

Vorige week vrijdag was de start van de jaarlijkse ‘Poppy 
Campaign’ in Zandvoort. Burgemeester Niek Meijer ontving 
een delegatie van Royal Canadian Legion (RCL) Branch 005, 
de vrijwilligersorganisatie die jaarlijks in Nederland poppy’s 
uitdeelt, en kreeg als eerste in de gemeente Zandvoort door 
de Canadees Danny Murphy een rode poppy opgespeld.

door Nel Kerkman

Pastoor Bart Putter verwel-
komde de vele aanwezigen en 
legde in het kort de geschiede-
nis van de Krönungsmesse uit. 
Mozart componeerde deze mis 
in 1779, die voor het eerst werd 
uitgevoerd in de Salzburger 
Dom. Dezelfde mis weerklonk 
in 1791 nogmaals in Praag bij 
de kroning van Keizer Leopold 
II tot Koning van Bohemen. 
Sindsdien wordt deze compo-

Elk jaar in oktober en november 
sieren poppy’s (papieren klapro-
zen) de revers en kragen van de 
gehele bevolking in voornamelijk 

sitie Krönungsmesse genoemd. 

Het plechtige openingsdeel, 
het Kyrie, is een korte ouverture 
waarin de solisten aan het pu-
bliek muzikaal worden voorge-
steld. Door ziekte werd Martine 
Seldenthuis vervangen door 
zangdocent en solozangeres 
Nienke Oostenrijk. Zij was vooral 
in de sopraan-aria van het afslui-
tende Agnus Dei geweldig. Maar 
ook de solisten Jaspers, Glas en 
Hoogeveen samen met het koor, 

de Angelsaksische landen. Sinds 
1921 is de poppy het symbool van 
herdenken en het visuele teken 
van het niet willen vergeten van 

waren in de juichende Hosanna’s 
zeer goed op dreef. 

Ongelofelijk knap dat in een 
korte tijdspan koorleden uit 
de regio samen met het kerk-
koor een mooi en ingetogen 
Krönungsmesse presenteerden. 
Een staande ovatie was het ant-
woord van het publiek op deze 
voortre� elijke prestatie. Na af-
loop was er nog een genoeglijk 
samenzijn in de ko�  eruimte van 
de gastvrije Agatha kerk.

de soldaten uit het Gemenebest 
die tijdens de Wereldoorlogen zijn 
gevallen voor onze vrijheid. Later 
kwamen daar ook andere oorlo-
gen en andere nationaliteiten bij.

De klaproos, het kleine rode plant-
je, is door de tijden heen niet al-
leen het symbool gebleven bij 
het herdenken van al die 116.031 
gesneuvelde Canadezen, maar 
ook voor de vele Amerikanen, 
Engelsen, Polen, Australiërs, Nieuw 
Zeelanders, Fransen, Nederlanders 
en Belgen en nog vele andere 
nationaliteiten, waarvan landge-
noten gesneuveld zijn. Zij gaven 
hun leven voor vrede en vrijheid. 
De poppy-campagne is begonnen 
in Apeldoorn in 2004, en daarna 
uitgebreid naar onder andere 
Zandvoort. Zaterdag worden de 
poppy’s op het Raadhuisplein 
voor het Zandvoortse � liaal van 
Albert Heijn uitgedeeld.

Goedendag, graag wil ik even reageren op de architecten. 
Ze hebben alle drie vrijwillig plannen ingediend (De Biase, AG en Springtij), met de wetenschap 
dat uiteindelijk 1 plan zal uitrollen. Dat is Springtij geworden met zijn werkelijk prachtige 

ontwerp dat het dorp weer laat bloeien. Het lijkt wel of AG & De Biase jaloers zijn met hun verhaaltjes in 
deze krant. Kom op heren, pak je verlies en ga verder.

Met vriendelijke groet,
R. Harkamp ‘1 van de 400’

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.

Gallery de Wachtkamer
In winkelgalerij ‘Jupiter Plaza’, 

Haltestraat 2 | Zandvoort
 

23 exposanten BKZ, tevens regelmatig gast exposanten
Maandelijks wisselt de collectie

Vereniging van Beeldende Kunstenaars 
Zandvoort en omstreken Sinds 1998

We bedanken alle bezoekers 
tijdens KunstKracht 16

Openingstijden:
Vrijdag, zaterdag en zondag: 12.00 – 16.00 uur
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UIT ETEN IN ZANDVOORT

In de wintermaanden is ‘uit eten gaan’ echt een avondje uit.
Zeker in een van de vele restaurants die Zandvoort rijk is!

Uw restaurant ook op deze pagina? Bel Ingrid Muller: 06-24530167

www.wijnaanzee.net

De acht deelnemende restaurants zijn:

1. Restaurant eb & vloed

2. De Haven van Zandvoort

3. MMX Italian Restaurant

4. Restaurant ’t Sand

Deelnamekaarten a € 49,50 zijn verkrijgbaar 

bij de deelnemende restaurants, VVV Zandvoort en 

5. Het Wapen van Zandvoort

6. Restaurant XL

7. Brasserie ZiN

8. Zizo Lounge

Onze nieuwe 
wild kaart gaat in 

Vrijdag 4 november 
live music 
met het duo 

‘Just the two of us’

Haltestraat 26 - 023 822 22 20 - info@zinzandvoort.nl

T H E  L O C A L  B I S T R O

SINDS KORT GEOPEND

ZEESTRAAT 38, ZANDVOORT

GEOPEND: 
DONDERDAG T/M MAANDAG

17.30 – 00.00

WEEKSCHOTEL:
Tjauw min

Noodles met gemengde groenten & kip drumsticks.

CATCH OF THE DAY:
Gebakken Griet 

Geserveerd met salade en friet 

Kerkplein 8 - Tel. 5712252
info@grandcafexl.nl

WEEKSCHOTEL:

Kijkmoment:
maandag 

7 november 
om 11:00 uur! 

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 
www.greevenmakelaardij.nl

Lorentzstraat 32 te Zandvoort

• Ruime familiewoning met 4 slaapkamers 
 en een ruime, zonnige achtertuin; 
• Woonoppervlak ca. 108 m²; 
• Huurprijs is exclusief verbruik gas, water en elektra; 
• Onderhoud badkamer- en keukenapparatuur 
 voor rekening van huurder;
• Servicekosten ca. € 1,33 per maand; 
• Inkomenseis netto inkomen 
 minstens € 2.790,= per maand.

HUURPRIJS:  € 930,= P/MND 
excl. nutsbedrijven en servicekosten

Toneelvereniging
Wim Hildering
Is op zoek naar een nieuwe 

REGISSEUR
Voor de voorstelling in april 2017

Bent u of kent u een enthousiaste 
regisseur die op vrijwillige basis ons 

toneel gezelschap zou willen regiseren, 
neem dan contact met ons op!

Wat puntjes:
• Ervaring is een vereiste

• De repetities beginnen in januari

Meer info:
Hein Schrama - hein@toneelhildering.nl

www.toneelhildering.nl

toneelvereniging Wim Hildering

www.wijnaanzee.net

Kunst & Wijn
Schilderen onder het genot 
van een goed glas wijn en 
bijpassende hapjes  €35 

Zondag 6 november 
16.00 uur 

in het Zandvoorts museum

authentieke huisgemaakte

vanaf 14 november t/m 4 december
Reserveren aanbevolen!

de hele week is de Tapas keuken geopend
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Stemformulier verkiezing
Onderneming van het Jaar 2016

Naam van de inzender:   ...............................................................................................................

Adres:  ................................................................................................................................................................

Postcode:  ....................................Tel.:  .....................................................................................................  

E-mail:  ...............................................................................................................................................................

Handtekening:  ........................................................................................................................................

(Inleveren uiterlijk 13 november bij Bruna Balkenende - Grote Krocht 18)

Categorie Horeca: 

❏ Lunchroom Rabbel 

❏ Strandpaviljoen Ajuma 

❏ Viskraam Zeemeermin 

Categorie Overigen: 

❏ Sportschool 
 Kenamju Zandvoort 

❏ Circus Zandvoort 

❏ Trampolinepaleis 
 Jump XL 

Categorie Retail: 

❏ Bruna Balkenende

❏ Modezaak Sack Time

❏ Zonnestudio Sunny Beach 

De verkiezing wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Gemeente Zandvoort

Ron Brouwer overhandigt de petitie

Vraag om aanstellen
horecacommandant

Danny Slager zou horecacommandant moeten worden. 
Dat vinden de gezamenlijke horecaondernemers en be-
woners die aanzitten aan het wekelijks overleg tussen be-
woners, gemeente, handhaving, en de ondernemers over 
de gang van zaken rond de Haltestraat en omgeving.

De dienstdoende wijkagent 
Danny Slager is eigenlijk niet 
de vaste wijkagent voor het 
centrum en de horecacomman-
dant. Hij valt slechts in tijdens de 
ziekte van zijn collega. De hore-
caondernemers en de bewoners 
hebben een petitie richting de 
bevelvoerders van de politie 
Noord-Holland opgesteld. Deze 
petitie is ondertussen ook al aan 
de commandanten verstuurd. In 
de petitie vragen zij expliciet om 
Slager als wijkagent Zandvoort 
Centrum aan te stellen. 

Burgemeester Niek Meijer kan 
zich hier helemaal in vinden. “Het 
gaat alleen niet zo gemakkelijk 
nu we over een nationale politie 
beschikken. De lijnen zijn langer 
en men kan niet meer kleinscha-
lig denken, hetgeen wel nodig is. 
Toch heb ik deze petitie met ple-
zier aan de commandant over-
handigd, die er net als ik ook van 
overtuigd is dat Slager de juiste 
man is”, zei Meijer. Of en wanneer 
hierover een beslissing valt is af-
wachten. Voorlopig is Slager nog 
het gezicht in het centrum. 

Onderneming van het Jaar 2016
Even voorstellen: kandidaten voor de verkiezing

De verkiezing voor de Onderneming van het Jaar 2016 is in volle gang. 
Er wordt massaal gestemd op de in totaal 9 genomineerden, die zijn verdeeld over 3 categorieën. 

Graag stellen wij de genomineerden aan u voor. Deze week de categorie Retail. 

Sack-Time-eigenaar Dennis van 
der Horn reageerde verrast en is 
blij met de nominatie, die vooral 
het werk is van zijn medewer-
kers ‘op de vloer’. 

De winkel heeft twee etages ver-
koopruimte en is ruim opgezet, 

Een paar jaar geleden begon 
Sonny Failé met zijn zonnestu-
dio in de Haltestraat. Hij werd 
toentertijd direct benoemd als 
‘Rookie of the Year’. Nu is hij ge-

Wie Bruna hoort in Zandvoort 
denkt direct aan Sjaak Balken-
ende, de aimabele eigenaar 
van de boekhandel. Maar Bruna 
Balkenende is veel meer dan een 
boekhandel. Tijdschriften te kust 
en te keur. Stickers in alle soorten 

maar met oog voor het detail. 
Wat opvalt is de ruime sorte-
ring vrijetijdskleding, uiteraard 
in de geldende modekleuren. 
Ook voor accessoires bent u bij 
Sack-Time aan het goede adres. 

