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ZANDVOORT - Door het Nationaal
Comité Verzctherdenkingskruis uit
Den Haag zijn vijf vcrzetherdcnkingskruizcn toegekend aan vijf
Zandvoortse inwoners die allen gedurende de oorlogsjaren in Amsterdam in het verzet hebben gewerkt.
Deze hcrdenkingskruizcn zullen
door burgemeester Machielsen tijdens een kleine bijeenkomst in het
•aadhuis op donderdag 14 januari
i'nstaandc 's morgens om 11.30 uur
-den overhandigd.

Mevrouw S. van den Berg-Dorreboom

II

Hoewel het al bijna zevenendertig
jaar geleden is dat Nederland de
bevrijding vierde, wordt door deze
oud verzetstrijders de uitreiking van
deze eretekenen toch gezien als
blijk van waardering voor het door
hen verrichte werk in de periode
1940/45.
Mevrouw S. van den Berg-Dorreboom, werd als Zandvoortse in 1942
geëvacueerd naar Amsterdam. Via
h?ar broer kwam zij daar bij de
luchtbescherming terecht, en via
Ii dip aan onderduikers, kreeg zij in
de kringen van het verzet bekend' <d als „tante Suus" of „tante
l? tje".
\, .. had een handenarbeidfabriek, en woonde in een groot huis aan
('
f e Plantage Parklaan, waar genoeg
•uimte was voor onderduikers. Ik
i verzorgde werk voor deze mensen
'•n ken voor het geld dat ze verdienn bonkaarten etc. bemachtigen.
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De heer H. Mulder-Smid

Ook de heer Mulder Smid van de
Tolweg was gedurende de oorlogs
jaren betrokken bij het verzet in de
hoofdstad.
Als 19-jarige kwam hij automatisch

WTWEKP BESTEMMINGSPLAN

bij het verzet terecht. Via onderduikers, het verspreiden van illegale
bladen, heeft hij ook tweemaal onderduikers weggebracht via een ontsnappingsroute naar Zwitserland.
Verraad was er de oorzaak van dat
hij via Amersfoort op transport
werd gesteld naar Duitsland. Vlakbij Keulen werd de trein meJ ruim
honderd gevangenen gebombardeerd en werden ze zo lang ondergebracht in een krijgsgevangenenkamp bij Wesseling vlak bij Keulen.
Later werd het gevangenentransport toch doorgezonden en werd hij
te werk gesteld in een fabriek. Ruim
twee jaar heeft hij daar gezeten
voordat de Amerikanen hem bevrijdden. Na een periode in een
ziekenhuis omdat hij vlektyphus
had opgelopen, kwam hij ver na de
bevrijding weer in Nederland terug.
„Mijn neef en zijn vrouw die tezamen met mij gepakt werden zijn er
lang zo goed niet vanaf gekomen.
Zijn vrouw en ook hij zijn op vrij
jonge leeftijd overleden, wat dat
betreft heb ik geluk gehad" aldus de
heer Mulder Smid, die sinds 1947 in
Zandvoort woont.
Ouder was de heer A.C. Ledegang
uit de Van Galenstraat toen Nederland de oorlog verloor van Duitsland en hij in het verzet belandde.
,,Ik was vrij spoedig bij de verspreiding van 'Vrij Nederland' betrokken". Ook was hij degene die voor
Vrij Nederland in de oorlog de
zogenaamde 'brandplaatjes' maakte. Zoals bijvoorbeeld de foto van
Prinses Juliana met haar kinderen
gemaakt in Ottawa. ,,Via, via kregen wij de Times, als daar een
goede foto in stond, maakte ik er
een plaatje van."
Aktief was hij ook bij transporten
van gestolen bonkaarten, terwijl het
persoonsbewijs voor de joodse le-

STATIONSPLEIN

woningbouw of
iwoningen
^DVOORT - Wanneer het de ge)?? lukt met rijkssteun de grond op
ivestelijk deel van het Stationsplein
i te kopen van de particuliere eigcjrs, worden er dan woningen geiuvd in de sociale sektor, of verryzen
<:r dan premiekoopwoningen?
i Dat is de vraag die dinsdagavond ge-
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ZANDVOORT - Volkomen o n v e r
wachts neemt mevrouw lo Bi^cnhcr
ger-Krnmhout afscheid van de p).in
ken Zondagmiddag werd bekend da
/ij dit weekeinde voor de laatste maa
meedoet aan de opvoering v a n eer
toneelstuk n.l. het toneelstuk ..Dat
mevrouw P u f f i n " dat dooi . haar" ver
enigmg Op hoop v a n /.e-en .n V en. m
gineseebonw De K i o c h t v v o i d t 1:1.
specld

Verzetherdenkingskruizen toegekend
Aan dit illegale werk kwam een
einde in de herfst van 1944. Landwachters hadden het wachtwoord
ontdekt, en daarvan gebruik makend, pakten ze in één dag ruim
veertig mensen op. „Een stuk of
twaalf dertien werden gelijk weer
vrij gelaten, maar mijn dochter toen
15, en zoon va» 17 werden met nog
een aantal, drie weken vastgehouden in de Weteringschans, voordat
ze weg mochten.
Mijn zoon is gelijk ondergedoken.
Zelf werd ik gebracht naar Utrecht
en daar voor een zogenaamd „snelgericht" gesleept. Ik werd veroordeeld, maar later vrijgesproken,
omdat bleek dat ik niets aan het
werk had verdiend. Het was toen
oktober 1944. Drie van de groep
zijn niet weergekeerd uit het concentratiekamp" vertelt mevrouw
Van den Berg, die zegt de te verlenen onderscheiding bijzonder op
prijs te stellen.

,,Er is een extra contingent van vijfduizend woningen aan de provincie toegevoegd, maar ik heb begrepen dat dit
premiewoningen betreft, daarvoor zullen wij dus eerder toestemming krijgen."
Als de voortekenen niet bedriegen dan
zouden hier dus wel eens premiekoopUiteraard waren alle commissieleden woningen kunnen komen in plaats van
verheugd dat er een ontwerp bestem- woningen in de sociale sektor.
mingsplan ter tafel lag. In het kader
van het wettelijk overleg aan diverse
instanties is een dergelijk plan onontbeerlijk.
Het plan behelst een projekt van zo'n
kleine honderd woningen, hoogbouw,
terwijl op de begane grond ruimte is
ZANDVOORT - Dinsdag 19 januari
gepland voor horeca- en verzorgingsbezal
's morgens om 10.00 uur het
drijven. Afhankelijk van de haalbaarbezwaar
van de gemeente Zandvoort
heid van het plan hier sociale woningen
worden behandeld tegen het besluit
te bouwen, is ook of men genoeg
van Gedeputeerde Staten, géén toegeïnteresseerden kan vinden voor deze
stemming
te verlenen voor de bouw
bedrijfsruimten.
van woningen in de RheinwardRichard van As stelde het concreet
slraat / Lorcntzstraat.
door te zeggen dat hij verheugd was dat
men nu alvast een stapje verder op weg
Omdat het hier een milieukwestie
naar woningbouw is, omdat men jarenbetreft (de direklcur van Volksgelang niets anders heeft kunnen doen
zondheid heeft negatief geadviseerd
dan een voorbereidingsbesluit nemen
verband met de geluidshinder van
in afwachting van uitgewerkte plannen. in
het circuit. Zal het verweer van de
steld werd in de commissie vergadering
AZ/RO.
Uiteindelijk was het antwoord van de
voorzitter, dat degene die nu de grond
bezit, uiteindelijk ook een grote stem
heeft bij de besluitvorming wat hier in
de toekomst gebouwd gaat worden.

Rheinwardstraat in
Raad van State

Grondprijzen
Voorzitter Machielsen moest eerlijk
erkennen dat bij het verkrijgen van
subsidie voor de aankoop van deze
grond verschillende wegen bewandeld
dienden te worden (goocheltrucs).
Wanneer er tegenslag optreedt bij het
verwerven van de grond dan bestaat de
kans dat men af zal moeten zien van de
sociale woningbouw en er alleen nog
maar premiewoningen gerealiseerd zullen kunnen worden.
Op vragen van commissieleden of al
bekend was hoeveel woningen Zandvoort in het Komende jaar met rijkssteun kan bouwen, moest de voorzitter
het antwoord schuldig blijven, tenminste er kwam geen rechtreeks antwoord
op deze vraag.

Sonnewende
Wel kon voorzitter Machielsen meedelen dat rijkssteun werd ontvangen voor
het projekt Sonnewende (29 wooneenhcden voor één- en t.weepersoonshuishoudens). ,,Dat hebben wij nog binnengesleept op de drempel van het
oude jaar en dat is toch ook al gunstig"
aldus de heer Machielsen, die zei de
verdere ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet te zien.

gemeente gevoerd worden door wcthoudcr Terincs.
Ingwersen informeerde naar de vertegenwoordiger van de gemeente in
de commissievergadering financiën.
Omdat dit niet in de portefeuille van
wethouder Aukema thuishoort kon
deze geen antwoord op de vraag
geven.
Overigens kwamen de commissielcdcn tot de slotsom, dat het verweer,
(waarbij de gemeente zich bijzonder
sterk moet opstellen, aldus de commissiclcden), het beste gevoerd zou
kunnen worden door de heer Machielscn, die dit ook bijzonder adequaat gedaan had bij de provincie.

(Advertentie)

Jan Kroese

raar d'Ancona door hem vervalst,
zo goed bleek dat deze leraar de
gehele oorlog onopgemerkt aan het
werk kon blijven.

Begin 1945 werd het toch verstandiger om ook onder te duiken. Velen
waren reeds gepakt, dus dook het
gezin Ledegang onder. Mevrouw
liep met de drie kleine kinderen in
zeventien dagen van Amsterdam
naar het onderduikadres in Aalten.
'Toon' zoals Ledegang werd genoemd deed er drie dagen over. Op
deze plaats hebben ze de bevrijding
afgewacht, waarna hij terugkeerde
naar de Sociale Verzekeringsbank.
Sinds 1971 woont de heer Ledegang
in Zandvoort.

Langs de Vloedlijn

Het oude wordt nooit oud. Oud
wordt alleen het nieuwe.
Fr. Rückert
(1788-1866)

Vrouw verkracht

Burg. v. Fenemaplein 7/11,
Zandvoort, telefoon 13244.

De heer J. Moll

Mevrouw C.C. Smit-van der Veen
uit de Fazantenstraat, zal niet alleen
een onderscheiding ontvangen voor
haar werk, maar nog twee posthuum toegekende verzetherdenkingskruizen, namelijk die voor
haar ouders die in 1976 en 1977 zijn
overleden.
• .,Voor hen komt het wel te laat,
'voor mezelf heb ik geaarzeld te

Mevrouw C.C. Smit-van der Veen
accepteren. Doch de wijze waarop
mijn ouders zich gedragen hebben
gedurende de oorlog, en ook het
feit dat zijzelf deze onderscheiding
wel op prijs zouden hebben gesteld
heeft mij doen besluiten toch ja te
zeggen" vertelt mevrouw Smit.
Zij komt uit een 'verzetsgcvin' want
hoe jong ook, de kinderen werden
bij het verzetswerk van hun ouders
betrokken.
De groep heette ,,Groep van 98" of
„Moeke's Groep". Er was veel
kontakt met bijvoorbeeld de groep
van Arend Bontekoe. Deze man
kwam zelf les in wapengebruik geven aan de huiskamertafel waar wij
bij zaten. Als kind wist je dat er
dozen met wapens onder de vloer
stonden, maar dat je daarover niet
mocht praten. Ook hielpen wij
krantjes verspreiden, pcrsoonsbewijzen wegbrengen enz. Het was
gewoon een ,,verzetsge,din" wc wisten niet beter".
Deze oorlog heeft een diep stempel
gedrukt op de kindertijd en jeugd
van mevrouw Smit. één van de
redenen voor haar om toch donderdagmorgen 14 januari op het raadhuis van Zandvoort te verschijnen.
Haar ouders hebben voor hun overlijden twintig jaar in Zandvoort
gewoond, mevrouw Smit met haar
gezin woont hier sinds 1979.

Volgens mevrouw Bisenbeiger is t)c
afscheid te wijten aan haar ge/ond
heidstoestand. ,,Bovendien is vijfen
veertig jaar een goed moment on
afscheid van het acteren te nemen", /i
blijft namelijk wel deel u i t m a k e n v ai
het bestuur van de vcieniging
De regie van het toneelstuk , .mevrouw
Puffin" van de auteur Arthus I ovegro
ve is in handen van Cock Basoski.
Beide voorstellingen op vrijdag K er
zaterdag 9 januari vinden plaats in Dt
Krocht. Aanvang 20.30 uui
Toegangsprijs bedraagt ƒ 5,50 (donateurs gratis). Vanavond kunnen tussen
19.30 en 20.00 uur plaatsen worden
gereserveerd in ,,De Krocht".

ZANDVOORT - Zondagmoigeii omstreeks halfvijf bemerkte een bewonei
van een woning aan de Van Galenstraat dat dne knapen zich bij zijn autr
ophielden. HIJ waarschuwde de politie
die poolshoogte ging nemen.
Door hen werden drie knapen uit
Alkmaar aangehouden. Met een gestolen auto uit Alkmaar hadden ze de ril
naar Zandvoort gemaakt, de auto
kwam zonder benzrne te staan, reden
waarom men op zoek ging naar een
fatsoenlijke wagen voor de terugreis.
Door de aanhouding bleef de Zandvoorter eigenaar van zijn eigen auto
worden waarschijnlijk in Alkmaar en
omgeving enkele autodiefstallen
lost.

ZANDVOORT - Het is te wijten aan de
leden van de commissie midden- en
klein bedrijf dat deze niet goed funktioneert. Tot deze conclusie kwamen de
commissieleden AZ / RO op de maandelij kse vergadering van dinsdagavond 5
januari.

Naar aanleiding van de stelling, neergclegd in de algemene beschouwingen
van de CDA-fraktie, dat de commissie
midden- en klein bedrijf ondanks haar
ruime bevoegdheden niet adequaat
functioneert, en op de vraag van deze
fraktie ,,of het niet zinvol zou zijn deze
commissie een meer invloedrijke positie te geven, teneinde het bedrijfsleven
in veel sterkere mate bij het gemeentelijk beleid te betrekken" is door de
heer F. van der Landen van de afd. AZ
een kort resumé gegeven over de aktiviteiten van deze commissie.

