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Max 17o 17o 17o 17o

Min 15o 14o 12o 12o

Zon 30% 40% 50% 60%

Neerslag 70% 50% 35% 25%

Wind zw. 5-6 zw. 5-6 w. 4-5 wnw. 4

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Tijdens het weekend 
droger en iets zonniger

Ook september lukt het maar niet om er minimaal 
eens een hele mooie nazomerperiode uit te persen. 
Juist deze maand stond vroeger wel bekend om z’n 
prachtige nazomerfases waarbij het soms wel bijna 
tien dagen voortre� elijk weer was met veel zon, wei-
nig wind en ideale dagtemperaturen.

Vooral op woensdag was 
het regen wat de klok sloeg 
en daarin kwam donderdag 
nog weinig verandering. 
Depressies bleven namelijk 
nog enige tijd rondtollen in 
de buurt van Nederland. 

Richting het weekend ne-
men de regen/buienkansen 
weliswaar af, maar vanwege 
onder meer het nog ‘war-
me’ Noordzeewater kan er 
nog steeds een enkele ver-
dwaalde regenbui vallen 
op Zandvoort. De middag-
temperatuur komt veelal uit 
rond 17 graden en daarmee 
is het niet direct aangenaam. 
De zon maakt niet veel uren 
doordat de zuidwestelijke 
georiënteerde stroming veel 
vocht meeneemt. 

Zo nu en dan zijn er uiteraard 
wat betere weermomenten 
aan te geven, zeker in het 
weekend. Dan schijnt de zon 
een paar uur en kan het nipt 
19 graden worden in de tuin. 
Best aangenaam weer dan. 
Met name op donderdag 
staat er nog � ink wat wind 
welke alleen goed bruikbaar 
is voor de surfers.

Vanaf vrijdag neigt de in-

vloed van een hogedrukge-
bied groter te zullen worden. 
De atmosfeer lijkt te stabili-
seren en de droge perioden 
worden daardoor langer 
van duur. De wind neemt 
af. Zicht op een zeer warme 
periode (ook niet onmoge-
lijk zoals in 2006) is er nog 
niet de eerstkomende tien 
dagen.

Mocht een ex-tropische cy-
cloon op de oceaan voor 
anker gaan, dan wil er nog 
wel eens een diepe zuide-
lijke stroming ontstaan bo-
ven West-Europa die een 
behoorlijk deel Spaanse 
warmte meeneemt. 

Deze maand lijkt evenwel als 
een heel normale september 
de boeken in te zullen gaan 
waarschijnlijk. De eerste 
(extreme) winterprognoses 
uit Engeland zijn alweer ver-
schenen en zoals bijna ieder 
jaar is er weer een prognose 
bij die uitgaat van de streng-
ste winter in tenminste een 
halve eeuw.

Meer weerinfo via 
www.weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto 

 Do.  Vr. Za. Zo. 
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Huisartsenpraktijk gaat over
van vader naar dochter

Huisarts Bart van Bergen (63) heeft besloten het na 33 jaar rustiger aan te gaan doen. 
Zijn dochter Nienke (35), die al enige tijd werkzaam is in de praktijk, gaat geleidelijk aan 
de praktijk van haar vader overnemen. 

In 1982 reageerde hij vanuit een 
studiegroepje uit Nijmegen, 
samen met Adé Scipio-Blüme, 
op een door de Stichting Wel 
geplaatste krantenadvertentie, 
waarin de stichting onder voor-
zitterschap van Anko Achterhof 
een huisarts voor Zandvoort 
Noord zocht. “Het begin was 
best wennen, want beiden 
kwamen wij met partner en 
twee jonge kinderen in een 
compleet nieuw op te zetten 
praktijk. Ik was toen voor 50% 
huisarts en voor 50% huisman! 
Gelukkig groeide het aantal 
patiënten gestaag en ik ben 
er trots op dat wij dit samen 
hebben opgebouwd. Je hebt 
hierbij wel het vertrouwen van 
de mensen nodig, want dat is 
de basis voor een huisarts”, al-
dus Bart. In 2000 besloten Van 
Bergen en Scipio ieder afzon-
derlijk een praktijk te voeren. 
Nog steeds is er een samen-
werkingsverband, dat o.a. voor 
wederzijdse waarneming zorgt. 
Frank Weenink is de derde aan-
gesloten arts.