Henk Bos is al vanaf het prille 

nomineerd voor de verkiezing en 
zal hij af moeten wachten of hij 
nu opnieuw in de prijzen valt.

Sunny Beach is een echt familie-

en maten. Schrijfwaren zo gek je 
het maar kan verzinnen. O�  ciële 
pasfoto’s en postkantoor. En tot 
slot sinds vrij recent een � liaal 
van de ING Bank. Kortom: Bruna 
Balkenende is een echte Winkel 
van Sinkel.

begin bijna dagelijks in de win-
kel te vinden en is min of meer 
het gezicht van Sack-Time. “We 
hebben een hele leuke ploeg 
medewerkers die voor elkaar 
altijd klaar staat. Dat merk je 
aan de klanten die graag te-
rugkomen voor het laatste van 
het laatste op het gebied van 
de mode. Hier worden zij altijd 
vriendelijk geholpen en weten 
wij wat voor smaak ze hebben”, 
aldus Bos.

Sack-Time is gevestigd in de 
Kerkstraat 29 en is dagelijks 
geopend tussen 10.00 en 18.00 
uur. Alleen op zondag en maan-
dag gaan de deuren een uurtje 
later open. 

bedrijf. “We zijn iedere dag van 
de week geopend tussen 09.00 
en 21.00 uur. Mijn moeder en 
zusje helpen daarmee, want 12 
uur per dag, iedere dag opnieuw, 
houdt niemand vol. Nu kennen 
onze klanten mijn familie en we 
zijn daar erg blij mee. Dat is ook 
onze kracht. Ik denk dat onze 
klanten ons hiervoor willen belo-
nen met deze mooie nominatie”, 
zegt hij. Bij Sunny Beach is het 
echt veilig zonnen; de ruimte en 
de zonnebanken zijn kraakhel-
der en uiterst comfortabel.

Bij Sunny Beach zijn er diverse 
mogelijkheden om een mooi, 
zomers kleurtje te krijgen. 

Balkenende is deze week op 
een welverdiende vakantie 
maar liet al op zijn Facebook-
pagina weten dat hij erg trots 
is op deze nominatie. Ook van 
hem krijgen de medewer-
kers alle credits. “Zonder deze 
medewerkers, geen Bruna 
Balkenende.” Uiterst vriende-
lijk en voorkomend worden de 
vele klanten snel maar geduldig 
geholpen. De klanten hebben 
Bruna Balkenende genomi-
neerd omdat de altijd vriende-
lijke medewerkers met raad en 
daad ze bijstaan.

Bruna Balkenende is gevestigd 
aan de Grote Krocht 18 en is ook 
alle dagen in de week geopend. 

Sack-Time

Zonnestudio Sunny Beach 

Bruna Balkenende

Henk Bos (m.) van Sack-Time met twee personeelsleden

Sonny Failé van Sunny Beach

Het team van Bruna Balkenende
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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

Vacature Woonbegeleider B (M/V)
De 8Sprong is een kleinschalig ouderinitiatief voor jongvolwassenen met een lichte/
matige verstandelijke beperking, deels in combinatie met autisme, dat sinds eind 2008 is 
gevestigd in Zandvoort. De bewoners ontvangen individuele en gemeenschappelijke 
begeleiding op maat. Deze begeleiding wordt afgestemd op zowel de individuele 
behoefte als op het functioneren in de leefruimte in en rond de 8Sprong. De 8 bewoners 
maken daarbij dankbaar gebruik van hun eigen appartement en de gezamenlijke ruimtes. 
De zorg wordt ge� nancierd vanuit PGB’s en de ouders voeren de regie t.b.v de zorg voor 
hun kinderen.

Voor dit ouderinitiatief zijn wij op zoek naar een enthousiaste en positief ingestelde 
woonbegeleider B die in staat is  om samen met collega’s, uitvoering  te geven 
aan de zorg en begeleiding van de bewoners. Het betreft een parttime functie voor 
20-28 uur per week.

Wij vragen:
• ervaring met woonbegeleiding of in een soortgelijke functie
• voldoende kennis van de vele verschijningsvormen van een verstandelijke beperking, 
 kennis van autisme en bereid die kennis steeds te vergroten of op te frissen.
• levenservaring, betrokkenheid en a�  niteit met mensen met een beperking
• uitstekende communicatieve vaardigheden en in staat om klantgericht te werken.
• goede beheersing van de Nederlandse taal.
• in staat om samen te werken met collega’s en mantelzorgers, zonder het belang van 
 de bewoner en/of de bewonersgroep uit het oog te verliezen.
• bereidheid tot het doen van avond-, weekend- en slaapdiensten
• een MBO denk- en functioneringsniveau en een passende opleiding.
• in bezit van een recente Verklaring omtrent gedrag (VOG) (Bij aanstelling worden 
 de aanvraagkosten vergoed).

Wij bieden:
• Een jaarcontract  voor 20-28 uur per week bij WoondroomZorg BV 
• Salariëring volgens de CAO VVT (Thuiszorg).
• Voor deze functie geldt FWG 30, inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. 
Salarisindicatie bij fulltime dienstverband € 1.739 - € 2.334,- bruto per maand.

Solliciteren:
Herken jij jezelf in bovenstaande functie en ben je enthousiast geworden over het 
werken bij De 8Sprong? Reageer dan voor 11 november 2016 door een sollicitatiebrief 
met cv te mailen naar sollicitatie@woondroomzorg.nl.

Vermeld bij je sollicitatie altijd de locatie en het vacaturenummer (WDZ/8S/16-25/1 )

www.woondroomzorg.nl

Een nieuw 

Plameco Zwanenburg, Zwanenburgerdijk 279C 
1161 NL Zwanenburg of bel: 020-820 41 14

www.plamecozwanenburg.nl

• Schone montage in één dag.
• Zonder hakken en breken.
•  De meubels kunnen blijven 

staan.
• Voor elke interieurstijl.
• Verlichting naar wens.
•  Uit één geheel op maat 

gemaakt.

HERFSTSHOW
Woensdag 2, donderdag 3 en 

vrijdag 4 november van 13.00 tot 16.30 uur.
Zaterdag 5 november van 10.30 tot 15.30 uur.

Een nieuw 
• Schone montage in één dag.
• Zonder hakEkEkEkEen en bririeiei ken.
• De meubelElEsEsEkekeueuen un nn nn nn nn enennnnn bibiebeleleieiejejeujuvuvueueuw ew n w n w 

staan.
• Voor elke interieurstijl.
• Verlichting naar wens.
• Uit één geheel op maat 

gemaakt.

Plafond • Sierlijsten
Verlichting

plafond 
in 1 dag!  

 Gratis offerte op maat
Tijdens de HERFSTSHOW kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de 
vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. 

Bedrijvenpark

ZANDVOORT
NIEUWNOORD

UITNODIGING PLANPRESENTATIE 
VOORMALIGE WATERZUIVERING
NIEUW-NOORD ZANDVOORT
Club Nautique | 14 november 2016 | 20.00 - 22.00 uur

Op maandag 14 november 2016 nodigen Vereniging Bedrijventerrein 
Zandvoort (VBZ) en Pact3D Ontwikkeling de ondernemers van 
Zandvoort uit om van 20.00 tot 22.00 uur (inloop 19.45 uur) in Club 
Nautique. Wij zullen u op deze avond volledig bijpraten over de stand 
van zaken ten aanzien van de herontwikkeling van het voormalige 
waterzuiveringsterrein Nieuw-Noord in Zandvoort.

VBZ en Pact3D zullen de plannen voor de locatie presenteren en de 
te volgen procedures en planning toelichten. Uitgebreid zal worden 
ingegaan op de mogelijkheden voor bedrijven en ondernemers 
binnen deze ambitieuze herontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan de 
beschikbare bouwkavels, bedrijfsunits, opslagunits en prijzen. 

Alle mogelijkheden voor uw bedrijfshuisvesting op Bedrijvenpark 
NieuwNoord Zandvoort zullen aan de orde komen. En u wordt 
uitgenodigd om, op basis van een uitgebreid informatiepakket, uw 
interesse kenbaar te maken: de Bedrijfs Behoefte Inventarisatie. 
Natuurlijk is er op de avond zelf ook gelegenheid tot het stellen van alle 
relevante vragen.

Graag tot ziens op 14 november bij Club Nautique!

Wist u dat wij al:
Heren knippen voor € 17 
Dames knippen voor € 19
Kinderen t/m 10 jaar knippen voor € 12

Wij werken ook zonder afspraak

Grote Krocht 27 - Zandvoort - T: 023 57 12 895 - www.haarzandvoort.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur



Watertoren CV respecteert de 
uitkomst van het participatie proces 
en dankt degenen die hun stem 
hebben uitgebracht op een van de drie 
plannen voor hun actieve rol daarin.



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

Behandeling volgens afspraak
Ook behandelingen aan huis mogelijk

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

Administratie en belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

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

  E kitty@kantoorwillemse.nl  

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

Uw specialist in wild en gevogelte 

O.a. vers verkrijgbaar:

• Wild konijn € 11,90 p.st

• Konijnenbouten € 11,90 kg.

• Hazenrugfilet 2 st. € 14,90

Poelier 
Hans Ruardy

Iedere woensdag op de weekmarkt 

openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag  
t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak | 
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |  
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl
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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 bioscoop-
bezoek enz. Samen 

komen wij er uit! Bel 
gerust om uw wensen te 
bespreken, 06-33470096

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

Hulp nodig?
Thuis in combinatie met 

een luisterend oor? 
Als vertrouwenspersoon 

help ik u graag, 
0623066601, RBinnen.nl 

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

Lieve, zorgzame oppas 
gezocht voor onze

 dochter (7) en zoon (5) 
voor de maandagmiddag. 

Tel. 06-22148462
....................................................

Parkeergarage
Van Fenemaplein

heeft garages
te huur / te koop
tel. 06-22500139

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

Hallo! Ik Jan 
gediplomeerd 

ouderwetse 
stratenmaker, 

heeft nog tijd over 
voor al uw straatwerk. 

Tel. 06-1028 1111

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

Te huur: kamer/studio 
in het centrum van 

Zandvoort. 
Eigen entree en terras.

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

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

Henk Jansen en 
Dick Hoezee

met The HEDI’s 
International

in het programma 
ALLEZ HOP

Hilarisch, leuk en 
nog veel meer.

Zaterdag 19 november 
in theater De Krocht, 
aanvang 20.00 uur.

€ 10 p.p. Reserveren:
06-54677947 en 

06-53310684
....................................................

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar

Zandvoort.
Voor uw APK, alle

onderhoud, reparaties
en onderdelen

Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of 

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

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en

kleine klussen.
Heeft u een goede o� erte?

Bel dan eerst ons
nog even!