ZANDVOORT - Door de politie van
Zandvoort is een man aangehouden die
ervan wordt verdacht zondagmorgen
omstreeks halfvier een jonge vrouw uit
IJmuiden te hebben verkracht.
De vrouw zat met een vriend in een Laksheid
auto op de Boulevard Barnaart toen Hieruit blijkt dat het niet goed funktiohet portier werd geopend en een gewapende man de vriend op de achterbank
dwong plaats te nemen, hierna vergreep hij zich aan het meisje.

neren van deze commissie te wijten is
aan een laksheid van de leden en het
Zandvoortse bedrijfsleven. Noch Toonen, noch Nel Vreugdenhil, noch Fliennga voelden dan ook maar iets voor
de suggestie deze commissie meer bevoegdheden te geven. Volgens Nel
Vreugdenhil was het de zaak omdraaien, juist wanneer deze commissie goed
funktioneerde zou men kunnen overwegcn bevoegdheden toe te kennen,
maar niet andersom.

stelden voor dat de gemeente m
dan maar het mitiatiet moest nemen
Voor/itter Machielsen benadiukte dat
het college zich altijd o n t v a n k e l i j k
heeft opgesteld, maar \\ilde ten o\ervloede dan v\el het bedoelde contact op
gang brengen.

Meer dynamische leden /ou volgens
Fhennga een oplossing kunnen zi|n.
Zowel Richard van As Jongsma voelden vee! voor een nauwer contact
tussen gemeente en bedrijfsleven, en
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GARAGE ELITE
Dr. Schaepmanstraat M
hoek Brederodestraat,
telefoon 16768.
Geopend van 8.00-20.00 uur.

Korting benzine
S

"Per
l 6 cent
Normaal
Diesel

>

3 cent

Ook alle voorkomende reparaties.
Tevens diverse occasions.
Inruil mogelijk.

Uw krant niet
ontvangen?

Mak. o.g.

voor taxatie en
verkoop van
huis en flat.

later deel uit van de Raad van
Verzet, een samenvoeging van
werkers van De Waarheid, het Parool, Trouw etc. Het overvallen van
distributiekantoren behoorde bijna
tot het dagelijks werk.
Veel vrienden uit het verzet heeft
de heer Moll niet weer gezien, velen
keerden niet terug uit het concentratiekamp. ,,Wanneer het nodig is,
en mijn gezondheid het toelaat, zou
ik opnieuw ten strijde trekken tegen
het facsisme, want dood is dat nog
niet" aldus de heer Moll, die in
Zandvoort na de oorlog werd ingekwartierd toen hij zijn militaire
dienstplicht vervulde. Een aardig
Zandvoorts meisje tegenkwam, en
besloot hier maar te blijven wonen.

De heer A.C. Ledegang

De heer Moll uit de Potgieterstraat
blijkt een geboren Amsterdammer,
die in 1940, ook 19 jaar oud, bij het
verzet kwam. Hij werd lid van de
communistische groep die De
Waarheid verspreidde, en in september 1940 ingedeeld bij de 'schildersploeg'. Voor het schrijven van
anti-nazi leuzen op gebouwen en
borden.
Via dei M.I L. kwam hij in het
gewapend verzet terecht, en maakte

Raad in de branding ecu
kroniek \ a n een maand badplaatspoiitiek op pan. 3
© Ook aandacht voor de de/e
H'fck gehouden commissie*ergaderingcn op cle/.elkle pagina
© ,,Hoe was het ook al weer?"
een l'oto-over/.ieht van het jaar
1981 op pag. 5
© Vijf'en/esti^ jaar « j c t r o u w d .
een (even lang lief en leed op pa^.
7. Ook de laatste .sportberichten
vindt u op de/e pagina

Bel vrijdag voor 12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166
en 's middags heeft u hem
in de bus!

ZANDVOORT- Leden van de Haarlemse /vvemvetemging ..De \ V a i e i i a t l e n hebben op meuvviaaiMimldai: hun H a d i t i e
voortgezet door een frisse duik te nemen m de Nooul/ee ter hoogte v a n de Rotonde
Er heerste geen extreem lage temperatuur, /odal het dit iaai b e p e i k t Meel tot ..een hisse d u i k "
De nieuwjaarsvienng is overigens m Zandvoort v r i | rustig verlopen De eeiste meldingen k w a m e n binnen op l l a n u a i i 's
morgens om 4.00 uur toen de kersthoom op hot K.iadlHiisplati m brand uas gestoken D e b i a u d u e c i heelt het v t m t L ' t h l i M .
doch moest een uur later opdraven omdat nu een keistboom op het K e i k p l c i n luandde Ook dit \ i u n t | e w e i d i'uHiM
Na het sluitingsuur van de horecabedrijven, zo omstreeks 5.00 u u i w e i d het wat o m u s t i g . doi.li scheiimiiselingen hebben
zich niet voorgedaan.
's Morgens vroeg om 7.15 uur werden zes ZaïuKooitse knapen in de leetti|d van ld-1 1 ) jaar aangehouden die /ich onlulis;
hielden met het ingooien van ruiten van het laadluns Hen van hen bekende de i u i t e n te hebben \ e m i e l d Sdieivcn b t c n g r n
deze knaap du.s geen geluk, wél een forse boete en sdiadeveinocding
Op oudejaarsmiddag werd door de politie een groot pakket v u u i v v e r k m beslag genomen op het R a a d h u i s p l e i n De
17-jarige eigenaar was (e vroeg begonnen met afschieten van 15(1 iot|es, lui vv.is w e l l i c h t niet bekend met de n i e u w e
vuurwerkbepalmgen.
l oto LUK pre'-s

WEEKMEDIA 30

DONDERDAG 7 JANUARI 1982

gemeente
zandvoort
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opUc Inluid van 'i u.ir
\ Dekker l ukk.tsscn
l l Dekker
luim
Hrou'. en /iislers Molen,i.ir

bekendmaking
De hiiigeniuosU'i v,m /.nulvooil bionrjl mgevolge aitikel ??. ?e lul v.in cic Wel op de
Ruimtelijke Oiclonincj ter openbnie kennis
d,!t de gcnipontci.i.irl hij besluiten v,in 22
clecembei D8 l op qiond v.m .11 til- ei ? l v,in
clt-VC wol liL't'll vfiMj.ncf. d.il vot)i.
l hol poiceol Nir-uwstia.it 10
? do puicclon l loqowoq '8. 80 en 8? en
het qebied G r o t e Kmctit e o..
3 het gobred qelegen hinten de hebouwde
kommen m hoofclAi.ik brjvjttendo de
n.ituii'gehiedon.
•1 hel perceel Mi TioelstiJstiüüt GO,
bcblernmingspl.innen worden voorbereid.
Genoemde besluiten liggen met bijbehoiende
tekeningen VIMJIOP met tocle omli|nmg de
peicelen zi|n dangogeven vooi een ieder ter
gemeenlesecretoiie (bureau volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening) ter inzage.
Zjndvoor t. 24 december 1981.
De buigemeester voornoemd.
H Machielsen
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Correspondent

FEKKE BOUKES
verh. naar:
Bakkerstraat 4 - Tel. 1 82 56.

organiseert a.s. /ondag 10 januari een
pu//elrit langs si rand en duinen. Daarna een
gezellige boerenkoolmaaltijd bij het
knapperende haardvuur.

Grote Krocht 25
tel. 17751

Prijs met eigen paard 15,- incl.

CREATIEF
voor
inlijsten
Buureweg 7,
zijstraat van de
Kerkstr. Zandvoort.
Tel. 02507-17367.

Ook bestaat de mogelijkheid tot het huren
van een paard (rij-ervaring vereist).

A. J. Schaap
en

R. J. Schaap-Terol

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv
Dag en nacht bereikbaar

Gevraagd:

dd r.-irdvooct" U hierbi;
o januari t/n niij.rt '.98i

flinke hulp

Een feestje bij
u thuis?

met kruidenboter, stokbrood en
glas wijn.

Wij verzorgen uw

Ouders heeft u een
kinderfeestje? Delicia
heeft heerlijke
pannekoeken

Wilhelminaweg 30,
Zandvoort.
96

Gebakken en gekookte
mosselen

koude schotel

voor 1 ochtend p.w.

Grannetia

\/

JO-42XV

Grote plavuizen
tafel
f 250,Het Kastenhuis

W. de Vries

ASSURANTIËN
60

Restaurant Bistro "De Manege" *

\

Wij hebben per I januari 1982 on/e slijterij gesloten.
Hiermede willen wij u hartelijk danken voor het jarenlang in ons gei
stelde vertrouwen.
'
Met vriendelijke groeten,

pianostemmen en
onderhoud, goede
service en lage prijs.
Tel. 02507-17972.

iiiü K i l u . i i K u Vrowunr,iad /«iniKoort

AS

Geachte clientèle,

Dit is een advertentie.

A. J. DE LEEUW

haltestraat 10

Keesomstraat 61 -Telefoon 15351.

Advertenties
worden toch
niet gelezen...

HAARLEMS DAGBLAD

telefoon 02507-J2005

Grote Krocht 25
tel. 17751

Bel voor informatie en inschrijving
telefoon 02507-12995

V

diSCHAAPy

172-97-50
in 4 dessins

1

•\K ni-uilu \,m diepe üciMUiiki: dcpre^K ii\cilcjcn op
2 i.inu.tri l os;
U ij KL'deMkcn /ijn goede I.HCII.

Hang- en
legkast

Puzzelrit te paard of pony

Kerkstraat 16, Zandvoort

120

Bedrag mnd.
mnd.
mnd.
mnd.
5.000,- 151,31
130,29
10.000,- 289,87
247,87
184,87 163,87
15000,- 428,42
365,45
270,99 239,50
20000,- 566,98
483,03
357,11 315,14
25.000.- 705,54
600,61
443,23 390,77
1e en 2e hypotheek tot 125% mogelijk.
Informeer eens!

h.-".

h n--r,-j.

ONZE DAGSCHOTELS:
'S c u r ü j t e n ƒ

0.-, rpr persoon.

oud •" >o-q '
Voor di*ze cursus hebt U q~c~ opleid.-g nociio. het 15 Juist de

Helmerstraat 11 -Zandvoort
Tel. 02507 -1 21 50
Prins Hendrikkade 161 - Amsterdam
Tel. 020-22 34 56

Het Kastenhuis

uien-champignons frites..

- 200x200 cm

Grote Krocht 25
tel. 17751

Kotelet frites

.7.95
.7.95

Kroketten met frites, frikadellen
Met meer dan 5 kinderen

10% korting

.8.45
.8.95

Voor permanent
t ^ - 3 VI-0 v.-sei d i t het

huisje te huur

Ie klas kwaliteit en
toch goedkoop!

Heerlijke biefstuk met gehakte uien,
champignons en verse paprika, overgoten
met pikante pepersaus, gebakken aardappelen en diverse groente en compôte.

/ 650,- per maand,
excl. kosten.
Tel. 02507-15707.

woningbouwvereniging

voor ' -S -.

Elke dag verse schol

i-E ; :'> -• i-qreaie-te

65 + 'ers opgelet!
Ga er eens uit...
bij ons 10% korting!

Diverse kinderattracties!

Ook d la carte!
Steak Delicia 250 gram

Emm
Voor leden komen beschikbaar:

/ 375f-

Visfilet frites
Scholfilet f rites . . .
Gebakken lever

DONZEN DEKBED

winterschotels, o.a.
zuurkool, boerenkool,
hutspot, capucijners

Bruiloften en partijen
verzorgen wij ook

Heeft u een
"
vergaderzaaltje nodig

Alle consumpties, jenever, Hm.,
port, sherry, vermouth 2,-,j buitenlands gedistilleerd 3,-, o.a.
whisky, Franse cognac.

of een besloten ruimte voor
festiviteiten? Delicia heeft het.
Wij staan garant voor Ie klas
kwaliteit en een goede service

1. De flatwoning

Flemingstraat 38

ZONDAGS GEOPEND
Zonnecentrum Lien van Driel

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, berging.
Huurprijs f 562,65 per maand.
B & W verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
- gezinnen;
- 2-persoonshuishoudens.

' S2Q2

Kom. neem 'n kopje koffie. Eerst van de aloude Brander.
Dan Spar koffie. Proeft u hef Nét zo pittig. Nét zo lekker.
Het enige verschil is...

Wegens enorm succes kunnen
wij u nu aanbieden

2. De eengezinswoning

EEN COMBIIMATIEKUUR

Staringstraat 9
bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers,
zolder, douche, c.v.
Huurprijs: f 291,35 per maand.

1 UUR ZONNEKANON +
1 UURZONNEBANK

B & W verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
- gezinnen met tenminste 2 kinderen;
- onvolledige gezinnen bestaande uit
tenminste 4 personen.
3. De garage

a f 75,-

Leidsevaart 44, Haarlem, tel. 023-244767.
Dag. geopend van 9.00-22.00 uur.

Keesomstraat 65a
Huurprijs f49.95 per maand.
Voor deze garage hebben de huurders van de
woningen Keesomstraat 273 t/m 395 voorrang
bij toewijzing. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder de op
zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen
deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
De toewijzing van de woningen geschiedt m
volgorde van het lidmaatschapsnummer van
de vereniging. Belangstellende leden dienen
uiterlijk op dinsdag 12 januari vóór 19.00 uur
schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen, kan
men dat kenbaar maken in één brief; het is niet
nodig voor iedere woning en/of garage een
aparte brief te schrijven. Bij de inschrijving
dient u het lidmaatschapsnummer en de geboortedatum te vermelden. Tevens dient u de
woningen in volgorde van voorkeur aan te
geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus - NIET in klachtenbussen - van het
kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het
bestuur verstrekt een bereidverklaring. De
beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunnmg berust bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort. De uitslag van de voorlopige toewijzing za! eerst op donderdagmiddag 14
januari 1982 om 14.00 uur in het gevelkastje
aan het kantoor worden gepubliceerd.