Hoewel Bart met heel veel ple-
zier en toewijding zijn praktijk 
heeft gevoerd, gaat hij nu min-
der werken. Gelukkig neemt hij 
niet direct afscheid, maar staat 
hij zijn dochter Nienke als zijn 
opvolger de komende tijd nog 
ter zijde. Het is toch heel bijzon-
der dat een dochter de praktijk 
van haar vader overneemt en 
Bart vindt dit dan ook een voor-
recht en is ontzettend trots. 

Nienke: “Al heel jong wilde 
ik dokter worden en werd ik 
soms meegenomen op huis-
visites. Het zit waarschijnlijk in 
de genen. Mijn opa van moe-
ders kant was cardioloog. Sinds 
2013 ben ik werkzaam als huis-
arts na een studie geneeskun-
de aan de UvA te Amsterdam. 
Ik heb onder andere stages 
gelopen in Kenia en Ethiopië. 
Voor de huisartsenopleiding 
heb ik in een verpleeg- en reva-
lidatiecentrum gewerkt en als 
school- en consultatiebureau-
arts bij de GGD. De afgelopen 
twee jaar heb ik op de vrijdag 
hier in Zandvoort gewerkt 
in Huisartsenpraktijk Nieuw 
Noord en daarnaast ook twee 
dagen als huisarts in Zaandam”. 

Dat het Nienke heel veel waard 
was om ‘dokter’ te worden, 
blijkt wel uit het feit dat zij 
eerst drie jaar was uitgeloot 
voor deze opleiding en toen 
psychologie is gaan stude-
ren. Een echte doorzetter dus 
met enorm veel liefde voor 
haar vak! Nienke woont in 
Amsterdam met haar man en 
drie jonge kinderen. “Ik heb 
mijn hele jeugd in Zandvoort 
Noord gewoond en op school 
gezeten. Daardoor ken ik de 
wijk goed. Ik vind het daarom 
extra leuk weer dagelijks terug 
te komen in deze voor mij ver-
trouwde omgeving.” 

Ook het feit dat zij de afgelo-
pen twee jaar al kennis heeft 

Dochter Nienke en vader Bart van Bergen

kunnen maken met een deel 
van de patiënten en het reilen 
en zeilen van de praktijk kent, 
maakt dat Nienke met veel ple-
zier in Zandvoort aan de slag 
gaat. Momenteel zijn vader en 
dochter bezig de overdracht 
goed te regelen. Bart blijft 
voorlopig op maandag werken, 
Nienke op dinsdag, woensdag 
en vrijdag.

Beiden geven met trots aan dat 
hun goede en gezonde prak-
tijk, die dus al 33 jaar goed 
loopt, nu ook de erkenning 
krijgt die ze verdient. Op 3 
april 2015 heeft de praktijk het 
keurmerk ‘NHG-geaccrediteerd’ 
verkregen. Dit betekent dat 
zij continue werken aan een 
verbetering van hun kwali-
teit, waarmee zij voldoen aan 
de kwaliteitseisen die zijn op-
gesteld door het Nederlands 
Huisartsgenootschap. Samen 
met de praktijkassistentes 
Ingrid Rijs, Jeannette Eldering, 
Trudi van Berkel en Petra Rotte, 
praktijkondersteuners Riet Tak 
en psychologe Karin Blankman 
is goede zorg verzekerd, waar-
bij er qua sfeer niet veel zal ver-
anderen.

Wilt u kennis maken met Nienke 
en haar collega’s? Wees dan 
donderdag 5 november wel-
kom tussen 16.00 en 19.00 uur 
op Huisartsenpraktijk Nieuw 
Noord, Pasteurstraat 10, tel. 
5719507 (ook voor introductie 
nieuwe patiënten).