Tel. 06-84772750
www.erkd.nl

 

Voor een pedicure
behandeling waarin u de

baas blijft over uw
voeten en die 

gespecialiseerd is 
in het verwijderen

van pijnlijke likdoorns, 
eeltpitten 

en/of ingegroeide nagels
gaat u naar

Pedicure Carla.
Pro-voet lid.

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

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

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

Hoveniersbedrijf 
Parosa

Tuinaanleg 
en onderhoud.

Boomverwijdering
Tevens tweedehands

bestrating op voorraad.
023-5353591 of

06-22209568
 

Schilder heeft tijd over 
voor binnen en buiten 
schilderwerk. € 16 p/
uur. Tel. 06-33448192

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

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.

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

Vetrolletjes? Cellulite?
Weg ermee! Voorgoed!

Direct resultaat al na
de 1e behandeling

(20-30 min.) 
met onze cryo 21!

Proefbehandeling van
€ 99 voor € 49,50

Info en/of afspraak bij
SmitS Health & Wellness

Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733

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

Klussen-Renovatie-
Bouw P.M.K. 

(in Zandvoort)
Schilder- en 

aannemersbedrijf
Voor alle bouw- en reno-
vatie in en rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers, 

keukens en sierbestrating.
Ook voor schoonmaak-

werk bij u thuis.
Tel. 06-44875212

Een auto kopen
of verkopen!

Kijk op
autoverkoper.nu

voor meer informatie
of bel met

Patrick van Kessel
06-55383624.

Ook voor reparaties
en autocleaning

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

Trade Ard 
Automobielen
BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 
06-53498304

www.trade-ard.nl

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

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden

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

Toneelvereniging 
Wim Hildering zoekt:
Nieuwe REGISSEUR.
Voor de voorstelling 
april 2017. Ervaring 
gewenst. Meer info?  

Neem contact op via:
 hein@toneelhildering.nl
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Robert Smink

Kinderen luisteren aandachtig naar Hilly Jansen

Expositie Robert Smink Art & More in het najaar
In november exposeert Robert Smink in galerie de Wacht-
kamer met beelden en gra� sch werk. Robert Smink is geen 
geboren Zandvoorter maar wel hier getogen. Hij woonde 
van zijn 5e tot en met zijn 21e levensjaar in de badplaats.

Op woensdagmiddag 9 en 30 november krijgen de jeugdi-
ge bezoekers van het Zandvoorts Museum gratis toegang, 
een rondleiding en een poppenkast� lm in het museum. 
Er is een speciale aanbieding voor de kinderen tijdens de 
expositie ‘Hedendaags Realisme’ en ‘Zandvoorts DNA’. 

Inmiddels is hij gepensioneerd, 
woont in Haarlem en is nu full-
time kunstenaar. “Het is een 
stroom die niet meer te stoppen 
is. Het moet eruit, gra� sche af-
beeldingen, beelden en gedich-
ten. Vroeger durfde ik die keus 

De tentoonstelling en rondlei-
ding op 9 november tijdens de 
expositie ‘Hedendaags Realisme’ 
gaat over de fijnschilderkunst 
met de frisheid van nu, met als 
centrale vraag: “Wat valt je op 
als je naar een stilleven kijkt?” 
De tentoonstelling Zandvoorts 
DNA, waarvan de rondleiding 
op 30 november is, gaat over 
het cultuurhistorisch overzicht 
uit de depots van het Zandvoorts 
Museum, met als centrale vraag: 

nooit te maken, 
maar het borrel-
de al toen ik jong 
was”, zegt Smink, 
die in de gra� sche 
sector werkzaam 
is geweest. 

Organische vor-
men zi jn zi jn 
belangrijkste in-
spiratiebron. In 
S c h e r p e n z e e l 
heeft hij een ate-
liertje waar hij zijn 
beelden maakt. 
“Van polystyreen, 
dan kun je lekker 
groot werken en 
deze zijn niet zo 
zwaar. Mijn wens 
is dat ik uitein-
delijk in staat zal 
blijken om beel-
den te maken die 

ofwel vrolijk stemmen of troost 
bieden”, aldus de kunstenaar. 

Het werk van Robert Smink is 
van 3 tot 26 november te zien 
in Galerie de Wachtkamer, in de 
Jupiter Plaza. 

“Welke kunst vind je het meest 
bij Zandvoort passen?” Het pro-
gramma start om 14.00 uur en 
de toegang is gratis, ook voor de 
ouders. 

Programma voor de kinderen:
13.30 uur: Ontvangst en kleine 
rondleiding
14.00 uur: Poppenkast� lm over 
‘Zandvoort Vroeger’
14.30 uur: Glaasje ranja en mooie 
kleurplaat

Iets vrijwilligs doen. Eén op de 
negen mensen in Nederland 
heeft grote moeite met lezen 
en/of schrijven en kan daar-
door niet goed meedoen aan de 
maatschappij. Er werd op tv over 
schrijnende gevallen gesproken, 
waarbij een vrouw een document 
moest ondertekenen voor haar 
man, wat over ziektekostenver-
zekering ging legde hij uit, maar 
wat later, na hun scheiding, om 
een hoge lening bleek te gaan. Ik 
vind het wat. 

Het is zo van belang dat ieder-
een een basis leert kennen. Ieder 
persoon zou toch moeten mogen 
weten wat hij leest en/of onderte-
kent. Maar alles begint natuurlijk 
bij een kind. En kinderen voorle-
zen, voordat ze überhaupt kun-
nen schrijven of praten, is een 
bijzondere en leuke methode om 
ze met woorden kennis te laten 
maken. Plezier creëren, woorden-
schat vergroten en heimelijke 
fantasie ontwikkelen. Ik blijf het 
zeggen, hoe mooi is dat! Ik kon 
het daarom niet laten, en lees 
sinds enkele weken als vrijwillig-
ster voor bij een voorleesgezin. 
Aan drie stoere Turkse jongetjes 
in verschillende leeftijden. 

De diversiteit aan boeken die ik 
nodig heb, verschilt net zo als 
hun buien. Van lief en enthousi-
ast tot huilend, dwars ….. Tot het 
boek ‘Hier klopt iets niet’ op mijn 
schoot verschijnt. Die willen ze 
lezen. Er wordt een hoop gezien, 
door twee kleine mannen aan 
mijn beider zij. Hé, dat is toch gek, 
zo’n water (= een kraantje) uit een 
boom! Ik grinnik. Dat is inderdaad 
een beetje gek ja, een kraantje 
aan een boom. De goede spraak 
zal vanzelf komen, als ik het maar 
vaak genoeg herhaal.  

Stapje voor stapje hoop ik de 
concentratiespan wat op te kun-
nen bouwen. Want hoewel de 
Kinderboekenweek is afgelopen, 
voorlezen blijft altijd leuk! Daaruit 
voortvloeiend word je dan ook 
ineens gevraagd als voorlezer bij 
de ‘Artie Farty Knutselparty’ bij 
Boekhandel de Vries in Haarlem. 
Hoe leuk was dat! En wie weet 
is volwassenen begeleiden 
bij het lezen een volgende 
uitdaging. Ook voor jou? In 
ons dorp worden nog altijd 
taalcoaches gezocht.

Column

Laaggeletterdheid
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Deze week geen monumentale huizen maar 
een Zandvoortse vereniging: het Tamboerkorps, 
opgericht door Raks Rudolphus. De oud-leden 
hebben op Facebook de site ‘tambourcorps’ 
aangemaakt. 

Vanuit de Zandvoortse muziekkapel werd op 19 juli 1951 
het Zandvoortse jeugd tamboerkorps opgericht. Het korps 
bestond eerst uit 6 trommelaars en 2 hoornblazers, later 
groeide het korps snel uit naar 16 enthousiaste jeugdleden. 
De eerste o�  ciële repetitie begon in het N.P.V. Troephuis in 
de dennen, gehouden onder leiding van Raks Rudolphus. 
De tamboers waren: Gijs Paap, Laura Molenaar, Nel Hoppe, 
Benno Waterdrinker, Jan v.d. Brom en Jan Smouter met als 
hoornblazers Floor Paap en Epie Keur. 

Herkent u deze nog?
In de vele krantenrecensies staat dat het tamboerkorps heel 
vaak uitgenodigd werd om bij diverse uitvoeringen mee te 
doen. Traditioneel bij de bevrijdings- en Koninginnedagen 
maar ook bij de winkelweek, toneel- en operette uitvoerin-
gen, jubilea en gezamenlijke optredens met het Zandvoortse 
muziekkapel. Het korps ging elke zondagochtend vroeg op 
het circuit oefenen met marcheren, vooral de bochten waren 
belangrijk om die goed te lopen. 

De verhalen en krantenartikelen gaan tot 1962, want toen stop-
te Rudolphus met les geven. Er was daarna geen goede leiding 
meer en de interesse van de jeugd veranderde. Langzaam ging 
het muzikale kaarsje van een geweldig korps uit. tegenwoordig 
huurt Zandvoort tamboerkorpsen uit de regio om Sinterklaas 
te begeleiden. Alleen de verhalen en foto’s herinneren aan een 
muzikale periode van de Zandvoortse trommelaars.

De leden van het eerste uur poseren bij de Karel Doormanschool De jongere generatie staat bij het Gemeenschapshuis, 
op facebook staan de namen vermeld 

door Nel Kerkman Foto’s: R. Rudolphus
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Omwonenden furieus over voorkeur 
van college voor Watertorenplein

Het college heeft gekozen uit drie plannen en volgens de 
buurtbewoners van het plein precies voor de verkeerde. 
De voorkeur gaat uit naar het plan van Springtij architec-
ten, wat als enige plan geen rekening houdt met het hui-
dige bestemmingsplan. Toch heeft het college het plan 
omarmd, bijna als zaligmakend, en gaat het aan de raad 
voorleggen voor besluitvorming. De buurtbewoners zijn 
daar furieus over!

Bewoner van de Wester park
straat Berry Zand Scholten is met 
name boos over het feit dat het 
college voorbij gaat aan het be
stemmingsplan dat in nauwe sa
menwerking met de bewoners is 
ontwikkeld en vastgesteld. “Het 
ontwerp zou moeten appelleren 
aan voorbije tijden van het vis
sersdorpje Zandvoort. Nu neemt 
Springtij een loopje met het be
stemmingsplan waar we met ons 
allen hard aan gewerkt hebben. 
De plannen van AG Architecten 
en De Biase Architecten volgen 
dat bestemmingsplan zo goed als 
volledig en zijn betere plannen. 
Volgens projectleider Frans Breg 
zal dat allemaal opgelost worden, 
maar hij gaat er wel aan voorbij 
dat er al twee plannen kant en 
klaar liggen. Hoe dat kan weet ik 
niet maar er klopt hier iets niet. 
Het plan van Springtij moet er 
waarschijnlijk doorgeduwd wor
den.”