RU3LRUBR8EK
Aangeboden: flatwoning Keesomstraat
4 kamers, huur f 441,60 p.m.
Gevraagd:
kleinere woning.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregehng. Hierin staat o.a. dat
bij toewijzing van een verenigingswoning
iemands lidmaatschapsnummer vervalt en men
een nieuw nummer knjgi, dat volgt op het,
op het moment van verhuizing, hoogst uitgcreikte lidmaatschapsnummer.

Autobedrijf Zandvoort bv
Kamerlingh Onnesstraat 23,2041 CB Zandvoort, telefoon 02507-14580
Dagelijks geopend van 07.30-18.00 uur

BÜ0B

AUTOBIANCHI

Verkoop en onderhoud van andere merken

Banden - Accu's - Olieverversen en doorsmeren
Ook op zaterdag
Autoschadeverwerking van alle automerken
Doe-het-zelf autowasplaats met stoomcleaner

Zo zijn er liefst 450 SPAR Eigen-Merk artikelen:
allemaal véél voordeliger,
allemaal gegarandeerd door de grootste kruidenier
van Europa.

(Geen borstelautomaat, dus beter voor uw autolak)

SUPER
BENZINE
cent

MERK
BENZINE

9

r
p?
liter ^
7*

HIER ZIJN SPECIALE NEEM-DE-PROEF PRIJZEN:
jSp.n Roodmerk Koffie
vucuum njnmaline-25()g

1

. Spur Winner
1/11
1
Volle Kotfiemelk - O.s litei J.4Z

. SparVissiicks '10 stuks 285 gram

nr.2

KORTING

KOsiuks
1

AKTIE
uxtrci fnicinciuul voordeul
Wul hjilun niiirit nici moleen bct.ilun

Spar Mai jranne - 2M) gum

45

' Spar Onlbijlkoek - 400 gram
Spar Pils ki.it mei J-4 pijpjes

Nu voordelig dutorijden^goldt voor de

PANDA en de RITMO

12"

1

Spat Spinaiic - diepvries.
450 grani.

225

spai Bruine Bonen -.V-4pot l49
(49 Spai Macaroni - 500 gram

89

SPAR-O-Cee
Koxehotielsnoop 0.5 liter

895

Spar Al wasmiddel -Inertlacnn79

ÉtfÉMlfi£llillfiJ (£) 50JAAR

HETBESTEINDEBUURT!

WEEKMEDIA 30

P DE
COMMISSIES
Lepraprojekt
In de commissie financiën werd de
jaarlijkse bijdrage van de gemeente
voor het Lepraprojekt Kasulu besproken. Voorgesteld werd een bediag
groot ƒ 4400.- voor 1981 toe te kennen.
De commissieleden hadden hier geen
bezwaar tegen. Integendeel Ingwcrsen
wilde nu alvast besluiten de komende
vijf jaar opnieuw dit projekt te ,,adoptcren". Een standpunt dat niet direkt
gedeeld werd door de beide dames in
deze commisie Hugenholtz en Vrcugdenhil, die hier niet onwelwillend tcgenover staan, maar eerst de gemeentehjke financiën volgend jaar willen
kennen alvorens een besluit te nemen.
Begrip was er voor het standpunt van
Flieringa dat financiële steun aan dit
project zeker niet abrupt gestopt kan
worden.

Gewestregeling
In de commissie AZ/RO stond op de
agenda de verlenging/wijzing van de
regeling Gewest Kennemerland zoals
voorgesteld door het dagelijks bestuur.
Toonen onderschreef de mening van
zijn partij (PvdA) zoals die in het
gewest Kennemerland is verwoord, namelijk een kleiner dagelijks bestuur,
terwijl hij ook weinig zag in het adviserend lidmaatschap, zoals dat nu is
ingesteld.
Nel Vreugdenhil deelde deze zienswijze omdat ze sinds kort lid is van het
Gewest, kampt ze met het probleem:
„Vertegenwoordig ik in deze raad mijn
partij (D'66) of de gemeente Zandvoort".
Jammergenoeg was het de overige
commissieleden ook niet duidelijk hoe
men het beste in deze raad funktioneert.
Jongsma onderschreef de voorstellen
van het D.B. evenals Van As, terwijl
Flieringa. het nut van deze raad nimmer heeft gezien en zich dus van
stemming onthield.
Voorzitter Machielsen wilde zijn mening: „Dat ik een adviserend lidmaatschap niet zie zitten" wel meenemen in
het advies van de commissie aan de
raad.

Buslijn 80
In de verkeersstructuurstudie wordt
voorgesteld buslijn 80 in de toekomst
uit te breiden, zodat een betere verbinding met Nieuw Noord wordt verkregen.
Omdat in de toekomst beknibbeld zal
worden op de frequentie van lijn 81,
volgt het college de suggestie van GS,
nu reeds uitbreiding van lijn 80 bespreekbaar te maken, en niet te wachten totdat de verkeersstruktuurstudie
nader wordt uitgewerkt, dan wel in
praktijk wordt gebracht. Dit kan immers nog jaren duren.
Nadat alle commissieleden eindelijk
hadden begrepen wat er werd gevraagd, schaarde men zich achter de
suggestie van GS.

Nachtuil
in de lift
ZANDVOORT - Zaalvoetbalteams
van De Nachtuil strijden iedere week
verwoedt om de naam van De Nachtuil
hoog te houden. Ondanks goed spel is
het vaak niet gelukt een overwinning te
behalen, want spektakulair is de onderste plaats natuurlijk niet. Tegen „Onze
Gezellen" werd echter een klein succesje geboekt in de vorm van een
gelijkspel. Dankzij stug doordouwend
teamspel lukte het Henk-Willem van
Tetterode vier doelpunten te maken,
hiermede werd een gelijke eindstand
bereikt. Wellicht dat het nieuwe jaar
ook meer succes brengt voor de teams.
Jongeren die hun krachten willen beproeven in de zaalvoetbalsport worden
uitgenodigd contact op te nemen met
John v.d. Beek. Celsiusstraat 74. het
kan ook telefonisch, nr.: 17433. Trainingen worden gehouden iedere zaterdag van 18.00-19.00 uur in Van Pageehal.

DONDERDAG 7 JANUARI 1982

„PLATINA MET
GOUDEN RANDJE
ZANDVOORT - Groots was de receptie
die zondag 3 januari in De Krocht werd
gegeven ter ere van het vijfenzestigjarig huwelijksfeest van het bruidspaar
Van den Berg-Versluis

Kijk, voor de bruidegom, de 91-jarige
Piet van den Berg, had de receptie en
het feestje met kinderen en kleinkindcren helemaal niet gehoeven. „Allemaal
flauwekul, ik hoef helemaal niet in de
krant. Laat mij nou maar op m'n
gemak een potje kaarten in het Gemeenschapshuis, dat heb ik liever, dan
al die drukte", mopperde hij enkele
dagen voor de bruiloft. Op 3 januari
echter, wilde hij dan wel op de foto 'als
dat zo nodig moest.'
Zijn 88-jarige bruid, Engelina van den
Berg-Versluis, genoot intens van het
zien van al die bekenden en familicleden die het bruidspaar in het zonnetje
kwamen zetten. ,,Och, je moet je niet
zoveel van mijn man aantrekken, dat is
net als met wijn, hoe ouder, hoe Toch samen op de foto, dat mag ook wel op de receptie van je 65-jarig huwelijksfeest.
koppiger", zei ze met een ondeugende
Foto Europress
blik op haar weglopende echtgenoot.
beneden „Lina, Lina volk, kom je", CCD-ambtenaar. „Of dat beest het
het was wel haast je rep je, maar het is voelde hè, hij deed zijn bek niet open,
Ver verleden
gelukkig altijd goed gegaan", vertelt pas toen die man was vertrokken,
Het is al weer heel lang geleden, in de ze.
begon hij met zijn herrie." Van de
jaren van de eerste wereldoorlog dat de
kinderen die het echtpaar kreeg, is de
huisarts van Engelina Versluis, die in
oudste zoon die de groentezaak van
Woerden woonde, het toch wel beter Herinneringen
zijn vader overnam, overleden.
vond als ze eens een baantje zocht in Herinneringen werden er natuurlijk Twee gingen in het klooster, en de
een kustplaats. „Verandering van lucht genoeg opgehaald op deze receptie. overigen wonen dan wel in de buurt
is goed, en zeelucht helemaal", sprak Eén van de mooiste is die van het (Heemstede onder andere), maar niet
deze man, en voor Engelina, bijna 20 varken dat gedurende de oorlogsjaren in Zandvoort. Dat vindt mevrouw wel
jaar oud, betekende dit dat ze al binnen werd vetgemest onder de trap. Het jammer, want dat zou toch wel gezellig
vier weken Piet van den Berg leerde beestje maakte indertijd een kabaal geweest zijn.
kennen. Met hem uitging, zich na enige zoals een goed speenvarken betaamt. Hoewel beiden nog bijzonder fit zijn,
tijd verloofde en enkele jaren later in Op een dag kwam er controle van een heeft mevrouw de laatste jaren wat
1917 trouwde.
gesukkeld en heeft enige tijd in de Jans
,.Piet kwam met de groentekar aan de
Kliniek doorgebracht. „Al met al modeur, met paard en wagen, en ja zo is
gen wij niet mopperen", constateert ze
het begonnen, vertelt ze met lachtwintevreden. Met dat laatste is haar man
keltjes in haar ogen.
het wel eens.
De ondertrouw zo'n zesenzestig jaar ZANDVOORT - Ook aanstaande zon- Eén van de mooiste geschenken die
geleden gaf nogal wat problemen. De dag zal in het Bouwes Hotel een werden aangeboden is een fruitmand
dienstdoende ambtenaar, lustte wel koffieconcert worden gegeven door van zijn vroegere concurrent. „Goed
een slokje, aldus de bruid en op de dag „International United Artists". Dit- fruit", zegt hij met een vakblik, „kijk,
dat het jonge stel in ondertrouw ging, maal omvat het programma fragmen- dat vind ik nou een aardig cadeau, want
had hij ook weer het nodige genuttigd. ten uit bekende musicals.
dat had ik niet verwacht." Dat het
Resultaat hiervan was dat na enkele Medewerkenden aan dit concert zijn: leven wel meer aardige verrassingen
dagen bericht werd ontvangen dat de Liekele Hamstra, tenor; Ricardo Man- brengt, ook daarmee kan hij wel leven.
namen verkeerd waren ingevuld. „Dat dere, tenor; Bert Koopman, bariton; „Misschien is er nog heel wat in petto
betekende dat wij de bruiloft zes weken Tonny Woud, sopraan en Els Zorn, voor ons", is zijn weerwoord.
moesten uitstellen. Ik was zo kwaad, sopraan. De begeleiding is van Peter Laten we het daar dan maar op houwant ik had zo'n mooi pakje en een Kranen, piano.
den, het is hen van harte gegund.
grote hoed en alles moest wachten."
„Ja, kun je nu zeggen, wat maakt zes
Margreet Ates
weken uit op vijfenzestig jaar, maar dat
kon ik toen nog niet weten", aldus de
bruid.

Koffieconcert
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Unicum jeugd
naar
Kennemerland
kampioenschap
ZANDVOORT - Als voorbereiding op
de komende Kcnncmerland-jeugdkampioenschappcn tafeltennis in de Beyncshal in Haarlem a.s. zaterdag, speelden
de jeugdige Unicummers in vljfkampen
om de beste plaatsen. Ron Boonstra en
Robert Balk waren de onbetwiste winnaars <n wisten al hun tegenstanders
duidelijk op afstand te houden.

Z A N D V O O R f - Hong Kong Kccpcr. Ed Steffers, heeft een imnoc.ligin» ontvangen v.m de KNVB om
deel te nemen t ian de distnctsselektie wedstrijden
/aal voet bal
1981/1982 (heren).
Deze wedstrijden zullen worden
gespeeld op vrijdag 8 januari m
sporthal Strijland, Gncglaan 2 in
Nijkerk.
Steffers zal als keeper optreden in
het team van West I.
Voor de nog jeugdige Steffers is
dt.ve onverwachte uitnodiging een
uitdaging, voor insiders komt de/e
niet onverwacht, omdat Ed „steengoed" keept
Succes!