Planschade
Het college zegt de voorkeur te 
volgen van een ruime meerder
heid van zo’n vierhonderd bewo
ners die hun stem op een van de 
drie plannen uitbrachten. Zand 
Scholten vindt het echter raar dat 
de mening van de omwonenden, 
die gepeild is tijdens een informa
tieavond, zo goed als terzijde is 
geschoven. Dit terwijl zij eigen
lijk een grotere invloed op de be
slissing van het college zouden 
moeten hebben. “De financiële 
gevolgen zijn niet te overzien. Er 
zal veel planschade moeten wor

den uitgekeerd. Dan blijft er niets 
over voor de doorontwikkeling 
van de Middenboulevard, waar 
de meerwaarde die de gemeen
te ontvangt, naartoe zou moeten 
gaan”, legt hij uit.

Waterpompen
Zijn buurman Ruud de Wolf, die 
recht tegenover de watertoren 
woont, is ook boos over de ontwik
keling van het bijna enige ‘land
mark’ dat in Zandvoort is over
gebleven. “Het is nota bene een 
gemeentelijk monument en het 
enige landmark dat Zandvoort zo 
langzamerhand nog over heeft. Er 
werd en wordt intens gemanipu
leerd om de plannen van Springtij 
erdoor te duwen. Er wordt totaal 
geen rekening gehouden met 
onze wensen. Maar ook niet bij
voorbeeld met de pompen en 
hydrofoor die onder de grond bij 
de watertoren liggen. Die zijn no
dig om druk op de waterleiding in 
Zandvoort te houden en zijn ei
gendom van PWN dat de grond 
op 19 april 1994 voor fl. 4.400 van 
de gemeente heeft gekocht”, zegt 
De Wolf en hij toont een voorstel 
tot verkoop van de grond met de 
handtekening van de toenmalige 
wethouder Gerard Versteege. “Op 
de tekening van Springtij is te 
zien dat er woningen boven deze 
pompen staan gepland. Hoe kan 
je het verzinnen! Er wordt totaal 
niet gesproken over deze instal
laties die voor Zandvoort van 
wezenlijk belang zijn. Het lijkt 
wel alsof ze niet weten dat ze er 
liggen”, aldus De Wolf.

Strijdvaardig
Nicole KuiperAuberlen woont in 
het appartementencomplex dat 
uitkijkt over het Watertorenplein 
en is niet bepaald te spreken over 
het plan van Springtij. “Ik woon op 
de onderste woonlaag en krijg 
nu, op tien meter afstand, een 
bouwwerk van minstens 15 me
ter hoogte voor mijn neus. Weg 
uitzicht en welkom inkijk. Ook 
zal het voor ons veel zonlicht uit 
onze woonkamer houden. We zijn 
dus van plan om planschade te 
claimen als dit doorgaat”, zegt ze. 
Liesbeth Willemsen is eigenaar 
van twee appartementen in het 
complex en steunt haar aan alle 
kant. Ook zij is furieus en staat 
bijna te popelen om de gang 
naar de rechter te gaan maken. 
De gang overigens, meldden De 
Wolf en Zand Scholten ook: “Tot 
de hoogste instantie zullen we 
gaan.” Dat is voor de gemeente 
oponthoud, want dan kan er niet 
ontwikkeld en gebouwd wor
den. Projectwethouder Liesbeth 
Challik heeft tijdens een persbij
eenkomst al laten weten dat zij 
zich daar niet veel van aan zal 
trekken: “We gaan gewoon bou
wen want we weten dat we in ons 
recht staan.” 

Hoogste rechter
Een aanpassing van het bestem
mingsplan, die nodig zal zijn om 
het plan van Springtij door te la
ten gaan, lijkt nog geen ‘gelopen 
koers’. De gemeente geeft aan 
weinig bezwaren te verwach
ten tegen een aanpassing van 
dat bestemmingsplan, en zeker 
geen bezwaren die voor een 
rechter kans van slagen hebben. 
Voor de bewoners is het echter 
oorlog, zij zijn echt bereid om 
tot het gaatje te gaan. “Het lijkt 
me een ernstige misvatting dat 
de gemeente dit even met een 
simpele aanpassing door middel 
van een omgevingsvergunning 
gaat oplossen. Wij zullen dit tot 
aan de hoogste rechter gaan 
aanvechten, als dat nodig is”, sluit 
Zand Scholten af.

Hoe de verhoudingen in de ge
meenteraad liggen is nog niet 
helemaal bekend, maar misschien 
wel in redelijkheid voorspelbaar. 
De raadscommissie gaat zich er 
komende woensdag over buigen 
en de omwonenden voorspellen 
een rumoerige vergadering. Na 
deze vergadering moet het ook 
nog in de raad behandeld wor
den. Spannende tijden voor de 
omwonenden en eigenlijk voor 
heel Zandvoort.

De hydrofoorinstallatie onderaan de watertoren

Een glunderende Alex Miezenbeek | Foto: NNKC

uitleg over brandweerzorg

Beste kaaskenner 2016
woont in Zandvoort

Slachtoffers voorkomen

Plaatsgenoot Alex Miezenbeek is uitgeroepen tot Beste 
Kaaskenner van Nederland 2016. Tijdens wedstrijden van 
het Nederlands Nationaal Kaaskeurcongres (NNKC) ver-
zamelde hij voldoende punten voor de Gouden Medaille 
Detailhandel. Miezenbeek is eigenaar van kaasspeciali-
teitzaak ‘Alexanderhoeve kaas en noten’ in Heemstede.

De meeste mensen kennen de brandweer van het blus-
sen van een brand. Toch doen de spuitgasten veel meer 
dan dat. Een belangrijke taak is het voorkomen van brand 
en het geven van advies. Brandweer Kennemerland liet 
Zandvoortse belangstellenden in de kazerne kennisma-
ken met dit wellicht minder bekende aspect van hun werk.

De deelnemers moeten bij deze 
wedstrijden een aantal kazen 
blind proeven. Tijdens de keu
ringen krijgen de deelnemers, 
afkomstig uit de kaasindustrie, 
handel, speciaalzaken, retail en 
kennisinstituten en aanverwante 
organisaties, tien ‘kaasboorsels’ 

Voorkomen is beter dan gene
zen, luidt een gezegde en dat 
geldt zeker voor brand. Daarom 
wil de brandweer veel investeren 
in voorlichting over brandveilig 
leven, wonen en werken. “Dat 
kunnen we niet alleen; daar heb
ben we u bij nodig. In deze bij
eenkomst richten we ons daarom 
in het bijzonder op brandveilig
heid in huis. Samen met u kijken 
we naar wat u zelf kunt doen en 
geven u brandveiligheid tips”, zei 
burgemeester Niek Meijer in zijn 
openingswoord. Hij is uiteindelijk 
degene die verantwoordelijk is 
voor de brandweer in Zandvoort.

Rookmelders
Een aantal Zandvoortse senio

voorgezet. De keurders, die het 
beste de soort, de leeftijd, de 
smaak en de kwaliteit kunnen 
omschrijven, vallen in de prijzen. 
Miezenbeek deed dat dermate 
goed dat hij zich een jaar lang 
Beste Kaaskenner van Nederland 
Detailhandel mag noemen.

ren had belangstelling getoond 
voor de bijeenkomst die met 
een rondleiding door de kazer
ne begon. Hierna legden twee 
brandweerlieden uit hoe pre
ventief te werken om brand te 
voorkomen. Afspraken maken 
met buren is een van de beste 
dingen die men kan doen. Ook 
het elkaar helpen is belangrijk, 
net als hoe om te gaan met pa
niek. “Sociale controle, meele
ven met elkaar en vooral rustig 
blijven kunnen levens redden. 
Ook oefenen in bijvoorbeeld 
een flatgebouw kan slachtof
fers voorkomen”, zei Douglas de 
Wolf die eveneens meldde dat 
rookmelders van levensbelang 
kunnen zijn. 

Vervolg van voorpagina 
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'Zandvoort Lacht' garantie 
voor een avondje lachen 

Komende zondag komen de stand-up comedians weer 
naar Zandvoort. In restaurant eb & vloed van het Amster-
dam Beach Hotel zullen zij u een avondje lachen bezorgen. 

Wie er acte de présence gaan 
geven weet niemand exact, ook 
organisator Said El Hassnaoui 
niet. “Ik nodig een aantal stand 
up comedians uit en moet dan 
afwachten wie er komen, maar 
dat het opnieuw een topavond 
gaat worden, staat nu al vast”, 
zegt hij. 

“We hebben altijd een line-
up samengesteld bestaande 
uit gevestigde namen en 
aanstormend talent”, aldus El 
Hassnaoui. In ieder geval staat 

het als een paal boven water 
dat het publiek de grote win-
naar zal zijn. Zandvoort Lacht 
begint komende zondag om 
20.00 uur. De entree is € 6 en 
vooraf wordt er altijd een ge-
recht voor een speciale prijs 
geserveerd. Dit keer zal dat het 
beroemde ‘Fish & Chips’ zijn, 
dat u aangeboden wordt voor 
€ 9,50. Gezien de te verwachten 
drukte, is reserveren gewenst. 
Dat kan via 023-2010302 of via 
de receptie van het Amsterdam 
Beach Hotel. 

Een fantastische Misa Criolla
en Carmina Burana  

Jubilarissen bij de brandweer

De jaarlijkse grote producties van de stichting Classic Concerts zijn niet meer weg te 
denken uit Zandvoort. Op het programma van 2016 stond voor de pauze de Misa Criolla 
van Ariel Ramirez en na de pauze het meesterwerk van Carl Orff, de Carmina Burana. 
Uitvoerenden waren het Groot- en Kleinkoor van the Voice Company onder leiding van 
dirigent en tevens pianist Robert Bakker.   

door Nel Kerkman 

“Het dak zal eraf gaan”, zo be-
loofde Peter Tromp van de stich-
ting Classic Concerts. Het is dat 
de Agathakerk goed gebouwd 
is want anders was dat zeker ge-
beurd. Het publiek, dat in grote 
getalen aanwezig was, zat muisstil 
te wachten op het eerste gedeelte 
van het concert: de Misa Criolla. 
Na het welkom van Toos Bergen 
nam Robert Bakker het woord en 
hij legde uit dat de oorspronkelijke 
versie van de Argentijnse mis zou 
worden uitgevoerd, met als intro 
muziek van de Boliviaanse mu-
ziekgroep Yatiyaña. Met de tradi-
tionele instrumenten en gekleed 
in kleurrijke kleding werd de toon 
door deze muzikanten goed neer-
gezet. Vervolgens namen het koor 
en tenor Olaf Winants Labree de 
plaats in en zij zetten het muzikale 
spektakel op een geweldige wijze 
voort. Wat een explosie aan vro-
lijke maar ook ingetogen klanken 
van de Misa Criolla.

Carmina Burana 
Na de pauze werd het podium an-

Vrijdagavond zijn drie jubilarissen 
bij de Zandvoortse brandweer in 
het zonnetje gezet. Rocco Termaat 

ders ingedeeld. De Boliviaanse 
muzikanten maakten plaats voor 
pauken en andere slagwerken. 
Het 140-koppige koor werd 
aangevuld met 4 kinderen en 
de solisten Steven van Gils (te-
nor), Angelique van Leijenhorst-
Westra (sopraan), Florian Just 
(bas) en Laura Trompetter en 
Maria Martpay voor het slagwerk. 
Net zoals bij de Misa Criolla was 
de enthousiaste Robert Bakker 
niet alleen dirigent maar tevens 
pianist. Nu werd de originele 
versie van Carl Orff gespeeld, 
dus niet begeleid met een groot 
orkest maar met piano en slag-
werk. 

Zoals Bakker het al benoemde: 
“Zandvoort is Carmina minded” 
en dat klopte, want bij diverse 
stukken werd er zachtjes mee 
geneuried en gezongen. Ook 
nu blijkt dat de Carmina Burana 
een spektakel is om mee te ma-
ken. Al bij de eerste klanken van 
de hyme aan Fortuna, waar ook 
het concert mee wordt afge-
sloten, is een herinnering aan 
de uitvoering in de open lucht 

is al 30 jaar bij de vrijwillige brand-
weer van Zandvoort, Rob Hermans 
35 jaar en Fred van Limbeek is zelfs 

op het Van Fenemaplein, waar 
de storm destijds een hoofdrol 
had. Nu waren de solisten en 
het koor fantastisch: wat een 
eenheid en wat een inzet van 
een projectkoor, waarvan de le-
den elkaar nauwelijks zien. Het 
plezier spatte er vanaf. De solis-
ten waren niet alleen met zang 
perfect maar ook hun expressie 
was, vooral in het gedeelte van 
de taveerne, subliem. De percus-
sie werd voortreffelijk bespeeld 
door de beide dames Martpay 
en Trompetter die hun ‘manne-
tje’ stonden. 

Als toegift van het prachtige con-
cert werd het Baba Yetu (Onze 
Vader) in het Swahili gezongen. 
Terecht kregen de muzikanten 
en zangers na afloop een groot 
ovationeel en verdiend applaus 
dat heel lang aanhield. Toos 
Bergen bedankte de gemeente 
Zandvoort, de donateurs en de 
Vrienden van Classic Concerts 
voor hun financiële bijdragen en 
subsidie. Zo kan de organisatie 
de kwaliteit van de concerten 
blijven handhaven.

al 40 jaar lid. Frans Schippers, com-
mandant van de veiligheidsregio 
Kennemerland, speldde de bij-
behorende medailles, tijdens de 
zeer goed bezochte korpsavond, 
bij de heren op. De voorzitter van 
de personeelsvereniging Rocco 
Termaat had zijn gebruikelijke 
toespraak klaar maar werd nu voor 
de gelegenheid door een van zijn 
collega’s toegesproken, hetgeen 
voor de nodige hilariteit zorgde. 
Helaas moest de Zandvoortse 
brandweer ook afscheid nemen 
van een drietal vrijwilligers die 
om hun moverende redenen het 
korps zullen verlaten.

De solisten werden door de dirigent bedankt 

Nieuw restaurant in Zandvoort: 

In Zandvoort is sinds kort The Local Bistro geopend. 

Met deze internationale naam, herkenbaar voor 

toeristisch Zandvoort, richt dit nieuwe restaurant 

zich met name op de inwoners van Zandvoort zelf 

en haar omgeving. 

The Local Bistro is een res-
taurant waar je in intieme 
sfeer een heerlijke avond 
kunt beleven. Eigenaren 
Thierry Spierings en Barba-
ra Visser (voorheen colle-
ga’s) hebben het idee ge-
vat om samen een bistro 
te beginnen. 

The Local bistro heeft een 
Parijse uitstraling waarin 
klassieke gerechten ge-
serveerd worden zoals de 
steak tartaar, tournedos en 
een crêpe suzette. In een 
ongedwongen ambiance 
kunt u zowel terecht voor al-
leen een hoofdgerecht als 
wel een complete avond 

uit. Naast onze vaste menu 
kaart hebben wij buiten de 
kaart om seizoensgebon-
den gerechten. 

Wij heten u met trots van 
harte welkom in ons pas 
geopende restaurant The 
Local Bistro. Onze ope-
ningsdagen zijn van don-
derdag tot en met maan-
dag vanaf 17.30 uur. Voor 
reserveringen kunt u con-
tact op nemen: 
  
The Local Bistro 
Zeestraat 38, Zandvoort 
023 5767693
Info@thelocalbistro.nl
www.thelocalbistro.nl  

(advertorial)
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 Tuincentrum

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93 

WINTERBEPLANTING
O.A. WINTERVIOLEN

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

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

BANDENSERVICE

 023-5730962

U kunt bij Van der Veld terecht voor: 

• Banden (winter/zomer/all-weather)

• De- en monteren

• Balanceren

• Reparaties

• Accu’s

• Opslag banden

• Reinigen wielen

 Bel nu voor informatie
 of een afspraak…

NU IN PRIJS VERLAAGD! 
Te koop aangeboden: 

Inpandige garagebox in apparte
mentencomplex ‘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: € 24.000; k.k. Per direct te aanvaarden. 
Meer informatie kunt u krijgen via 06-10132296

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

Op zoek naar een nieuwe uitdaging, 
je houdt van aanpakken en je wilt 
jezelf blijven ontwikkelen? 
Kom dan werken bij Amie want jouw zorg en 
jouw verhaal maken het verschil.

Waarom Amie?
•   Amie is een kleine, warme organisatie
•   Wij luisteren naar de verhalen van cliënten en mantelzorgers 

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

o.a. een zeer ruime bonusregeling

Wij zijn op zoek naar: 
Wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen  
en verzorgenden IG

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

Jouw zorg en jouw verhaal 
maken het verschil

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
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November = KNRM-maand in Zandvoort
In de maand november zult u de KNRM overal kunnen 
tegenkomen. Als u zaterdagochtend naar ZFM luistert, 
boodschappen doet bij de Dekamarkt, maar ook bij de 
intocht van de Sint en in restaurant MMX. De extra activi-
teiten worden niet alleen georganiseerd om meer redders 
aan de wal aan te trekken; de KNRM is ook op zoek naar 
redders op zee.

De KNRM (Koninklijke Neder-
landse Redding Maatschappij) 
is een organisatie die al bijna 
200 jaar mensen op zee redt. 
In de beginjaren betrof het 
met name schipbreukelingen. 
Inmiddels heeft de KNRM zich 
ontwikkeld tot een organisatie 
die 24 uur per dag klaar staat om 
mensen op zee te helpen en die 
ook steeds meer oog heeft voor 
preventie. De KNRM is geheel af-
hankelijk van de inzet van red-
ders, zowel redders aan de wal 
als redders op zee. 

Redders aan de wal
Omdat de KNRM geen subsidie 
van de overheid ontvangt, is de 
reddingmaatschappij � nanci-
eel afhankelijk van de redders 
aan de wal. Zo worden de do-
nateurs genoemd, die de KNRM 
met een financiële bijdrage 
steunen. Er zijn redders aan de 
wal die de KNRM al 50 of zelfs 
60 jaar steunen. Zij worden tra-
ditiegetrouw op 12 november 

in het zonnetje gezet. 
 
Dineravond
Op 30 november wordt een 
KNRM Dineravond georgani-
seerd in restaurant MMX. Op 
die avond kunt u heerlijk dine-
ren in het Italiaanse restaurant 
in de Haltestraat. Een deel van 
de opbrengsten van dit diner 
gaat naar de KNRM, station 
Zandvoort. Tevens kunt u deze 

avond donateur worden.

Tegeltjesactie
Momenteel wordt het boothuis 
van de KNRM verbouwd. Om de 
inrichting van het boothuis te 
� nancieren, kunt u een tegeltje 
kopen met uw naam erop (zie 
de advertentie). Deze tegeltjes 
worden in het vernieuwde boot-
huis geplaatst. 

Redders op zee
Behalve redders aan de wal zijn 
er ook redders op zee. Dat zijn 
vrijwilligers die 24 uur per dag, 
7 dagen per week binnen 15 
minuten paraat zijn om de zee 
op te gaan. KNRM Zandvoort is 
naarstig op zoek naar nieuwe 
redders op zee.  Deze actieve 
vrijetijdsbesteding kan echt 
het verschil maken, niet alleen 
voor de redders maar zeker ook 
voor de hulpvragers op zee. Je 
komt in aanmerking als je ou-
der bent dan 18, doordeweeks 
in Zandvoort bent en bereid 
bent om bepaalde diploma’s te 
halen. De KRNM betaalt deze 
opleidingen. Meer weten? Kom 
dan langs tijdens de wekelijkse 
bootavond op maandagavond 
(vanwege de verbouwing is 
dat tijdelijk in de brandweer-
kazerne locatie centrum aan de 
Duinstraat). Meer informatie is 
ook te vinden op www.knrm.nl/
zandvoort.

Lancering van reddingboot Annie Poulisse

Het boothuis aan de Thorbeckestraat wordt momenteel verbouwd

De opstapper van de week

Lijkt wat Hein doet jou ook wel mooi? 
Denk je dat je er geschikt voor bent? 
Kom dan eens kijken of je ook een KNRM 

opstapper kunt worden. Ga naar www.knrm.nl/zandvoort en 
klik op 'vacature' of  bel de schipper (Jan Willem van den Bout) 
voor een afspraak:  06-20003427 

� Wie ben je?
Hein Schrama, ik ben 27 jaar 
en woon samen met mijn 
vriendin Wendy.

� Wat doe je? 
Ik werk bij Admini stra tie-
kantoor Janssen & Kooy en 
verzorg daar de aangiften omzetbelasting, inkomstenbelasting en 
vennootschapsbelasting. Ook stel ik jaarrekeningen op. Als de pieper 
gaat heb ik de functie 'opstapper' aan boord. Als bemanningslid bij 
de KNRM moet je allround zijn. Iedereen moet alles kunnen dus bij 
de ene actie ben ik navigator en bij een andere actie communicator. 
Dat maakt het werk zo afwisselend.

� Warom ben je bij de KNRM?
Ik ben vrijwilliger bij de KNRM omdat ik graag mensen help. In dit 
geval kan dat onder extreme omstandigheden zijn. Dat maakt het 
spannend en tegelijkertijd erg mooi. Het is een gezellig en enthousi-
ast team en dat zorgt ervoor dat ik elke maandagavond met plezier 
naar de 'oefenavond' ga.

� Welke actie is je het meeste bijgebleven? 
De reddingsactie die mij het meest is bijgebleven vind ik moeilijk te 
bepalen. Iedere reddingsactie heeft zijn eigen aspecten waardoor 
je eraan terugdenkt. De meest imposante is in de nacht van 4 op 
5 augustus 2013. Er zou een jacht zijn vastgelopen op de banken 
vlak voor de zuidpier. We zijn naar de opgegeven locatie gegaan 
en daar ben ik overgezet op het jacht. Het jacht lag te stampen in 
de branding en er moest een sleepverbinding worden gemaakt. 
Uiteindelijk is dat gelukt en is de bemanning van boord gehaald. Het 
jacht is losgetrokken en naar de haven van IJmuiden gesleept. Het 
bijzondere hieraan is dat je het ene moment slaapt en een half uur 
later op een stampend jacht een sleepverbinding probeert te maken.