ARTSEN:
Huisartsenpraktijk Bouwman en Mol
Arts: G J. J. Mol, telefoon- 15091 en

Arlan Berg en Randolph Ramalho 15600.
eindigden als goede tweede. En juist de Verdere inlichtingen omtrent de wecktweede plaats gaf nog een hele strijd op enddiensten worden verstrekt via de
de groene tafel, want Wim van Vee- telefoonnummers van de huisartsen.
nendaal en Roy van der Laan moesten Anderson. tel 12058. Drcnth. tel.
na puntentelling genoegen nemen met
een overigens zeer eervolle derde
plaats.
Een zeer attractief programma-onderdeel van de Kennemerland kampioenschappen zullen zeker de dubbel-wedstrijden zijn. waarvoor van de zijde van HERVORMDE KERK, Kerkplein
de Zandvoortse tafeltennisvereniging 10 00 uur: GEEN DIENST wegens
hebben ingeschreven: Frits van Varik gemeenschappelijke Gereformeerde / en Flotïs Wiesman, Oscar Lohuis en Hervormde dienst in de GereformeerRobert Balk. Wim van Veenendaal en de Kerk, Julianaweg 15. Voorganger
Randolph Ramalho, Roy van der Laan vicaris Th. J. Haitjema.
en Joost Wiesman, Mikko en Remco Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur:
Fransen, Marcel en Jeroen Cliteur. die jeugdkapel.
de kleuren van Unicum bij de junioren
en aspiranten zullen verdedigen. Bij de GEREFORMEERDE KERK, Julianawelpen en pupillen zijn dat: Robert wcg 15
Cliteur en Ceesjan Wijsman, Ron 10.00 uur: vicaris Th. J. Haitjema van
Boonstra en Jacco van Duyn, Bert Zandvoort (Ned. Herv.). GemeenHervormd/GereforGóbel en Lex van de Werff en het schappelijke
meisjesteam van Unicum Annette meerde dienst; 19.00 uur: geen dienst.
Wiesman en Lilian van der Laan.
De Sportclub Unicum '73 gaat voor de NEDERLANDSE PROTESTANTENeerste maal in haar bestaan met een BOND, Brugstraat 15:
zeer grote jeugdploeg naar de belang- 10.30 uur: ds. J.C. Beekhuis, Doopsrijke regionale Kennemerland kam- gez. predikant te Haarlem.
pioenschappen en verwacht dat haar
sterkste teams toch zeker een ereprijs ROOMS KATHOLIEKE KERK:
Parochiekerk St. Agatha, Grote
zullen gaan weghalen.
Uitslagen vijfkampen: 1. Ron Boonstra Krocht:
en Robert Balk; 2. Arlan Berg en Zaterdag 9 januari: 19.00 uur: EuchaRandolph Ramalho: 3. Wim van Vee- ristieviering met orgel en samenzang.
nendaal en Patrick Berg; 4. Jacco van Zondag 10 januari: 8.45 uur: stille
Duyn en Roy van der Laan; 5. Marcel Eucharistieviering; 10.45 uur: Euchanstieviering met medewerking van het
Keur en Lilian van der Laan.
St. Caecilia Kerkkoor.
Radiokerk Bloemcndaal, Vijvcrweg 14:
9.30 uur: ds. J.A. van Arkel van
•Bloemendaal-; 19.30 uur: ds.-JL.J.
Boejfinga,.,
~
...
..
12-7. Doelpunten van Truus Draijer 4, Kerk van de Nazarener, Zülweg 218
Erna Duker 3, Astrid Molenaar 4, Haarlem:
9.30 uur: bijbelgesprcksgroepen; 10.30
Janneke de Reus 1.
uur: ds. J. Smink Sr.; 19.00 uur:
zendingsavond.
Heren ZVM-CSV
woensdag 13 januari: 20.00 uur: CelDe heren traden aan tegen CSV uit groepen.
Castricum. Dit was een bijzonder spannende wedstrijd, waarin om en om NIEUW APOSTOLISCHE KERK:
gescoord werd. De ruststand was 9-8. Tot nadere aankondiging zondag 9.30
Na de pauze een gelijk beeld: ZVM, en 16.00 uur, woensdag 20.00 uur,
iets sterker, nam zelfs met nog een paar diensten in gebouw Madoerastraat l,
minuten te spelen twee doelpunten Haarlem-Noord.
voorsprong.
Door enkele wat vreemde beslissingen VOLLE EVANGELIEGEMEENTE:
raakte ZVM toch uit het spel, maar Zondagmorgen 9.45 uur, dienst in gekon toch een gelijk spel uit het vuur bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan
slepen.
Zee.

Kerkdiensten

Goed handbal van ZVM

Haltestraat
Veertig jaar lang, tot 1963, heeft het
echtpaar een groentezaak gehad in de
Haltestraat, ging Van den Berg voor de
oorlog met een vrachtauto langs de
klanten, in de oorlog werd het weer
paard en wagen.
Zo omstreeks de vijftiger jaren werd de
wijk gedaan door de oudste zoon en
kreeg mevrouw het ook wat gemakkelijker, omdat haar man nu ook in de
winkel hielp." Niet alle dagen, want
daar was hij te ongeduldig voor, misschien omdat hij een 'wegger' is."
In de beginperiode, toen de kinderen
nog klein waren, het echtpaar kreeg
vier dochters en drie zonen, was het
zeker voor mevrouw bijzonder druk
„soms had ik geen tijd de kinderen
fatsoenlijk te wassen voor ze naar
school gingen, dan riep mijn man naar

ZANDVOORT - De dames van ZVM
speelden de eerste helft een gewonnen
handbalwedstrijd. Rustig spelend liepen ze uit naar 8-1. Na het openingsdoelpunt van Truus Draijer, wisten
Erna Duker en Astrid Molenaar ook
het doel van DTS te vinden. Na de rust
ging het zeer moeizaam bij ZVM. De
verdediging van DTS sloot beter; de
zuiverheid van schot bij ZVM ontbrak
en langzaam maar zeker kroop DTS
dichterbij.

In plaats van rustig de kans afwachten
raakte ZVM in paniek erf na'derde DTS
De toegangsprijs, inclusief een kopje tot 9-5 en 10-6. De laatste 10 minuten
koffie, is ƒ 6,50. Het bedrag komt echter hield ZVM toch nog het hoofd
geheel ten goede aan de United Artists, koel en wist de eindstand te bepalen op
die van de opbrengsten van koffieconcerten zalen huren om avondvullende
programma's te kunnen geven.
United Artists bestaat uit jonge artiesten, die geheel zelfstandig, dus zonder HAARLEM - Op zondag 10 januari
ZANDVOORT - In de openbare bi- subsidies, zich in de wereld van de a.s. van 12.30-17.00 uur houdt de
bliotheek wordt op vrijdagavond 8 klassieke en licht klassieke muziek een afdeling Kennemerland van De Verzajanuari de film „Die Blechttrommel" bestaan en naam trachten op te bou- melaar een ruilbeurs voor postzegels,
wen.
munten, oude ansichten en vele andere
vertoond.
Het scenario is van Jean-Claude Car- Aanvang van het concert is 13.00 uur. verzamelobjecten in restaurant De
rière, Volker Schlôndorff en Frans De concerten duren gemiddeld één tot Wintertuin op het Stationsplein 100 te
anderhalf uur en worden gegeven in Le Haarlem. Toegangsprijs niet-leden
Seitz.
De film begint om 21.00 uur precies. Dauphin, Bouwes Hotel, Zandvoort. ƒ 1,25, kinderen ƒ 0,25. leden gratis.
Els Zorn, sopraan

(Advertentie)

Ruilbeurs

Autopuzzelrit
Sandevoerde
ZANDVOORT - De autosportvereniging Sandevoerde organiseert op Zaterdag 9 januari 1982 de eerste autopuzzelrit van het nieuwe jaar.
Het is een kaartleesrit die tevens
meetelt voor het zonekampioenschap
van Noord-Holland.
Delengte van de ril is 35 kilometer.
Het geheel wordt gereden in de gemeente Zandvoort.
Gemiddelde snelheid 17 km per uur.
Er kan gestart worden in de klasse:
A-B en C.
Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 10,—.
Voor leden A.S.V. Sandevoerde:
ƒ 1.— reductie.
Er wordt gereden op het TRR en het
NRR en het TRK 1981.
Start eerste deelnemer: 20.UI uur.
Start en fimshplaats: Hotel Delicia,
Kerkstraat 16 in Zandvoort.
De deelnemers kunnen hun wagens
parkeren aan het Favaugcplein.
De rit is uitgezet door de kaartleescxpert de heer W.J. Jansen en wordt
voorgereden door de heer N. Paap.
Gelegenheid tot inschrijven vanaf
19.00 uur in hotel Delicia.
Voor meer inlichtingen kan men zich
vervoegen bij de heer: N. Paap, Nic.
Beetslaan 46 in Zandvoorl. tel. 02507-

Ed Steffers
bij selektie

Siï? 1400,-

Werk hervat
ZANDVOORT - De werkzaamheden aan hel nieuwe fietspad, dat wordt aangelegd op de vroegere trambaan, ztfn maandag 4
januari weer hervat.
Zag het er aanvankelijk naar uit dat fietsers al begin januari van dit nieuwe rij v. iel pad gebruik zouden kunnen maken, de
vorst en sneeuw van de maand december hebben ervoor gezorgd, dat er een vertraging van drie weken optrad.
Momenteel is men bezig met de aanleg van het weggcdeelte Westduinwcg te Bentvel! tot aan de Blinkcrtwcg, ruw geschat
nog zo'n dikke vijfhonderd nieter. „Wij hebben nu de eerste vierhonderd meter klaar en als er geen verdere tegenslag inzit,
dan denken wij dat het half februari in gebruik genomen kan worden", aldus één der uitvoerders van dit werk.
Het zal wel tijd worden, want met deze nieuwe fietsvcrbinding zal er een einde komen aan de vcrkvcrsgcvaarlijke situatie
bij de splitsing Zandvoortselaan-Blinkcrtweg. Op dit punt moeten fietsers richting Haarlem nu oversteken om het fietspad
aan de overzijde te bereiken. Met de ingebruikneming van dit fietspad zal ook een einde komen aan de overbelasting van de
rijwiclpadcn van en naar Zandvoort, waar speciaal op drukke dagen de brom- en gewone fietsers hinder van elkaar
ondervinden.
Het nieuwe pad is uitsluitend bestemd voor fietsers, brommers moeten gebruik blijven maken van het oude rywielpad.
Foto Europress

13355. Flieringa. tel. 1218!, Zwerver,
tel. 12499.
TANDARTS- telefoon: 023-313233
WIJKVERPLEGING: Geen opgave
ontvangen
APOTHEEK- Zandvoortse Apotheek.
H.B.A. Mulder, telefoon 13185
VERLOSKUNDIGE- mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023313233
DIERENARTS, mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie, tel. 023-320202 (dag
en nacht)
POLITIE: telefoon 13043
BRANDWEER: telefoon 12000
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND
ongevallen 023-319191. besteld vervoer, tel. 023-319277
TAXI: telefoon 12600 en 16843
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g.
023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
bewoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.

Burgerlijke stand
OVERLEDEN

Anna Molenaar. 55 jr.; Anna M. Knuvelder, 95 jr.; Elisabeth G. Gelderman,
-g?J>,jri<Üenius.Kruijthoff, 82 jr.; Taetske Koning, geb. Zoethout, 86 jr. :

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week.
Datum
7 jan.
8 jan.
9 jan.
10 jan.
11 jan.
12 jan.
13 jan.
14 jan.

Hw
0.25
1.36
2.35
3.20
4.08
4.45
5.42
6.34

LW
8.45
9.48
10.36
11.19

HW
12.52
14.01
14.57
15.39
16.18
0.38 17.03
1.30 17.53
2.15 18.38

LW
21.06
22.06
22.58
23.47
12.19
13.05
13.54
14.42

Maanstanden: 9 januari VM 20.53 uur.
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K o s t v e i l o r e n s t r a a t S9.
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Zandvoort, telctoon I4(il)2
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Behandeling ook 's avonds

•fè
$<t
fa

11,11 ,l,ill /('r

(na a f s p r a a k ) .
Deposiiane: Dr. H c k s i e i n - l ;ui\ Rosc

Zw. essen

WANDMEUBEL
250 br.. 200 h, 50 diep
3 dl., 1 jaar oud
van f 1800,- voor

Drogisterij • Reform

MQERENBURG
Gespecialiseerd in

5 minuten

DIEETARTIKELEN

POSTERFQTO

voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

Klaar terwijl u wacht !

1

f i ec LI 11 ruk L ' < t t ! in - p i v j n do tt t in '.Hioicy
qincj kjn een lOUi'i s< hi i ( t e h | k h i j hiinji'iiit'C"j
ter en w e t h o u d e r s t)r/.',,iien loqrn de.'t'
bouwplannen indienen
/ a n d v o o i t . ? 1 t'riemlit'i l *V, l
De binqemee'U i voornoemd
H Mjchielsen

Het duurt lang, ccr men twinlmjoar non//.
maar zetliR en meer i* men m een handomdraai.
E. Wciïhcimer(l802-1874)

Horlogerie
C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
7ict daarin een nog grotere aansporing, om yocd <ip
\iw tijd te lellen. En een goede tijd, ja, de beste, levert hij
u ook weer m het nieu» begonnen jaar'
,,Waanmg-tijd" is tijd \oor uw leven'
Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met p/eA/romu/n? apparatuur.

Haltestraat 65
Zandvoort
Wij hopen op een
yoec! bloemenjacir.

Marisstraat 13A - Zandvoort
telefoon 15186.

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

Posterfoto 30 x 40 cm
slechta

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG-en GLASWERK

Pasfoto's
4 stuks

f 600,Mod. salontafel gen.
v spiegelglas 120 l ,
90 br., 35 h met bijbeh. hoekset, best.
uit 2 pilaren en een
kubus ook v. sp glas
1 |r oud van / 1600,voor f 500,-.
Trouwjurk wit met
sleep m t 38/40, 1 x
gedragen van
f 1000,- voor f 400,-.
1 Luxaflex 2.95 breed
100,1 Luxaflex 3.35 breed
f 100,1 Luxaflex 0.45 breed
f 40,Na 18.00 uur
T. J. Hiddesstr. 2/6
Zandvoort,
telefoon 16791.

AUG. v.d. MIJE

G. Kol

Galerie Kerkstraat, winkel 8
Zandvoort -Tel. 1 89 87

Schuitengat 7,
telefoon

Nu ook het adres voor uw

13212

woningstoffering

auto • brand • leven
alle verzekeringen

Matex elektrische
onderdeken
(Kema keur)

f 98,Het Kasfenhuis

God zegent vandaag en morgen. Dankt onder
alles, want Hij geeft uitkomst door alles heen.
Hij is de Goede Herder, vertrouw Hem en
geef uw leven aan Hem, want Hij gaf alles
aan ons en u zal leven.
Daarom een gelukkig 1982 met de liefde en
vrede van Jezus Christus.
TUINCENTRUM

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

FOTO Quelle
Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

W. Verhoeve

DROGISTERIJ

Hoofddorp, 02503-10165

MOERENBURG

Grote Krocht 25
tel. 17751

Haltestraat 8,
Zandvoort

Gevraagd:

BESCHAAFDE
OPPAS
voor oude heer, voor
enkele middagen per
week, event. weekend
wisseldienst. Tel. 0250316107.

8202 R

"
m >
Spar Pils

Saroma
Instantpudding
alle smaken

i Spar Pinda's
in dop 200 gram

Teo dessert sauzen
div. smaken
Aanbiedingen
geldig t/m dinsdag 19 januari

Zwitsal Babyshampoo
200 ml.

379

Spar Margarine
250 gram
J

Palmolive Toiletzeep
3 stuks

Spar Bruine Bonen
l/l pot

Komo Huisvuilzakken
20 stuks
KAAS

Unox Rookworst
250 «ram
1
Driehoek Wasbuiltjes
12 stuks

__

____

Producent Kaas volvet jong
500 gram
Kaas 20- naturel en komijn
stuk a 400 gram

SPAR heeft liefst 450 SPAR
Eigen-Merk artikelen, nét zo
goed, maar u betaalt 'n stuk
minder! Ze zijn gegarandeerd
door SPAR: de grootste
kruidenier van Europa.

Roodmerk
Koffie vakuüm
250 gram
NEEM-DE-PROEF PRIJS

Spar Winner
Kofficmclk
0,5 liter

279

FIJNE VLEESWAREN

VERS VLEES

Gekookte Varkenslever
gelardeerd/ongelardeerd
150 gram
119

uitsluitend geldig
in winkels met een
AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

Stegeman
Spar Hoestmelange
500 gram
249 Parijzer Boterhamworst
A 50 gram
j OC
l Spar Macaroni
elleboogjes vlugk.
Gebraden Gehakt
500 gram
150 gram
Spar Vissticks diepvries Balkenbrij
500 gram
10 stuks
285 gram

Spar Toff
Afwasmiddel
l liter

Magere Runderlappen
500 gram
kilo

745

uitsluitend geldig
in winkels met
VOORVERPAKT VERS VLEES
donderdag 7 januari

GROENTE EN FRUIT

Golden Delicious
draagtas 2 kilo

Heineken Pils
30 cl krat a 24 H.

vrijdag 8 en zaterdag 9 januari

Eigenheimers
2,5 kilo

298
ffcO
yo

Hacheevlees
met kruiden
500 gram

Uien
2 kilo

129

Bonamel Karnedrank
d i v . s m a k e n liter J-X4

Citroenen
5 stuks

-| OQ
JL\jEr

Calvé Pindakads
350 gram

Bloemkool
per stuk

^OQ
^"O

Unox Soep 500 gram
groente, k i p . tomaat
S alleen cjulüicj in Sp.ir Super
A.inbii-dingi-n qeldiq t/m dinsdag 12 jdnu.iri

ff\o
59ö

vrijdag 8 en zaterdag 9 januari

Schouderkarbonade
500 gram
kilo

548

%^^rv^

Spa rood
l liter

Hero Co n 111 u re
aardbeien

13.95

Wit Casino
800 gram

Rosé d ' A n j o u a.c.
0,7 liter

SPAR IS GEVESTIGD Z.mdvoort

vrijdag 8 en zaterdag 9 januari

BROOD

Vanille Vla
dagvers l liter

donderdag 7 januari

hak Sper/iebonen
l / 1 pot

Hamschijf v.d. schouder
dikbevleesd
500 gram

Fijne Riblappen
^t\i500 gram
695
Doorregen
Runderlappen
ff\p*
500 gram
595
Verse Kuikenbout
kilo

ZUIVEL

Spar Spinazie diepvries
450 gram

donderdag 7 januari

Mager Poulet
ctl
250 B'
gram
•—'^
"
Kuikenkarbonade
500 gram
Kuikensticks
500 gram

998
348
^/"TU

^rkr»
49o

Af\o
498
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De gemeente is de maand december
ruim drie-en-een-half uur bestuurd.
De raadsvergadering van de 22ste
duurde tenminste een kleine vier
uur. De commissievergaderingen
worden dit maal niet meegeteld,
alhoewel keer op keer blijkt dat de
commissievergaderingen belangrijker worden. Wat er na behandeling
in de commissie overblijft, is meestal niet meer dan een hamerstuk.

In memoriam Maarten Castien
ZANDVOORT - Met ontsteltenis
heeft de KNZHRM vernomen dat
oudschipper Maarten Castien op
74-jarige leeftijd is overleden.
Maarten Castien heeft vele jaren
zijn diensten verleend aan het stntion Zandvoort van de K N Z H R M .
In 1937 werd hij aangesteld als
roeier en spoedig daarna als opstapperopde "C.A.A. Dudok de Wit".
In april 1967 volgde hij de heer
Floor Koper op als schipper, welke
funktie hij tot 1972 op de motorstrand-reddingsboot „dr. S. L. Louwes" vervulde.
Maarten Castien heeft tijdens diverse tochten achttien personen aan
de wal eehr.irhf • hem werd hiervoor

Het getuigde dus zeker van goede wil
van de raadsleden om zo vlak voor de
kerstdagen nog éénmaal ter vergadering te komen.
Nu stond de circuitmotie op de agenda
en dat wil meestal wat volk op de
publieke tribune opleveren. Een goed
betoog van een raadslid (zo vlak voor
de gemeenteraadsverkiezingen) i.s dan
ook nooit weg, blijft alleen de vraag
wVit een goed betoog genoemd kan
worden.

.'- • ••, .«vv---»:1 .•-..-a*« .•&«..•:> «^.«*fc^i^^

Met oog en oor

•- ••<).• • •••'•« ;

Verdraagzaamheid
De eerste die het woord mocht voeren
was Richard van As van het CDA.
Maar van een sfeer van verdraagzaamheid zo vlak voor Kerst van een
CDA'er was weinig te merken.
In tegendeel, Richard had kleine scherpe woordjes meegebracht om de stclling van de VVD „dat er wellicht een
ontheffing voor het circuit te verkrijgen
is op de toekomstige wet geluidshinder" te ondergraven.
Na nogmaals het standpunt van het
CDA uiteengezet te hebben „dat het
circuit de woningbouw in de weg staat,
dat er een alternatieve bestemming
gezocht moet worden, om in geval van
toepassing van de wet op de geluidshinder niet helemaal zonder inkomsten te
staan" noemde hij het ronduit schandalig dat de WD de stelling verkondigt
dat er wellicht een ontheffing te verkrijgen is.
Terwijl Van As het woord voerde, was
er vanuit de richting van Marian Hugenholtz een afkeurend gemompel bespeurbaar. Zoiets is niet ongebruikelijk
in de vergaderingen van de Zandvoortse gemeenteraad, interrupties zijn vaak
aan de orde van de dag, maar ditmaal
werd die door Van As als uitermate
hinderlijk ervaren.
Hij vervolgde zijn betoog aldus: „Een
opmerking tussendoor, mijnheer de
voorzitter, ik moet er nou toch wat van
zeggen want het gebeurt steeds, dat
mevrouw Hugenholtz niet de fatsoensnormen in acht neemt om steeds als een
ander aan het spreken is daarop in te

vallen. Dat betreur ik, ik had gedacht tenminste afkomt met een fors contindat u als voorzitter daar iets van zou gent woningen voor de sociale sector.
zeggen, dat moest er toch even uit." Wanneer Toonen echter gelijk krijgt,
Verbazing alom, want zó luid was dat die in de begrotingsvergadering zei dat
gemompel niet, en zeker niet verstaan- een toewijzing van 25 woningen een
lachertje is, dan kunnen alle bestekklabaar voor anderen.
Kun je je alleen afvragen, of deze re bouwplannen zo weer de ijskast in,
rechtstreekse aanval „fatsoenlijk" was. want geld van het Rijk moet wel
voor iemand die zegt prijs te stellen op aanwezig zijn wil men een aantal plan„fatsoensnormen". Goed, na dit inter- nen, woningen voormalig Sonnewende,
mezzo kreeg men nog een betoog dat projekt hoek Zeestraat/Stationsplein
en Julianaschool en Hulsmanhof realiniets nieuws bracht.
seren.
Overigens kon van Jongsma de motie
Prullenmand
en de notitie van het college zo de
De enige die eigenlijk een goed onder- prullenbak weer in. Hij diende een
bouwd betoog bracht was Jan Jongsma. motie in, die door Flieringa rijp voor de
Of je nu zijn zienswijze deelt of niet. prullenmand werd geacht, en door
hij bracht in ieder geval een nieuw allen, behalve de WD werd venvorelement in de circuitdiscussie, door te pen, toch in de prullenbak dus.
zeggen dat hij kon aantonen, dat de
Provincie „onwillig" is om Zandvoort Kretologie
de helpende hand te bieden waar het
Anno 1982 kent de Nederlandse taal
gaat om de woningnood.
Hij bracht onder de aandacht van de veel kreten en uitdrukkingen die niet
Zandvoorters de wijze waarop men in terug te vinden zijn in de „Dikke Van
Amsterdam, dwars tegen alle adviezen Dale", jammer, want voordat men zich
van de directeur van volksgezondheid dan van een vakterm bedient, behoort
in, tóch toestemming had gekregen om men eigenlijk te weten wat die term
te gaan bouwen op de plaats van de inhoudt.
„De motie blijft boven tafel hangen"
vroegere Haarlemmer Houttuinen.
Zelfs Flieringa (Inspraak Nu) zag zijn gebruikt door diverse raadsleden nadat
zienswijze onderbouwd, want dit raads- het agendapunt „motiecircuit" was belid heeft herhaaldelijk betoogd dat het handeld, geeft hier een goed voorbeeld
alleen de onwil van de Provincie is van.
waardoor Zandvoort met het circuit in Nadat deze motie niet was uitgevoerd,
constateerde onder andere Toonen:
de problemen is geraakt.
Jongsma kwam ook met een lijstje van ,,De motie blijft dus boven tafel hanRichard van As op oorlogspad, en dat plaatsen waarop men nu in Zandvoort gen", terwijl overgegaan werd naar het
kan gaan bouwen, wanneer het Rijk volgende agendapunt.
nog wel vlak voor de Kerstdagen.
De motie was echter helemaal niet
blijven hangen, maar was onder tafel
geschoven, want wat is er gebeurd?
In november 1979 heeft de gemeenteraad van Zandvoort met een meerderheid van stemmen met een motie het
college van b en w opdracht gegeven
*voorstellen voor ' te 'bereiden "om- te
.komen tot een alternatieve bestemming
van het circuitgebied. Hiertoe moesten
zowel op financieel als op planologisch
gebied de nodige studies worden verricht. Overleg diende gevoerd te worden met de Provincie Noord-Holland
en de Rijksoverheid en wél binnen een
zodanig tijdsbestek dat de gemeenteraad vóór l januari 1982 zou kunnen
besluiten tot opzegging van het contract met de Cenav.
Wat lag er ter tafel op de vergadering
van 22 december 1981?
Een notitie van het college waarin
wordt weergegeven welke stappen door
b en w werden genomen om uitvoering
aan de motie te geven. Deze notitie
besluit met de woorden:
„Na uitvoerig beraad zijn wij tot de
slotsom gekomen, dat bij de huidige

stand van zaken het in het algemeen nog een aardig geval van „tot de orde
belang en het belang van Zandvoort in roepen" voor.
het bijzonder moet worden geoor- Arme Marian Hugenholtz werd voor
deeld, indien u de beslissing over het de tweede keer die vergadering tot de
opzeggen van de overeenkomst met de
Cenav inzake de exploitatie van het
circuit opschort tot het tijdstip dat door
ons een concreet plan tot realisatie van
vervangend gebruik van het gebied aan
u wordt voorgelegd."
Hiermede kon de meerderheid van de
raad zich akkoord verklaren.
Met andere woorden, het college heeft
niet waar kunnen maken wat er in deze
motie van 1979 werd gevraagd.
Concreet kan men zeggen: De motie is
niet utigevoerd, met andere woorden
„werd onder tafel geschoven", want
slechts een motie waar niet over wordt
gestemd „Kan boven tafel blijven hangen".
Drs. Ter Veer in gepeins bij de motie
Het is maar een weet.
„Hellevoetsluis", zou hij tóch met de
motie „Strijen" komen? Ja hoor, hij
Moties
diende die in.
Nu waren er in deze vergadering vijf orde geroepen, nu door Rita de Jong.
moties, Rita de Jong merkte het al op Omdat vier moties regelrecht uit de
„De tafel ligt al hartstikke vol onder- commissie Maatschappelijk Welzijn
tussen", maar in Zandvoort is men gek kwamen, beleefde het commissielid
op moties.
van de VVD, Rita de Jong, toch al een
grote avond.
Herhaaldelijk moest zij het standpunt
van haar fraktie naar voren brengen, en
ook bij de Motie Strijen, die door Ter
Veer (CDA) werd ingediend, nadat
Hellevoetsluis het niet haalde, werd er
eerst een „onderonsje" tussen Ter
Veer en Rita de Jong gehouden.
Trots meldde Rita de voorzitter dan
ook dat de motie Strijen door de gehele
WD-fraktie werd ondersteund. Marian Hugenholtz, die dat ding waarschijnlijk helemaal niet gelezen had,
wilde echter haar stem onthouden aan
beide moties.
Vliegensvlug was Rita opnieuw van
haar stoel, om nu Marian Hugenholtz
toe'te fluisteren „Meid, dat kan je niet
rnaken" waarop, en dat moet toch wel
Voor Rita de Jong was die laatste ge- een opluchting geweest zijn voor Rita,
meenteraadsvergadering van 1981 een de gehele VVD-fraktie toch voor de
bijzonder drukke, herhaaldelijk moest zij motie Strijen stemde.
haarplaats verlaten, om Ter Veer te hulp Alles tevergeefs overigens, want al is
te snellen, enfrakticgenoten tot de orde te men dan unaniem tegen kernbewapening, de wijze waarop men hiertegen
roepen.
aktie wil voeren, is duidelijk verschilEr wordt ellenlang over gediscussieerd, lend.
men kan schorsen, en „moties uitkle- Vijf ingediende moties dus deze vergaden". Dit gebeurde op verzoek van dering, waarvan slechts één „uitgekleAukema die bijvoorbeeld de „gasmo- de" het haalde.
ties" van zijn fraktiegenote Ineke Wind Terugziende op deze laatste vergadeniet direkt zag zitten.
ring van het jaar, herhaal ik graag de
Eén van beide werd verworpen, zie woorden van Flieringa „kennis is
Zandvoorts Nieuwsblad van 30 decem- macht" en nu maar aannemen dat de
ber, die ander uitgekleed. De andere gemeenteraadsleden allen kennis hebtwee moties, die over de kernbewape- beri van het gemeenterecht, en het hen
ningswedloop, werden beide wegge- anders van harte toewensende voor het
stemd. Hierbij deed zich in de WD jaar 1982.