� Wie wil je dit stokje doorgeven? 
Ik geef het stokje door aan mijn collega-opstapper Raymond Velthuis.

Komende zaterdag is Hein te beluisteren op ZFM radio. Om 10.15 uur 
in het live programma 'Goedemorgen Zandvoort'.

In de maand november stelt elke week een opstapper van 
KNRM Zandvoort zich aan u voor. Een opstapper is een vrij-
williger die is opgeleid om met de reddingboot Annie Pou-
lisse reddingsacties op zee uit te voeren. 

DRAAGT U EEN TEGELTJE BIJ AAN ONZE VERBOUWING?
De KNRM is een reddingmaatschappij die kosteloos mensen redt op zee.

Wij zijn volledig afhankelijk van onze vrijwilligers en donateurs.

Voor de verbouwing van ons boothuis zijn wij op zoek naar mensen die ons willen 
steunen. Koop een tegeltje en draag uw steentje bij! De tegeltjes waar uw naam op 
komt te staan worden in ons nieuwe boothuis geplaatst.  

Tegeltje voor particulieren:
€ 50 (eenmalig)
€ 25 als u ook donateur 
wordt/ bent van de KNRM

Info: PR@ZANDVOORT.KNRM.NL

Tegel met bedrijfslogo:
€ 250 (eenmalig) 
€ 100 als u ook reder (bedrijfssponsor) 
wordt/ bent van de KNRM

KNRM DINERAVOND
Woensdag 30 november 

in Italiaans restaurant MMX

KNRM Zandvoort organiseert op 30 november een KNRM Dineravond in restaurant 
MMX. Tijdens deze avond kunt u heerlijk dineren in het Italiaanse restaurant in de 
Haltestraat. Het restaurant doneert een deel van de opbrengsten van dit diner aan 
KNRM Zandvoort. Tevens kunt u als gast deze avond donateur worden.

Reserveren: MMX, Haltestraat 13, tel. 023-5717523



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

2016, ODIJ-2016-33534.
- Kerkplein 4, plaatsen terrasafscheiding met overkapping, 
ingekomen 19 oktober 2016, ODIJ-2016-33665.
- Koninginneweg 6, plaatsen opbouw, ingekomen 24 oktober 
2016, ODIJ-Z-16-000627.
- Reinwardtstraat 12, plaatsen dakkapellen, ingekomen 24 
oktober 2016, ODIJ-Z-16-035380.
- Hogeweg 44, plaatsen balkon en vervangen raam voor deur, 
ingekomen 26 oktober 2016, ODIJ-Z-16-035431.
- Zandvoortselaan 19a, tijd.plaatsen (1 jr) v.e. school op school-
plein ivm verbouw huidige school, ingekomen 27 oktober 
2016, ODIJ-Z-16-035461.

Bentveld:
- Zuidlaan 36 (kavel 1) bouw woning, ingekomen 03 oktober 
2016, ODIJ-Z-16-035486.

Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Duintjesveldweg 5, brandveilig gebruik BSO, ingekomen 26 
oktober 2016, ODIJ-Z-16-035411.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Lijsterstraat 1-3, tijdelijk plaatsen noodlokaal, verzonden 20 
oktober 2016,ODIJ-2016- 31383.
- Willemstraat 8, plaatsen dakopbouw achterzijde woning, 
verzonden 27 oktober 2016, ODIJ-2016-32436.
- Flemingstraat 352, plaatsen dakkapel voorzijde woning, 
verzonden 27 oktober 2016, ODIJ-2016-32419.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken 
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Kerkdwarspad 3, plaatsen uitbouw achtergevel en –dakkapel 
achterzijde woning, verzonden 21 oktober 2016, ODIJ-2016-
32442.
- Mr. Troelstrastraat 25, afwijken vh bestemmingsplan voor 
gebruik recreatiewoning, verzonden 20 oktober 2016, ODIJ-
2016-27011
- Thorbeckestraat 32, plaatsen dakkapel achterdakvlak, ver-
zonden 21 oktober 2016, ODIJ-2016-31643.
- Zandvoortselaan 35, intern verbouwen van een bijgebouw 
naar een recreatiewoning, Verzonden 27 oktober 2016, ODIJ-
2016-32436.

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.

Beroepschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage of digitaal in 
te zien op de computer in de centrale hal van het raadhuis. 
U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden 
kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendma-
king een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank 
Noord-Holland. De datum van bekendmaking is de verzend-
datum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft 
is dit de publicatiedatum. 
Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het be-
sluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een 
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek 
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaar-
schrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige 
voorziening of beroepschrift digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk 
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Gemeentelijke publicatie week 44 - 2016

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 43 en 
de verdere in week 43 door het college genomen besluiten 
zijn in week 44 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Raadscommissies
De raadscommissies komen bijeen op 8 en 9 november 2016 
U kunt inspreken over de inhoudelijke onderwerpen op de 
agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.

Raadscommissie dinsdag 8 november 20.00 uur
Prestatieafspraken De Key
Koersdocument Werk en Inkomen
Evaluatie Rekenkamer Zandvoort
Najaarsnota

Raadscommissie woensdag 9 november 20.00 uur
Planselectie Watertorenplein
Innovatiefonds Zandvoort
Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum

U mag op deze bijeenkomsten ook niet-geagendeerde on-
derwerpen aan de orde stellen. Hiervoor geldt dat zij mini-
maal 24 uur voor aanvang van de bijeenkomst bij de griffie 
moeten worden aangemeld. Er worden in principe maximaal 
drie insprekers met niet-geagendeerde onderwerpen in één 
bijeenkomst toegelaten.

Het debat en de besluitvorming over de geagendeerde raads-
voorstellen vindt plaats op 22 november 2016. 

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is 
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De agenda’s kunnen na sluiting van deze krant nog wijzigen. 
U vindt de meest recente agenda’s en alle informatie op de 
website van de gemeente; klik hiervoor op: “Bestuur>Ge-
meenteraad>Kalender met agenda’s ”. 
De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website 
rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> 
Luisteren en verslag”). 

Agenda openbare vergadering Adviesraad Sociaal 
Domein Zandvoort
Locatie: Het Pluspunt 
Dinsdag  8 november 2016 van 19.30 uur tot 22.00 uur, 
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort.

1. Opening en mededelingen
2. Toelichting op de collectieve ziektekostenverzekering voor 
minima door Corinne Visser
3. Presentatie over de activiteiten van de Seniorenvereniging 
Zandvoort door Ferco van Ancum
4. Concept-verslag september 2016
5. Reacties B&W op adviezen
6. Rondvraag en sluiting

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein Zand-
voort zijn openbaar

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Max Euwestraat 24, kappen bomen, ingekomen 14 oktober 
2016, ODIJ-2016-33528.
- Fahrenheitstraat 58, kappen bomen, ingekomen 14 oktober 

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

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

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

U kunt zelf uw afspraak inplannen op www.zandvoort.nl. 
U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de oranje 
button met het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de 
ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of 
bij de receptie. Tijdens de 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. 
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Zelfgemaakte kerstkaart

Vrijwilligers van de Ruilwinkel testen de nieuwe matten  | Foto: Rob Bossink

Veel promotie voor Zandvoorts Museum

Gezellig samen knutselen aan kerstkaarten

Kom langs bij de Wijktafels 
van Zandvoort 

De Ruilwinkel vervult een 
sportieve wens voor Pluspunt

Zandvoorts Museum doet in één weekend mee aan drie evenementen: Kunstlijn Haar-
lem, nationaal 50+ weekend in onze woonplaats en het landelijke evenement Kunst-
week 2016. Uiteraard zal dat met dezelfde schitterende expositie zijn, maar de groot-
schalige aandacht in de regionale en landelijke pers, zullen waarschijnlijk velen naar 
Zandvoort trekken. Er is speciaal voor komend weekend een programma samengesteld.

Nog even en de kerstdagen staan weer voor de deur. Bij OOK Samen wordt daarom de 
hele maand november elke donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur een bijeenkomst 
gehouden om samen kerstkaarten te maken. 

Steeds meer mensen wonen langer zelfstandig thuis, 
ook in Zandvoort. Dus is het belangrijk om met elkaar, 
bewoners, organisaties en betrokken partijen, in ge-
sprek te gaan over dit onderwerp. Op deze manier kan er 
samen in beeld gebracht worden wat mensen hiervoor 
nodig hebben maar vooral hoe daar samen zorg voor ge-
dragen kan worden. 

In het kader van het 10 jarig bestaan van Pluspunt hebben bezoekers, deelnemers en 
vrijwilligers hun wens kenbaar kunnen maken door deze op te schrijven en op te hangen 
in een wensboom. Een van deze wensen is in samenwerking met de Ruilwinkel van Sin-
kel in vervulling gegaan: nieuwe matten voor de Medische Gym.

Programma 5 november:
14.00 uur: Rondleiding expo Hedendaags 
Realisme
14.30 uur: Gastvrij thee en koekjes aan 
de stamtafel
15.00 uur: Pianoconcert  door Marja Vos

Want wat is er nou leuker dan het 
maken en ontvangen van zo’n 
prachtige handgemaakte kaart? 

door Nel Kerkman 

Om met elkaar in gesprek te 
gaan organiseert Pluspunt 
in samenwerking met de 
gemeente Zandvoort de 
‘Wijktafels’ van Zandvoort. De 
eerste bijeenkomst is al ge-
weest maar er volgen er nog 
drie. De bedoeling van deze 
bijeenkomsten is om als bur-
ger aan te geven wat u in uw 
wijk mist als u genoodzaakt 
bent om langer zelfstandig te 
blijven wonen. Samen met de 
organisaties kijkt u wat er op 
korte termijn gerealiseerd kan 
worden. De organisaties die 
deelnemen aan de bijeenkom-
sten zijn woonstichting De Key, 
Huurdersplatform Zandvoort, 
Amie ouderenzorg, wijkverple-
ging, De Seniorenvereniging 
Zandvoort, adviesraad sociaal 
domein, wijkagent, Pluspunt 
en de gemeente Zandvoort.

Samen oplossingen 
zoeken 
De tafels zijn verdeeld in ver-
schillende onderwerpen: 
Wonen (huisvesting, woonom-
geving en veiligheid), Welzijn 
(activiteiten, zelfredzaamheid, 
burenhulp, burgerinitiatieven, 
dagbesteding en ontmoeting) 
en Zorg (thuiszorg, hulpverle-
ning, mantelzorg, respijtzorg). 
Aan het begin van de bijeen-
komst wordt aan de tafels 
eerst besproken wat de vragen 
zijn, deze worden genoteerd. 
Tijdens het tweede gedeelte 
van de middag wordt aan de 
verschillende tafels, onder lei-
ding van een gespreksleider, 
verder gekeken of en hoe de 
problemen zijn op te lossen. 