WETHOUDER WIL BOETEKLEED WEL AANTREKKEN

IN OVERLEG MET PROVINCIE

Vermindering lesuren
vakleerkrachten tijdig meegedeeld

Gemeente
tanden laten

ZANDVOORT - In hoeverre kan en
mag er verband gelegd «orden tussen
het exploitatietekort van het zwembad
en vermindering van het aantal lesuren
van de vakleerkrachten (zwcmonder\vijs) op de lagere scholen. Dit was de
vraag van Marian Hugenholtz in de
commissievergadering financiën, waar

zandvports
nieuwsblad
Kantoor: Gasthuisplein 12,
tel: 02507-17166.
Postadres: Postbus 26,
2040 AA, Zandvoort.
Hoofdkantoor: Dorpsstr. 8.
Aalsmeer, tel.: 0297728411.
Postadres: Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer
Geopend van 8.30-17.00
uur.
Openingsuren Zandvoort: maandag 13.00-16.00 uur; dinsdag
10.00-16.00 uur; woensdag 9.0012.00 uur; donderdag 10.0013.00 uur en 14.00-17.00 uur;
vrijdag 9.00-12.00 uur.
Klachten bezorging vrijdagmorgen van 9.00-12.00 uur.
Uiterste inlevertermijn redactie
kopij: woensdagmorgen 10.00

uur.
Uiterste inlevertermijn advertenties: woensdagmorgen 10.00 uur.

de eremedaille in /.ilver van Oranje
Nassau verleend.
De KNZHRM kan met anders
dan uiterst dankbaar zijn dat deze
mnn met inzet van /ijn hele persoon
en hart heeft willen medewerken
aan het Zandvoortse rcddmgsstation.
Een ieder die hem gekend heeft.
zal /ich hem herinneren als een
bijzonder prettige en sympathieke
mari.
Met grote droefheid hebben de
leden van de KNZHRM afscheid
van hem genomen en zijn dankbaar
voor de vele goede herinneringen
die zij aan Maarten Castien mogen
behouden.

de wethouder zowel onderwijs als finaiicién in de portefeuille heeft.

in het zwembad onder andere aanwezig
waren, een zweminstructeur, een vakleei kracht en een onderwijzer 'Bijna
Ide Aukema kon een zeer kernachtig Saoedisch-Arabisch', aldus de wethouantwoord geven, namelijk 'geen enkel.' der.
De vraag van het liberale raadslid hield In het kader van de bezuinigingen die
rechtstreeks verband met een brief van voor 1982 moeten worden ingevoerd
één der schoolhoofden, die bezwaar kreeg de wethouder toestemming van
maakt tegen vermindering van het aan- de raad op de post vakleerkrachten
tal uren zwemonderwijs in het kader vijftien duizend gulden te besparen.
van de geplande bezuinigingen. In een Hoe dit door de wethouder zou wo'den
interview in het Zandvoorts Nicuws- vertaald, werd aan zijn wijs beleid
blad zegt deze hoofdonderwijzer dat overgelaten.
door het onderwijzend personeel al in Volgens wethoudci Aukema zijn reeds
mei 1981 werd voorgesteld het zwem- in mei besprekingen met de betrokken
onderwijs met een héél leerjaar te vakleerkrachten, hoofden van scholen
beperken, dat dit een besparing van en vakbonden gevoerd, om het zwemƒ 50.000,- zou opleveren, maar dat dit onderwijs met twee uur per maand te
door de wethouder niet werd geaccep- beperken. Het oorspronkelijke .12 uur
teerd omdat dan het exploitatiete te- vakonderwijs, wordt nu teruggebracht
kort van het zwembad automatisch tot 29/30, terwijl het landelijk gemiclhoger zou worden.
delde ligt op 24/26 uur. ,,Zandvoort
handhaaft toch altijd nog de luxe staal
door meer uren vakonderwijs op de
Voorgeschiedenis
lesroosters dan vele andere scholen in
Om eens en voor altijd een misverstand wijde omgeving."
in dit opzicht uit de wereld te helpen, Bovendien onderstreepte Aukema dat
gaf een zeer geïrriteerde wethouder door de afdeling onderwijs correct met
een uitgebreid chronologisch overzicht iedereen overleg is gepleegd, maar dat
van het vakonderwijs zoals zich dit in het nu eenmaal niet meevalt geld te
de loop der jaren heeft ontwikkeld.
moeten inleveren, zeker niet in deze
Hit' uit bleek duidelijk dat de gemeen- tijd.
te Zandvoort een zeer luxieus onder- ,.En dat is het kernpunt, het gaat om
wijsvoorzieningenpakket heeft gekend 1 geld. Ik kan nog zulke mooie verhalen
in de afgelopen jaren.
houden tegen iemand, die er begrip
Drie jaar zwemonderricht, waarbij dan voor op kan brengen, maar zodra je
uitgesproken ben. dan draait hij zich
om en zegt: ,,ja. maar het kost mij
mooi ƒ 159,- per maand." Dat is natuurlijk waar. maar daar kunnen wij
ZANDVOORT - Een 63-jarige Am- niets aan doen", aldus Aukema die
sterdammer die zondagmiddag de Zee- besloot met de woorden: ,,ik wil graag
straat overstak werd aangereden door het boetekleed aantrekken, maar je
een personenauto. De iivjn raakte licht maakt mij niet wijs dat de sclioolbestugewond, van de auto sneuvelde een ren hier mets van hebben afgeweten,
voorruit.
na al het overleg dat er geweest is."

Aangereden

ZANDVOORT - Flieringa, Ingwersen
en Jongsma wensen dat hc( college bij
de besprekingen mei de pro s mei t die op
9 januari worden gevoerd over een
alternatieve bestemming van het circuitterrein, nu eindelijk eens de tanden laat
zien. „Het moet maar eens afgelopen
zijn met die soepele houding van de
gemeente", aldus Jongsma.
De socialisten, Toonen en Van der
Moolen, alsmede Nel Vreugdenhil D'66,
zijn van mening dat er voorzichtig
gemanouvreerd moet worden, «il men
bereiken wat men wil.
Dit bleek op de commissievergadering
van financiën en AZ, die respectievelijk
maandag- en dinsdagavond werden gehouden.
Door de accountantsdienst van de Provincie i.s een rapport opgesteld waarin
cijfermatig een oveizicht wordt gegeven van inkomsten en lasten vanuit het
ciruitterein bij een alternatieve bestemming. De accountants nemen onder
meer aan, dat zodra de inkomsten van
de Cenav vervallen, er in datzelfde jaar
vervangende inkomsten van bijvoorbeeld een vakantiebungalowpark zullen zijn.
Door het college is een concept-antwoord opgesteld dat ter goedkeuring
aan de commissieleden financiën en ter
kennisneming van de commissie AZ
werd voorgelegd.
Naar aanleiding hiervan kwam duidelijk naar voren dat Ingwersen (CDA),
in tegenstelling tot Van As. dit antwoord veel te vriendelijk vond. Hij kon
zich er uiteindelijk wel mee veiciugen.
maar verzocht de wethouder dringend
een „harde lijn" te voeren in het
komend overleg met de Provincie.
Zosvel Jongsma als Flieringa vonden

het antwoord te zacht en wilden een
veel hardere aanpak van de gemeente.
Flieringa was het gedrameer van GS al
lang zat en benadrukte dit nog eens
door op te merken:
„De raad van Zandvoort heeft dan wel
in 1973 een raadsbesluit genomen dat
het circuittercm voor 15 jaar aan de
Cenav werd \erhuurd voor het houden
van autoraces. De provincie heeft aan
dit raadsbesluit haar goedkeuring verleend.
Wanneer dan later blijkt dat met het
oog op de wet geluidhinder die in de
tachtiger ]aren in werking zal treden,
de provincie alvast hierop anticipeert
door Zandvoort woningbouw te beletten vanaf de jaren 1976 on ons zodoende dwingt het circuit op te ruimen, dan
zou je toch enige medewerking in dit
opzicht kunnen verwachten.
Niets van dit alles, plannen worden op
de lange baan geschoven. De houding
van de Provincie van de afgelopen twee
jaar is inkonsekwent geweest, na twee
jaar moet men zich eerst nog eens over
de circuitproblematiek beraden voordat het breed overleg plaats zal vinden."
Naar de mening van Flieringa „moet
de gemeente er keihard tegenaan
gaan".
Toonen daarentegen is van mening dat
de concept-brief uitstekend is opgesteld
en zei veel heil te VLM wachten van de
komende besprekingen en het breed
overleg tussen Prcmncie, Rijk en Gemcentc. „Ik verwacht dan ook wel een
financiële tegemoetkoming van de Provmcie", aldus CLMI optimistische TooIKMl.

Nu maar afwachten wie er gelijk krijgt.
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Goed begin

Op StHelena

In dit eerste nummer van het
nieuwe jaar wens ik u allen nogmaals het allerbeste voor 1982. Al
ziet het er nu niet bepaald rooskleurig uit en blijft de algemene toestand somber, we laten de moed
niet zakken en blijven hopen op
betere en vreugdevollere tijd.
Voor al uw goede wensen ben ik u
van harte dankbaar.
Het begon al goed met een zonvolle zondag, die vele mensen op de
been bracht. Er werden al meteen
goede zaken gemaakt en dat is
verblijdend, al zijn de weersvooruitzichten voor de komende dagen nu
niet bepaald om erover naar huis te
schrijven. Even sloeg de schrik mij
om het hart, toen ik op Nieuwjaarsmorgen alle groene papierbakken
verdwenen zag. In het dorpscentrum was er niet één meer. Maar bij
nadere informatie bleek mij, dat
Publieke Werken uit voorzorg deze
tijdelijk had weggehaald om vernieling te voorkomen. De andere dag
waren ze alweer geplaatst. Een
slimme daad van P.W., die veel
narigheid voorkomen heeft. Zodoende is de Oudejaarsnacht, afgezien van het overdadige vuurwerk,
zonder al te veel moeilijkheden
verlopen. Ook dat was een goed
begin. Moge het zo blijven! En dan
nu het nieuws van deze week.

Er is nieuws van onze zeezeiler
Kees Visser, die in z'n eentje een
reis om de wereld tracht te maken m
zijn zeiljacht, „De Vrijheid II".
Goed nieuws voor ons, omdat we
nu weten, dat hij in veilige ha\en
is.maar minder goed nieuws voor
hem, omdat tegenslag hem een oponthoud van tenminste 5 weken
bezorgt. In de Kerstweek is hij n.l.
aangekomen na een week van bar
slecht weer op het in de Atlantische
Oceaan liggende Britse eiland Sint
Helena, 122 km groot en ongeveei
5.000 inwoners. Hij moest een week
lang vechten tegen een windkracht
van 7 tot 9. Hij voer op de fok, later
op de motor, maar die begaf het op
den duur. Hij heeft nog al belangrijke averij en het herstel zal verscheidene weken vergen, vóór hij zijn
tocht kan voortzetten naar Kaapstad. Hij ligt nu in de hoofdstad van
het eiland: James Town. Nadere
berichten wachten we met spanning
af. Sterkte Kees en laat je door deze
tegenslag niet ontmoedigen. We leven allemaal met je mee. Zet deur
ju en voor het nieuwe jaar het
allerbeste.

Opoe op de klassieke toer

Van pure verbazing zijn m'n haren bijna recht overeind gaan staan
toen ik de eerste bijdrage van Opoe
„Op hoop van zegen"
in het nieuwe jaar ontving. Ze is
kennelijk op de klassieke toer geDe Zandvoortse toneelvereniging
gaan, Vondel en „de Gijsbrecht"
„Op hoop van zegen" bijt de spits- hebben"'haar'kennelijk door het
af en opent het toneelseizoen dit
hoofd-, gespeeld. Hieronder volgt
jaar op vrijdag 8 en zaterdag 9
haar ontboezeming:
januari in het verenigingsgebouw
Decretum Hornbile.'
„De Krocht" met uitvoeringen van
Vervloeckte Laauwheydt, duizendhet toneelspel „Dag mevrouw Pufwerf
fin" van Arthur Lovegrove. De
Hebt ghy de Vrucht van Hollands
regie is ditmaal in handen van Cock
erf
Basoski. De aanvang is gesteld op
Verpest met Burghermans bezwa20.30 uur. Het moet een bijzonder
ren
goed spel zijn met veel afwisseling
In plaets van Kool en Geyt te
en een levendig gegeven, waarin
sparen
humor, een tikkeltje drama en ook
Ghy hebt lamlendigh als ghe zyt
de thrillerachtige spanning niet ont- De Heere in den Haegh verlcyd
breekt. Ik wens de opvoerenden
't Circuit voor goed: te schrappen
veel succes. Volgende week hoort u
Met Moedt om alles weg te trappen
er wel meer van.
Wat ons verbindt met dit gebied
't Is om het effen, zelfs om niet.
Receptie „Duysterghast"
Ghy gunt ons naer uw Sahe-gheest
Een weekend zonder race en Feest.
De Zandvoortse Sociëteit „DuysWat is u aen die dagh ghelegen
terghast", houdt in haar clubgeU pleegt uw Krenten zwaar te
bouw Gasthuisplem 5 de jaarlijkse
wheegen,
Nieuwjaarsreceptie op a.s. zaterdag
En zó op Centen zyt gesteld
9 januari van 21.00 tot 22.30 uur.
Dat sy haar Burghers ermee kwelt.
Aan het slot ervan zal de jaarlijkse
Hoe kunt ghy m Uw Dufheydt
uitreiking van de „Tafel van verweten
dienste" plaatsvinden. Er wordt
Dat wij de misdaed niet vergheten
prijsgesteld op het dragen van
Ons Volk zo gruwelijk aengedaen
avondkleding. Deze tafel van verDie Dagh weer naast elkander staen
dienste wordt uitgereikt aan die
En juyst die Lau\\he\dt 't meest
persoon of instelling die zich bijzonverachten
der verdienstelijk heeft gemaakt
En onze stem straks niet \erwachvoor de gemeente Zandvoort. In
ten.
,
vorige jaren werd deze tafel uitgeDie horend doof en ziende blindt
reikt m 1970 aan Nico Bouwes, 1971
Stichting Rekreade. 1972 de Red- De smart niet acht die ons \erhindt.
dingsbngade. 1973 zuster Bokma. Noch met ons in de Vreuchd kunt
1974 de Zandvoortse Politie. 1976 delen?
Wat kan ons Uv> Geschipper scheRoy Schuiten, 1977 Burgemeester
Nawijn. 1978 de Brandweer. 1979 len'
Ge Loogman. 1989 Bep Roozen, Wij treden aan! Ghv \ r j e e h t niet
wie?
1981 Zuster de Beer en uie het in
Wij vragen Gun ons het Circuit!!
1982 ml zijn, dat weten we a.s
K.Sr.
zaterdagavond!
(Advertentie)

Uitnodiging
Kunstexpositie
Uitnodiging tot het bezoeken van de unieke
openings-cxposiüe \an:

Kunstzaal
'Willem Roelofs (1822-1897)'
Wij exposeren een collectie schilderijen uit de
Romantische en Haagsche School.
De opening is op zaterdag 19 december a.s.
vanaf 2 tot 5 uur. en vervolgens tol 17 januari 1982
dagelijks van 1 1 - 1 7 uur.
(Op /.ondag en maandag zijn wij gesloten).
Opening verder op afspraak.

Tine van der Heide
Amste!/.ijde 61 A. Ouderkerk a/d Amslel. Telefoon 02963 -

AART VEER

Wij zien graag tevreden mensen, en dat u dat was, bleek uit de vele goede wensen.
Wij wensen u allen een gelukkig nieuwjaar.

GROTE KROCHT 23 - ZANDVOORT - TEL. 1 44 04

*
*
*

Verse bloemen en
Rosbieflappen
kilo 19,-nu

Varkensrollade

Riblappen

kilo 14,- nu

origineel,
kilo 17,50 nu

........

mooie bloeiende planten

,, 19,

j Schenkel met been
\f Qssestaart
l 500 gram
4,95 ]|l 500 gram
GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

Fuzzelrit te paard of pony

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.
10,95

_±. 1500 gram
gelardeerd en ongelardeerd,

1,19

gesneden, 100 gram

8,98

Dierenspeciaalzaak

RestaurantBistro "De Manege'

WEZENBEEK
Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

organiseert a.s. zondag 10 januari een
puzzelni lang1, strand en duinen. Daarna een
gezellige bocrenkoolmaaltijd bij het
knapperende haardvuur.
Prijs met eigen paard 15,- incl.
Ook bestaat de mogelijkheid tot het huren
van een paard (rij-ervaring vereist).
Bel voor informatie en inschrijving
telefoon 02507-12995

Advertenties
worden toch
nietDil isgelezen...
c en a d v e r t e n t i e .
Trouwkaarten

Grote Krocht 28

Van Petegem

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Tel. 1 60 33

Uw adres voor:
BOEKEN
TIJDSCHRIREN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

/ AHijdsndcn
schoner!

bv

Grote Krocht20, telefoon 12560-13203

TE HUUR:
reinigen van
al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap
takken

gemeubileerde
kamer

Azeanette
GROTE KROCHT 21

Te bevragen bij:
02507-16033/15182.

Lekkere

VULKOEKEIM

KUNSTGEBITTENREPARATIES

R. v. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01

A. PITMAN
Reinwardtstraat 20. telefoon 02507 - 1 43 65.

Voor al uw c. v.-, loodgietersen dakbadekkanwerk
naar:
TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02S07 -13176
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67.

Uw adres voor:
etast kousen, paiklivs,

knie-en «tebtukken,

meuten aan het

Sonneveld Sporting
(Bij Dolfirama) Tel. 02507 -146 78

Zandvoort

Dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00-11.30

DAMES-CONDITIETRAINING

ook naar maat
Drogisterij
Oranjestraat?
Zandvoort
Tel. 02507 -1 23 27

Zwemles vanaf 4 % jaar.

EERST LEKKER ETEN...
Chinees Indisch Restaurant

HONG-KONG

MAKELAARSKANTOOR

TER BV
burg. Engelbertsstraat 11 te Zandvoort, tel. 02507-15531

Moerenburg

Te koop:
Perzische Kittens
9 weken oud, met
stamboom
rode kater en
Schildpadpoezen.
Tel. 02507-15772.

Diner afhalen boven f 35,00

GRATIS FLES WIJN

GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN.
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

OPRUIMING
m.i.v. 21 jan. a.s.

mndub

Bijna onze gehele wintercollectie

voor de

HALVE PRIJS.
Kerkstraat 19 parterre - 2042 JD Zandvoort
Telefoon 02507 -129 49

BODY FASHION

international
galern kerkstraat 22
zandvoort
tel (02507)14985
lingerie foundation > bad & strandmode

Haltestr. 69 hoek Zeestr.
Zandvoort tel. 02507-17897
SPECIALE AANBIEDING

Indische rijsttaf el
+ koffie, per persoon all-in
f 15,00

Fa. Gansner & Co.

DROGISTERIJ
voor Vogel
homeopathie
Haltestraat 8,
Zandvoort.
tel. 02507-16123

Binnenkort zal met de bouw van 24 stuks premie-A appartementen worden begonnen.
Het flatgebouw wordt gebouwd op eigen grond, dus geen erfpacht. Alle appartementen hebben een
eigen c.v.-installatie en warmwatervoorziening.
Het flatgebouw is voorzien van een lift. Parkeergelegenheid is aanwezig op eigen grond.

Verdere informatie wordt u gaarne verstrekt door:

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,
Motobécane, Kyoso en
div. kinderrijwielen.
Tevens KIS-sleutelservice
en rijwielverhuur.

KERKSTR.19 parterre - 2042 JD ZANDVOOR1
TELEFOON 02507-12949

ZWEMMEN voorf 8,- per keer

Het is mogelijk 100% van de koopsom te financieren. U moet echter we! minimaal f 23.000,- per jaar
verdienen. Bij een belastbaar inkomen over 1981 tot f 28.000,- per jaar, bedraagt de bijdrage voor het 1e
jaar maximaal f 10.900,-.
Rekening houdend met belastingvoordeel en rijksbijdrage, betekent dit alles, dat u zonder eigen geld zo'n
komfortabele flat kunt bewonen vanaf f 274,- resp. f 441,- netto per maand.

voor o.a.

BOUWMAN

3 kwartier grondgymnastiek,
daarna halteren, badminton,

2 kamerf iats vanaf f 120.000,- v.o.n.;
3 kamerflats vanaf f 141.500,- v.o.n.

Rijwielhandel BOS

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

Tel. 02507 • 12574

BAKKERIJ

Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

reisbureau
touringoarverhuur

bij:

D R U K K E R IJ

VLIEGREIZEN
AUTOREIZEN
BUSREIZEN
VERRE REIZEN
STEDENREIZEN
WIJ HEBBEN ZE
ALLEMAAL

Voor alle ontvangen beste
wensen, reakties voor het
nieuwe jaar, ook namens
onze dames hartelijk dank!

TE HUUR:

garage
Omg. v. Fenemaplein
Tel. 02507-15027

Voor B H'S
A , B , C , D , un DD cupsen

Tangaslipjes
in S M un lutcju
is het nu ti|d om even bi| ons langs te komen.

Mensen in het nieuws

Januari 1981
Aan het begin van het afgelopen jaar werd door de gemeente aan de
Zandvoortselaan, maisonnettes aangekocht die werden verbouwd tot zes
wooneenheden voor één- en tweepersoons huishoudens.
Hot projekt Brederodestraat ging direkt na de bouwvakantie van start, nadat de
bewoners van dit pand in juni korte tijd de wethouderskamer hadden bezet en
hierna overgingen tot het kraken van de Julianaschool.
Door deze aktie werd Rekreade noodgedwongen verplaatst naar de Klim-Op
school. Deze school kwam ook al in het nieuws; positief, want momenteel vindt
de bomschuitenbouwclub er onderdak, evenals het welfare werk van het Rode
Kruis; negatief omdat omwonenden bezwaar maken tegen woningbouw op de
plaats van deze school.
Overigens waren er nog meer kraakakties, die van het pand aan de Hogeweg
waar men onder het motto „Sociale dienst voor sociale woningen" naar binnen
trok (in februari was dit), doch men werd door de politie verwijderd.
Hierbij werd een filmrolletje vernield, een filmrolletje dat later in 1981 uitgebreid
ter sprake kwam in de gemeenteraad, omdat de eigenaar biervan de gemeente
Zandvoort een proces heeft aangedaan.
Ook de Karel Doormanschool verdween uit het dorpsbeeld. In de herfst werd dit
gebouw gesloopt, nadat door de werkgroep huisvestiging ook hier een tevergeefse kraakaktie was ondernomen.
Positief woningbouwnieuws van het Huis in de Duinen, waar men dit jaar start
met de bouw van ruim dertig bejaardenwoningen, ook verklaringen van ,,geen
bezwaar" werden ontvangen voor het voormalig Sonnewende. woningen in de
oude Noordbuurt, en het projekt Zeestraat/Engelbertsstraat.
Hoewel langzaam lijkt de woningbouw toch weer op gang te komen. Afwachten
in 1982 is alleen op het aantal woningen in de sociale sector dat met rijkssteun
gebouwd mag worden.
Onderhandelingen voert de gemeente momenteel met de eigenaars van Groot
Kijkduin. wellicht dat hierover binnenkort ook goed nieuws te melden valt.

Afscheid nam dit jaar de heer Hoogendoorn als gemeentesecretaris. Voor
hem in de plaats kwam de heer Merts
uit Hoorn.
De opengekomcn plaats van korpschef
van gemeentepolitie, werd door afwijzing van de eerstgenoemde kandidaat
Jagerman pas in augustus 1981 opnieuw
bezet, door de heer Menkhorst.
Een nieuw gezicht m de gemeentraad.
Nel Vreugdenhil die de plaats innam
van Tom van Erp, die wegens adresverandcring zijn zetel verliet.
Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 1982 bezet zij op de
kieslijst de tweede plaats, na wethouder Jan Tcrmes die nu nog Inspraak Nu
vertegenwoordigt, doch in de toekomst
de kopman van D'66 zal zijn.
Bij de Cenav vertrok Johan Beercpoot,
zijn plaats werd ingenomen door Jim
Vermeulen. De laatste was meer in het
nieuws dan de anderen, want ook het
circuit stond weer in het middelpunt
van de belangstelling.

Wat in maart een feestelijke opening had moeten worden vjn de uitbreiding van
het raadhuis, werd een opening zonder veel feestelijk vertoon. Het ..vertoon"
namelijk, veel kostbaar antiek voor deze gelegenheid, geleend van het Frans Hals
Museum in Haarlem, werd kort voor de opening gestolen.
Bijzonder verheugd was burgemeester Machiclsen dan ook toen hij eind juli
hekend kon maken dat de dieven gepakt, en de kunstschatten teruggegeven
konden worden.
Voortaan blijft het antiek dat eigendom van de gemeente is achter slot en
grendel, je kunt maar nooit weten Wél zichtbaar voor alle bezoekers blijft het
wandkleed dat speciaal voor Zandvoort werd ontworpen door de kunstenaresse
J. Klaase-Minkels, een geschenk van de gcwestgemeenten en Haarlemmermeer
en dat in december werd onthuld en overhandigd.

Ook nieuw
Juni 1981
In het afgelopen jaar kun je niet om de
man Michael Hordo heen. De Canadees liet voor het eerst van zich horen
door een grootscheeps aangekondigde

verbouwing en reorganisatie van Hotel
Bouwes:"
In seplember bleek dez& verbouwing
voor wat betreft de benedenverdieping
gerealiseerd, en werd het geheel feestelijk geopend. Ook burgemeester Machielsen behoorde tot de gasten en zo
ontmoetten beide heren elkaar in andere omstandigheden dan voorheen, want
veel brieven zijn over en weer verzonden sinds Hordo arriveerde.
De Canadese zakenman had behalve
de verbouwing van de Bouwes Hotels,
namelijk ook allerlei verrassende plannen voor de gemeente zelf bedacht, die
nu niet direkt met enthousiasme door
het gemeentebestuur werden ontvangen*
'
*"
f
In de tussentijd wëfd'"rtô'faÖ"w"é11"a'ari'-""
dcelhouder van de Cenav-aandelen,
maar wat er nu verder gaat gebeuren
zal in de komende jaren blijken.
Is hij inderdaad een „cowboy met
woeste kreten en invallen" zoals hij
door één der raadsleden wordt gezien,
of blijkt hij eer. gewiekst zakenman die
houdt van ,,brainstormen"? De tijd zal
het leren.

198*
m woord

en i»eel<&

Mei 1981
Nieuw dit jaar was het ..Zandvoort Festival", een week vol aktiviteiten, georganiseerd door onder andere de
evenementencommissie, het comité nationale feestdagen, tederatie handelsvereniging Hanze en vele anderen.
Hoogtepunt was ongetwijfeld het grote muziekconcours op zondag 3 mei, daaraan vooraf was al een jdzz-festival gehouden.
een braderie, die later in het jaar werd herhaald.
Herhaald, of zo langzamerhand traditioneel waren de openlucht vismaaltijd. het jazz-festival. de solexrace, de week van het
paard, standwerkerconcoursen, ballonoptochten etc. etc.
De viering van de honderjarige spoorwegverbinding Haarlem-Zandvoort bracht niet zoveel festiviteiten en belangstelling
als men had verwacht. Wel een fiks aantal genodigden die van een kostelijke dag. en een ouderwets diner genoten

April 1981
Met feestelijk vertoon werd het afgelopen jaar de Nicolaasschool in gebruik genomen, terwijl de kleuters van de
Agatha-school op de laatste schooldag voor de grote vakantie hun intrek namen in de Mariaschool. Ook werd in juni in
Zandvoort-Noord groot feest gevierd. Nu bij de peuterspeelgroep van 't Stekkie. Met veel ijs «n spelletjes werd het eerste
lustrum gevierd.
Overigens wat 't Stekkie veel en herhaaldelijk in het nieuws.
Op last van de dienst Publieke Werken werd dit vvijkgebouw voor een deel gesloten wegens bouwvalligheid.
Veel en langdurig waren de discussies in de gemeenteraad, maar in december 1981 werd het gebouw in zoverre
gerenoveerd, dat men nu weer alle aktiviteiten in het wijkcentrum kan laten plaatsvinden.
Voor deze renovatie werd een krediet van ƒ 36.00U.- door de raad beschikbaar gesteld. In 1982 zal men echter nog niet over
een nieuw wijkcentrum kunnen beschikken, hierover moet eerst nog een besluit genomen worden.