Programma 6 november:
14.00 uur: Rondleiding expo Hedendaags 
Realisme
14.30 uur: Gastvrij thee en koekjes aan de stamtafel
15.00 uur: Live jazzconcert, cimbaliste Pit Hermans 
speelt Vintage Jazz met de Jazz Cats

Onder begeleiding van een zeer 
ervaren vrijwilligster mogen de 
deelnemers voor € 3,50 zoveel 

Om de 10 minuten wordt er 
langs de verschillende tafels 
gerouleerd zodat elk onder-
werp aan bod komt.

Over tuinonderhoud 
en liften
De aanwezigen op 28 oktober 
vonden ondermeer dat in de 
grootste woonwijk, Zandvoort 
Noord, meer reuring mag ko-
men zoals een Sinterklaasfeest 
of een dansmiddag, maar ook 
een pinautomaat en een apo-
theek worden gemist. Ook blijkt 
dat er te weinig informatie is 
over de eigen bijdrage Wmo, 
digitale alarmering, openheid 
over de wijkverpleging, maal-
tijdvoorziening en een wijk-
raad. Verder gaf iemand aan 
dat het overhangend groen van 
tuinen veel hinder veroorzaakt. 
Dat zou dus makkelijk verhol-
pen kunnen worden door de 
eigenaars van de tuinen. Verder 
was er een verzoek voor meer 
aanbod van goedkopere se-
niorenwoningen. En zou een 
traplift bij verhuizing niet her-
gebruikt kunnen worden?Wat 
niet kan op korte termijn opge-
lost kan worden, zal op langere 
termijn worden meegenomen 
voor eventuele realisatie.

Heeft u ook vragen over wat u 
mist in uw wijk of wilt u meer 
weten over zorg, wonen en 
welzijn? De volgende data bent 
u welkom: 7 november van 
13.00 tot 15.00 uur in Pluspunt 
(Nieuw Noord), 25 november 
10.00 tot 12.00 uur Blauwe 
Tram, Louis Davidscarré, en 
2 december aanvang 14.15 
tot 16.15 uur in de Bodaan in 
Bentveld.

kaarten maken als de tijd toe 
laat. Tevens wordt er gezorgd 
voor een kopje koffie of thee. 
De gezelligheid staat voorop! 
Meer informatie vindt u op www.
ookzandvoort.nl of bel even met 
Jolanda Meier: 023-5740330.
 
Het steunpunt OOK Zandvoort 
is er voor alle inwoners van 
Zandvoort die door bijvoorbeeld 
ziekte, beperking of ouder-
dom steun kunnen gebruiken. 
Gezellige bijeenkomsten zoals 
deze zijn daar ook onderdeel 
van. Door mensen te ondersteu-
nen waarmee dat nodig is, wordt 
er naar gestreefd om Zandvoort 
voor iedereen een fijne plek te la-
ten zijn om te wonen en te leven.

In de Ruilwinkel in Jupiter Plaza 
kan men spullen ruilen of kopen 
tegen een klein bedrag; met 

de opbrengst worden goede 
Zandvoortse doelen gesteund 
en dit keer is er gekozen om de 

samenwerking aan te gaan met 
Pluspunt. De deelnemers van de 
Medische Gym zijn ontzettend 
blij met de nieuwe matten en 
danken de Ruilwinkel dan ook 
hartelijk voor deze gulle gift! 

Medisch gym bij Pluspunt is een 
speciale les voor de beginnende 
doelgroep die al een geruime 
tijd niet meer aan sport of be-
weging heeft gedaan. Tijdens 
groepstrainingen werkt men op 
een verantwoorde manier aan-
gepast naar eigen niveau aan het 
verbeteren van het uithoudings-
vermogen en het verbeteren van 
de spierkwaliteit. Inschrijven kan 
via de website van Pluspunt: 
www.pluspuntzandvoort.nl of 
bij de balie van Pluspunt.
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HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Overgang naar koel 
en wisselvallig weer

Weerbericht

Max 12o 11o 10o 8o

Min 8o 9o 7o 5o

Zon 30% 20% 30% 40%

Neerslag 35% 95% 85% 80%

Wind zw. 3-4 zw. 5 zw. 4-5 n. 4-5

Het superzachte en veelal droge herfstweer van de afge-
lopen weken wordt gevolgd door een aanmerkelijk koe-
ler en wisselvalliger plaatje de komende dagen. We gaan 
duidelijk merken dat het alweer november is.

Het solide hogedrukgebied dat 
ons nog maxima tot bijna 17 
graden gaf het voorbije week-
end, maakt plaats voor een 
brutale noordoost-zuidwest 
georiënteerde trog. Zo’n trog 
is een langgerekte zone van 
lage luchtdruk die zich op de 
oceaan ontwikkelt en lang-
zaam oostwaarts koerst in het 
aanstaande weekend. De in-
leidende beschietingen in de 
vorm van enkele buien of wat 
regen zijn er daarvoor ook al. 

Tot vrijdag moeten we dus al 
rekening houden met wat re-
gen - of buienlijntjes, maar het 
grootste dagdeel blijft nog 
wel droog. Eerst wanneer de 
depressie boven Nederland 
arriveert (in het komende 
weekend) kan er regen van be-
tekenis vallen in Zandvoort en 
omgeving. Het nog altijd milde 
Noordzeewater zou (in combi-
natie met een extra afgekoelde 
bovenlucht) de buien nog een 
extra impuls kunnen geven 
rond zaterdag/zondag. Hagel 
en onweer zijn ook mogelijk bij 
een enkele forse bui.

Tevens zal het merkbaar frisser 
aan gaan voelen buitenshuis 
na donderdag. In een gestage 
regenperiode kan het kwik 

blijven hangen bij slechts 7 of 
8 graden in het weekend. Dat 
is dus een slordige 10 graden 
minder dan tijdens het voorbije 
en waarschijnlijk laatste echt 
zachte weekend van 2016.

Richting 7-8 november blijft het 
aan de vrij koude kant met la-
ter ook een toenemende kans 
op nachtvorst. Mogelijk kan 
een enkele bui zelfs wat natte 
sneeuw geven tussen de regen-
druppels rond 6-7 november.    
Noord-Europa zal flink gaan 
afkoelen de komende dagen, 
maar het is vrijwel ondenkbaar 
dat een deel van die ‘debuut-
koude’ tot onze contreien kan 
afzakken. 

Eerst rond half november is er 
een wat grotere kans op wat 
kouder weer, mogelijk weer 
met een paar sneeuwvlokken 
tussen de regenval. Ook zijn er 
enkele opties dat het juist zach-
ter wordt met een � ink aanwak-
kerende westcirculatie waarbij 
de kans op veel wind sterk toe-
neemt. Over een week weten 
we al veel meer hieromtrent.  

Meer weerinfo via 
www.weerprimeur.nl

weerman Marc Putto 

 Do.  Vr. Za. Zo. 

Hier uw vaste advertentie?

06-2453 0167

Barend Oosterom imponeerde met een serie van 13 caramboles

ZHC walst over Uitgeest heen

Café Bluys wint broedertwist

Halve marathon tijdens 10e editie Circuit Run

De Zandvoortse hockeysters van ZHC hebben zich zon-
dag � ink kunnen uitleven op tegenstander Uitgeest. Na 
twee keer 35 minuten was de score tot 2-10 opgelopen. 

Vorige week was het voor de biljartteams alweer de twee-
de wedstrijd die voor de competitie gespeeld werd. Daar-
in waren verrassende uitslagen te noteren.

In het voorjaar van 2017, op zondag 26 maart, viert de 
Runner’s World Zandvoort Circuit Run haar 10e verjaar-
dag. In het kader van het jubileum voegt organisator Le 
Champion eenmalig een nieuwe afstand toe aan het pro-
gramma: de 21,1 km. 

“Het was heerlijk om hier op 
een spiksplinternieuw water-
veld te spelen. Je zag de dames 
er op � oreren en vanaf minuut 
één hadden we Uitgeest vast 
bij de strot. Het was tot nu toe 
de beste wedstrijd van het sei-
zoen!”, zei een bijzonder blije 
coach Jaap Bleeker na a� oop. 
Het resultaat was er ook naar. Al 
bij rust hadden de Zandvoortse 
dames een veilige marche van 

Woensdagavond waren de bil-
jarters van Café Bluys 1 (CB) 
net even beter aan stoot dan 
die van het tweede team van 
Lieberton Boys 2 (LB), dat met 
10-6 moest buigen. Hoewel 
Barend Oosterom van Lieberton 

Het parcours van de succesvolle 
12 km leent zich uitstekend voor 
een uitdagende halve marathon. 
De extra kilometers worden ge-
maakt over de boulevard richting 
Bloemendaal aan Zee en via een 
aantrekkelijk traject terug over 
het strand. 

drie doelpunten weten op te 
bouwen, 1-4. 

Bleeker hield in de rust zijn pu-
pillen voor dat ze de tweede 
helft zouden moeten beginnen 
alsof het nog maar 0-0 stond. Dat 
deden ze en het resultaat was er 
naar. “De tweede helft was zelfs 
beter dan de eerste helft”, aldus 
Bleeker, die de teller bij 2-10 
zag stoppen. Woordvoerder 

Boys imponeerde met een serie 
van 13 caramboles tegen Kees 
de Jong van Café Bluys, was zijn 
ploeg niet in staat om de andere 
partijen naar zich toe te trekken. 
Vooral de moyennes van LB ston-
den winst in de weg.

Op het circuit vindt eveneens de 
5 km plaats, de perfecte afstand 
voor beginnende hardlopers en 
liefhebbers van de korte afstand. 
Tenslotte is de jeugd natuurlijk 
ook welkom om te komen ‘racen’ 
op het circuit. Voor kinderen van 
4 t/m 12 jaar is er de Kids Circuit 

Julia Buchel was uiteraard ook 
in haar nopjes. “De dames die 
normaal gesproken scoren, heb-
ben ook nu allemaal gescoord: 
Tanya en Elise Vriesema, Nicky 
van Marle, Sira Blom en Dymphy 
van Bambergen. Ook ik heb er 
twee voor mijn rekening geno-
men”, aldus Buchel.

Komende zondag wordt het de 
wedstrijd van de waarheid, als 
koploper Hoekse Waard naar 
Zandvoort komt. Die wedstrijd 
op sportpark Duintjesveld be-
gint om 12.00 uur.

Donderdag trad het Wapen van 
Zandvoort op eigen laken aan te-
gen Laurel & Hardy/TMT. De rou-
tine van de Wapen-spelers was 
teveel voor de ploeg van Peter 
Versteege. Met alle macht pro-
beerden de TMT’ers een door-
braak te forceren maar het was 
vechten tegen de bierkaai: 12-4.

Ook team ‘Kees Roos’ heeft nu 
zijn tweede wedstrijd gespeeld. 
De uitgestelde wedstrijd tegen 
Lardy werd vrij simpel gewon-
nen. Op het groene laken van 
Laurel & Hardy kwamen de biljar-
ters die de naam van Kees Roos 
hoog houden tot een eindstand 
van 4-12.

Door deze uitslagen gaan Kees 
Roos en Lieberton Boys samen 
ongeslagen aan kop. Lieberton 
Boys en Lardy wachten nog op 
de eerste wedstrijdpunten.

Run 0,9 of 2,5 km.

Inschrijven voor de Circuit Run 
2017 is nu al mogelijk op www.
zand voortcircuitrun.nl. Tijdens 
inschrijving kunnen alle deelne-
mers vrijwillig een donatie doen 
aan Stichting Duchenne Parent 
Pro ject. Dit goede doel zet zich 
in om medicijnen te ontwikkelen 
die Duchenne Spierdystro� e kun-
nen behandelen of genezen. Fun-
draising voor het goede doel wordt 
in samenwerking met de Rotary-
club Zandvoort georganiseerd.

Hockey

Biljarten

Hardlopen
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Ron v.d. Meij regeerde onder het bord

The Lions zet zegereeks voort ZSC verliest van Zeeburg 

Loepzuivere hattrick van Jesse de Haan

Heel even mocht het bezoekende Enkhuizen ruiken aan een sensatie. In het tweede 
kwart namen de gasten een voorsprong van 8 punten. En toen vonden de heren van the 
Lions het voldoende. Onder aanvoering van Ron v.d. Meij werd de eindstand op 81-61 
bepaald en blijven de Zandvoortse basketballers ongeslagen. Lions lijkt hiermee klaar 
voor de confrontatie met de het eveneens ongeslagen 5e team van het Amsterdamse 
Apollo, komende zaterdag.

Na de euforische winst in de eerste wedstrijd van het zaal-
seizoen, staan de Zandvoortse handbalsters weer met de 
beide benen op de grond. Zaterdagavond was het der-
de team van Zeeburg in Diemen veel te sterk voor onze 
plaatsgenoten, die uiteindelijk met een 23-18 nederlaag 
genoegen moesten nemen.

SV Zandvoort heeft het zaterdag in Heemstede niet moeilijk gehad tegen VEW. Al voor rust 
zorgde een loepzuivere hattrick van Jesse de Haan voor de nodige rust in de Zandvoortse 
gelederen. De Haan is nu topscorer van de 3e klasse B met 9 doelpunten.

Enkhuizen beschikt niet over 
echt lange spelers maar dat 
wordt volledig gecompenseerd 
door de snelheid waarmee het 
team de aanvallen opbouwt. Zo 
weten ze vaak de vrije man te 
vinden. Zandvoort moest zich 
vanaf het begin van de wedstrijd 
daarop instellen, want de eigen 
snelle jongens, Robert ten Pierik 
en Jaap v.d. Meij konden niet 
aanwezig zijn. Toen ook nog eens 
in het tweede kwart de gasten 
brutaal een voorsprong namen 
van 8 punten, was het klaar. Lions 

De eerste helft ging het gelijk op. 
“We speelden onze aanvallen op 
snelheid maar hadden verdedi-
gend wel moeite met de gerou-
tineerde dames van Zeeburg. 
Met de rust stond het 12-11 in 
het voordeel van Zeeburg”, weet 
Martina Balk. De tweede helft 
begon wat chaotisch aan de kant 
van ZSC. “We waren niet scherp, 
hadden soms slordig balverlies 
en lieten ook in de verdediging 
te veel gaten vallen. Daarnaast 
gingen te veel vrije schotkansen 

Wanneer een bepaalde speler in 
één wedstrijd driemaal scoort 
wordt dat een hattrick genoemd. 
In Nederland wordt vaak de voor-
waarde toegevoegd dat de drie 
doelpunten in één helft gescoord 
worden zonder dat er een doel-
punt van een andere speler van 
hetzelfde team tussendoor is 
gemaakt. Zaterdag presteerde 
Jesse ‘Goudhaantje’ de Haan dit. 
Al binnen het eerste kwartier 
van de wedstrijd moest de kee-
per van de thuisclub twee keer 
het antwoord op een inzet van 
De Haan schuldig blijven, en 
kon Zandvoort vrijuit voetbal-
len. “Vooraf dachten we aan een 

rechtte de rug en was nog voor 
rust de leidende ploeg. 

Na rust eenzelfde beeld maar nu 
wist Lions wat voor vlees ze in 
de kuip hadden en werd er aan 
een rustgevende voorsprong 
gewerkt, die uiteindelijk bij 81-
61 stopte. Ron v.d. Meij regeerde 
met Niels Crabbendam onder de 
borden. Beide spelers buitten 
het surplus aan lengte volledig 
uit. Enkhuizen werd helemaal 
kapot gespeeld, en was niet bij 
machte om hun snelheid de hele 

op de paal of recht op de kee-
per”, aldus Balk. Door de malheur 
van de Zandvoortse dames kon 
Zeeburg uitlopen en met 23-18 
de wedstrijd winnend afsluiten.

Scores ZSC: Manon van Duijn 
7; Charissa Koning 5 en Lucia 
Sanger-v.d. Drift en Romena 
Daniëls scoorden ieder 3 keer. 
Komende zondag speelt ZSC om 
10.30 uur in de Korver Sporthal 
tegen de dames van Lotus uit 
Hoofddorp. 

lastige middag, echter vanaf de 
startblokken waren we veruit de 
betere ploeg. Binnen het kwartier 
stond het al 2-0 door Jesse, die 
na een goed halfuur zijn loepzui-
vere hattrick compleet maakte”, 
meldde Justin Luiten na a� oop.

Na de rust bleef Zandvoort ver-
uit de bovenliggende partij 
zonder ook maar een kans van 
VEW. Slechts eenmaal wist de 
thuisploeg uit een snelle coun-
ter gevaarlijk te worden, maar 
Niels Dekker schoot de bal hoog 
over. Verder was het enkel en 
alleen Zandvoort dat de klok 
sloeg. Maurice Moll acteerde 

wedstrijd vol te houden. “We on-
derschatten bij aankomst en het 
inlopen al een beetje de tegen-
stander omdat er geen lengte bij 
zat. Het derde en vierde kwart lie-
pen we mondjesmaat wat pun-
ten uit. Dit zal in de volgende 
wedstrijd beter moeten. Dan spe-
len we tegen bv Amsterdam die 
ook ongeslagen is”, was het com-
mentaar van Niels Crabbendam.

Topscores Lions: Niels Crab-
bendam 28 en Ron v.d. Meij 22 
punten.

sterk, was telkens aanspeelbaar 
en strooide met passes waar 
zijn ploeggenoten wel raad mee 
wisten. Boy Visser, na een fraaie 
solo vanaf eigen helft, en Nigel 
Berg konden de eindstand op 
0-5 bepalen. Komende zaterdag 
speelt Zandvoort opnieuw een 
uitwedstrijd. Het Rijsenhoutse 
SCW, dat zaterdag met 5-1 bij 
Blauw Wit/Beursbengels een pak 
slaag kreeg, is dan om 14.30 uur 
de gastheer.

Overige uitslagen 3e klasse B: 
VSV – VVA/Spartaan: 4-3; VVC – 
Hoofddorp: 6-0; en Kagia – UNO 
werd 7-0. IJmuiden was vrij.

Basketbal Handbal

Voetbal

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Amie Ouderenzorg
Amsterdam Beach Hotel
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beter Mobiel
BKZ
Bloemsierkunst J. Bluijs
Brasserie ZiN
Café Koper
Chocolate & Diamonds
Circus Zandvoort
Creme Fresh
Dierenkliniek Zandvoort
Gansner & Lotte
Grand café XL
Greeven Makelaardij
GroupM
H. Willemse Elektrotechniek
HAAR kapsalon
Hans Ruardy Poelier
Het Pakhuis

Adverteerders

Joop van Nes jr
Local Bistro
Modeltuinen Zwanenburg
P. van Klee� 
Pact3D Ontwikkeling b.v.
Plameco
Rabbel Lunchroom
Sea Optiek
Shiatsis
SKiP
Slagerij Marcel Horneman
Stichting Pluspunt 
 Zandvoort
Tandprothese Zandvoort
Taxicentrale Fred Spronk
Toneelver. Wim Hildering
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuursteen B.V.
Uitvaartcentrum Haarlem
VVD Zandvoort-Bentveld
VVV Zandvoort
Watertoren Zandvoort cv
Woondroomzorg

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

Categorie Horeca: Lunchroom Rabbel 
 Strandpaviljoen Ajuma 
 Viskraam Zeemeermin 

Categorie Retail: Bruna Balkenende
 Modezaak Sack Time
 Zonnestudio Sunny Beach 

Categorie Overigen: Sportschool Kenamju Zandvoort 
 Circus Zandvoort 
 Trampolinepaleis Jump XL 

Onderneming van het Jaar 2016

Stem op uw favorieten!

Email: ovhj@zandvoortsecourant.nl
App: ZandvoortApp

S.V. Zandvoort
Sportpark Duintjesveld

Bezoek aanstaande zaterdag
5 november de wedstrijd

S.V. Zandvoort - FC VVC
Aanvang 14.30 uur (toegang gratis)

S.V.
ZANDVOORT

SINDS 1941SINDS 1941

S.V.
ZANDVOORT

SINDS 1941SINDS 1941



Rabbel  •  Kerkplein 7  •  Tel. 023-8 220 220  •  www.rabbelzandvoort.nl  •        Rabbel

...meer dan een terras alleen

High Tea
High Wine

High Beer
Voor al uw feesten

High Tea
High Wine

Wij zijn super trots dat wij zijn genomineerd voor 
de verkiezing Onderneming van het Jaar 2016!

Welke doelgroep u ook wilt bereiken, wij hebben voor u de oplossing!

“Ik kom heel graag bij u langs om alle 
mogelijkheden met u te bespreken!”

De Zandvoortse Courant is al ruim 11 jaar een betrouwbare partner voor 
alle bedrijven die zich willen promoten aan de inwoners van Zandvoort. 

“Communiceren met de bewoners van Zandvoort lukt het beste via de Zandvoortse Courant. Voor iedere 
onderneming en voor ieder budget is er een passende oplossing. Laten we gewoon eens praten over de 
vele mogelijkheden!” 

totheBeach.Amsterdam is een platform waarmee Zandvoort wordt gepromoot als 
Amsterdam Beach.  Via het platform wordt de grote massa aan toeristen die Amsterdam 
jaarlijks bezoeken, verleid om hét strand van Amsterdam te bezoeken. 

totheBeach.Amsterdam bestaat uit een jaarlijks magazine dat in de hoofdstad verspreid 
wordt en een snel groeiend social media platform. Via Facebook, Google+, Twitter en 

Instagram worden zowel toeristen als bewoners in de Metropoolregio Amsterdam verwend met mooie foto’s, 
leuke video’s en de activiteiten van de bedrijven waarmee wordt samengewerkt.

Ingrid Muller
Media adviseur

Zandvoortse Courant
totheBeach.Amsterdam