November 1981
Behalve het circuit, kwam dit jaar ook het Dolfiruma m het nieuws. Geruchten die gingen over een dreigende sluiting.
zorgden ervoor dat heel veel mensen plotseling de weg naar het Doltirama wisten te vinden.
Trainer Slootmukcr ontketende een aktie door ruime publiciteit te vragen voor zijn bedreigde dolfijnen en andere dieren.
De reakties uit het gehele land ai Zandvoort \varen enorm. Een hatidtekeningcnaktie van 27 Mc'ers leverde ruim
ttenduizendo adhcsiebetuigingcn op.
Onderhandelingen worden nu gevoerd door R i j k . Provincie en Gemeente om te bezien of het Doltirama voor Zandvoori
behouden kan blijven ..Zandvoort Kan met zonder Dolfiratna" moet in 1982 m do p r a k t i j k gebracht worden

Augustus 1981
Hoewel l.iui. k w a m Je /omcr dan toch nog onveivvachts m augustus, l-.nkele
weken stralende /onne.schijn en /omertempL'raturen /orgden ervoor dat de
strandpac'.iters mei behoefden te spreken van een ..\eiloren seizoen, .il <Mg het
er in hel begin urn de /omci wel naar uil

N,i and mei moest men tenminste heel l,ing \v .iditen op de /onneschijn
September! w.is met ontitmstm. w,ml np Je llste w e i d e n HOL: /onierse
tempei aturen iiemeten
D e h e i t s l v v c r J e c h t e r i i . i t nat n.n Met simmen die .een eini.Ii.' leken te kennen
Dcecinbei tiMislotte /orgJe voor spinokie'sat.htigi. 1 ve tge/iclilen. en MI.U ongein.ik
voor speciaal Je w.inJel.i.u--. een u n i e k e i s t biaelil I'JM «cl en sehaatspkYiei in
de k e r s t v a k a n t i e
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In hoolü,Mdk cloor eon loenainp v,m clo werk/damneclcn willen wi| hpt personer-l:,
hoMdcd vnn hol Automaliseringsbuteau uitbreiden mei

die ver t intwoofdeli|k ra\ .-i|n voor dr exploi
Mlic vjn de geautomatiseerde sys>t«mcn
Hi|/2i| zal hierbij leiding geven a;in momen
teel vief operators Voor deze nieuwe funktie
m ons bedrijf zoeken wi| iemand die voldoet
aan de volQonde ei^en pn wensen
- opleiding op middelbaar niveau

— ruime ervaring als (senior) operator van
IBM 4341 onder DOS/VSE CICS VSAM
etc
— leidinggevende capaciteiten alsmede
kommumkatieve- en organisatorische
vaardigheden
- leeftijd ca 30 (dar

korting geven wij op de
restantvoorraden dames- en
herenkleding, ook op alle
bekende merken. Collectie
winter 1981-1982

fótöMMEUR
(mrV)
die .'ich met hei programmeren m toe
nemende mate ook zal moeien gaan be/ig
houden met aktiviteilen op hel qeuied van
systeem-analyse Van deze programmeur,
de vijfde binnen het Autonatisenngsbureau
vragen wij
- een middelbare opleiding met bi| voor

keur theoretische kennis op het gebied
van programmering (bijv enkele ambi
modules)
— enkele jaren ervaring als programmeur
— analytisch vermogen akkuratesse en
kommunjkatieve vaardigheden
- leeftijd vanaf ca 22 jaar
Voor beide funkties zijn het salaris en de
overige arbeidsvoorwaarden m overeen
stemming met het gewicht van de werkzaamheden
Voor nadere inlichtingen en/of een sollici
tatie kunt U eich wenden tol de VBA
afdeling Personeel en Organisatie ( t a v
Drs P J Hulsbos), Legmeerdi|k313 1430 BA
Aalsmeer, tel 02977 34567

Let op: filiaal Zandvoort is ook op zondag
open van 13.00-17.00 uur

t

Opleiding tot A-B diploma K.N.Z.B.
voor moeder met baby en volwassenen.

Conditie- en vrij zwemmen.
Neem eens een proefles ter kennismaking.

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan snef uw
schriftelijke sollicitatie, met vermelding van
opleiding en ervaring naar:

MART1NASR HOLLAND NV
Hoofd dienst Personeel en Organisatie,
Postbus 7507 -1118 ZG Luchthaven
Schiphol.

JAZZ-BALLET
Begin 1982 goed.
Zeer harmonieus leren bewegen en bouwen
aan uw conditie.
Jeugd v.a. 6 jaar na schooltijd;
dames en heren-clubs;
Workshop op zondagochtend.
Neem een proefles ter kennismaking.

SPORTACADEMIE

Nauweïaerts-de Age
Sinds 1945
BLOEMENDAALSEWEG 152 - OVERVEEN
TELEFOON 023-26 55 21.

SPORTACADEMIE

nauwelaerts-DE AGE
sinds 1945
BLOEMENDAALSEWEG 152 - OVERVEEN
TELEFOON 023-26 5521.
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020 • 767868
hormon hiMiermanswiHi 6 .imsli'idjrn t

lelü> 18143

POSTZEGELS

MesjeuAndré

Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door

J.D. MUIS
Zandvoortseiaan 325 - Bentveld/post Aerdenhout,
tel. 023 - 24 49 83 (b.g.g. 020 - 22 09 01 of 12 31 23).
Reeds meer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere
raken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend te koop tegen beslist goede prijzen: grote en kleine
wereldcollecties, landencollecties, verzamelingen Nederland en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels, series
engros en partijen.
Geen object is te groot. Er wordt contant betaald.
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

voor al uw kledingreparatie.
LAAN VAN ANGERS 83 - TEL. 023-331356.
Prijsopgave vooraf;
het werk wordt gehaald en gebracht.

Eerste kwaliteit
handgeWoofd

openhaardhout
2 m thuisbezorgd v.a.
f 200.- .

DOE MÉÉR ZELF

BV HAARLEMS
HARDHOUT

HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5 - TEL. 244609.

RIJKSWEG 339SANTPOORT - TEL. 023375381/314107.

-

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren, verf. Louvre-deuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voorde
DOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot 16.00uur.
's Maandags gesloten,
's Middags van 12.30-13.30 uur gestoten.

ummt

KOOYWAWS

FORDOTO
Zandvoort.
Ampôrestraat 10
(naast Colpitt)
tel. 02507-1692S;
b.g.g. 13242 .
Ford verkoop en
Service
Ook voor diverse
. merken inruilauto's

Ir. W. van den Broek Instituut
Amsterdam

OPLEIDING TOT
LABORATORIUMMEDEWERKER
CHEMISCHE, MEDISCHE EN BIOLOGISCHE
RICHTING, HLO en MLO
Voor geïnteresseerden in deze opleiding houden wij een
OPEN DAG

op zaterdag 16 januari 1982
van 10.00-15.00 uur in de volgende gebouwen:
- voor de chemische en medische opleidingen Praktijkgebouw van
Breestraat 2-4 (nabij het Concertgebouw vanaf Centraal Station
tramlijn 2).
— voor de biologische opleidingen (botanisch en zoologisch): Hugo
de Vrieslaboratonum, Plantage Middenlaan 2A (nabij Artis, vanaf
Centraal Station, tramlijn 9)
Inschrijven voor het cursusjaar 1982-1983 is mogelijk tot 1 april
1982
Prospectus -t- inschrijfformulier aan te vragen bij Administratie Ir.
W van den Broek Instituut. Bennebroekstraat 11-13, 1058 LJ Amsterdam, tel 020-158290

AMSTERDAM-c

makelaars b tdxjtuurs in |jedn|ts en woonruimten

DE
GRAVIN
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party

organiseert elke zondag gezellige

3

Elke werkdag van
halfnegen lol halfeen
en van halftwee tot
halles geopend

TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel m units vanaf ca. 200 m'.

RESTAURANT

ALLEENSTAANDEN EN
ONGEHUWDEN

De opruiming start
donderdag 14-V82

Ook voor bont.

HOLLAND NV

Algemeen beschaafd Nederlands en uitstekende beheersing van het Engels. Woonachtig
directe omgeving Schiphol-C.
Tevens dienen zij telefonisch bereikbaar te zijn.

tot 45 personen.
Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Reserveren: telefoon 023-265333

STICHTING 25-50

Instituut De Korte
(direkteur: Wim van der Straten)
Aangesloten FAKOS NVvV
Nicolaas Witsenstraat 5 -1017 ZE Amsterdam
Vraag gratis studiegids.
Telefoon 020 - 233994.

Hun baan zal bestaan uit het d. m. v. een oproepsysteem begeleiden van onze passagiers
voor vertrek en na aankomst van onze vluchten
Zij werken op onregelmatige uren, dus ook
tijdens de weekeinden.
Leeftijd 21 tot 35 jaar.

Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaal fondue-restaurant

Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023-317058

in 1982 leren zwemmen of uw slag verbeteren.

schoonheidsspecialist(e)
pedicure
manicure
visagiste

FREE-LANCE
GRONDSTEWARDESSEN (m/v)

JACK HOUSE

HAARLEM, ANEGANG 44A, TEL. 023-323833
ZANDVOORT, KERKPLEIN 3, TEL. 02507-14828

ZWEMLESSEN

begin
aanvang
nieuwe cursus

Gevestigd op Schiphol-C.
vraagt op korte termijn:

Cortina-Modes

RESTAURANT

Bovendien A-iu 'i 'i
van 10 00 12 OU u,H
U bent welkom

TE KOOP
AANGEBODEN
landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,
bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

de ridder & strijbis bv
Makelaars en Taxateurs onroerende goederen
Adrtaan Pauwlaan 27 29 ie Heemstede Tel 023 288560"

in THE PALACE STREET,
Kruisweg 1043, Hoofddorp en elke vrijdag
in Hotel van Aken, idem stijl, populair
en discodans.
Zaal open 20.30 uur
Aanvang 21.00 uur
Inlichtingen: 02230-19337

Joegoslavisch Restaurant „PULA"
brengt u van woensdag t/m vrijdag een speciaal

Dansen bij....
Jan Daniels.
Speciale

spoedclub

DANSCONTACTAVONDEN

Verzamelaar
vraagt Nederlandse

beginners.
Heden inschrijven.
Aanvang januari.
Adm. de Ruyterweg 110, A'dam.
Dirk Sonoystr. 155,
A'dam.

prentbriefkaarten
van vóór 1940.
Leuke dorpsgezichten.
f 1,50 voor fraaie exempl.

pr.n.o.t.k.
Tel. 023-377405.

GOULASH MENU voor

15,50

Garnalencocktail of soep
Stokbrood + kruidenboter
Goulash met rijst of aardappelpuree
Servische salade
Palacinka
Reserveer vanaf 15.00 uur. Maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortseiaan 143-145 - Heemstede

Tel. 023-28 52 85
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Tk zou buiten willen werken, in
de havens, aan de grens of op een
vliegveld, veel afwisseling, mensen
om me heen...
Dat kan bij de DOUANE, maar dan moet U op 1 september 1982 minstens 18 en niet ouder
dan 27 jaar zijn. Ook moet U goede ogen hebben (een bril behoeft geen bezwaar te zijn).
Misschien heeft U een MULO/MAVO-diploma; dat kan een aanbeveling zijn, maar is niet
vereist. Ook als U dit jaar eindexamen doet kunt U dus solliciteren.
Heeft U belangstelling?
Solliciteer dan naar de functie van

douane-am btenaar

(mnl./vrl.)
De opleiding voor deze functie zal gedurende de eerste 4 maanden plaatsvinden aan
het Douane-opleidingsinstituut te Elspeet, alwaar U intern zult verblijven. Deze opleiding
begint 1 september 1982.
Het salaris bij indiensttreding:
18 en 19 jaar f 1853,- per maand
24 en 25 jaar f 2149,- per maand
20 en 21 jaar f 1937,- per maand
26 en 27 jaar f 2220,- per maand.
22 en 23 jaar f 2028,- per maand
Daar komt nog bij een vakantie-uitkering van 7'/2%. Daar kunnen nog bijkomen een toelage voor onregelmatige dienst en een eventuele tegemoetkoming in de pensionkosten.
Na een volledig kosteloze opleiding (totale duur ± 2 jaar) volgt benoeming tot assistent (maandsalans max. f2642.-) met promotiemogelijkheid tot assistent A (maandsalaris
max. f 2920,-), Daarna zijn de mogelijkheden nog niet uitgeput, maar dat hangt van Uw
capaciteiten af.
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van
vacaturenummer 1-3388/3974 (m linkerbovenhoek
van brief en enveloppe) en uw huisadres met
postcode, inzenden vóór 20 januari 1982. aan de
Rijks Psychologische Dienst. Prins Mauntslaan 1
Correspondentie-adres:
Postbus 20013, 2500 EA 's-Gravenhage.
Een mededeling van ontvangst van Uw
sollicitatiebrief wordt u door de Belastingdienst
toegezonden.

Rijksoverheid

AFSCHEID - Vijfenveertig jaar lam;
vervulde mevrouw J opa' Bisctitier•%cr-Krotnhnut tal van hoofdrollen
bij hinclvcrL'Higing Op Hoop \un
Zi.'^(.'<i Met hel toneelstuk
nn'\roii\v l'ujfin" mini de
ïor.'j,'c' Hi'ek «/«/(<•/</. Margreet Ati's
zodu liaur op.

zandv

(jlIZIC'HI • Omwikkelingen op mr(Iml; terrein, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen Liinnen het
gezicht van de gezondheidszorg in
betrekkelijk korte tijil aanrnerkeliik
veranderen. Een blik op de toekomst
tot 1990 en • va^cr e>: algemener daar o\ erheen.

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

UITGAVE WEEKMEDIA
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KENNEMERLAND - Er zijn niet
voldoende argumenten om één of meer
van de bestaande ziekenhuizen te sluiten.
Dat is de voornaamste conclusie van
het rapport over de ziekenhuissituatie
in Midden en Zuid Kennemerland in
1990, op verzoek van Gedeputeerde
Staten opgesteld door een adviesvoorbereidingscommissie.
Daarbij gaat het om acht algemene
ziekenhuizen: Diaconessenhuis Heemstede, Mariastichting Haarlem, Elisabeth Gasthuis Haarlem, Rode Kruis
Ziekenhuis Beverwijk, St. Jozef Ziekenhuis Heemskerk, Zeeweg Ziekenhuis IJmuiden, St. Joannes de Deo
Haarlem en Marine Hospitaal Overveen. De commissie beveelt aan de

<;ASTHLÏSPU-:IN 12-/\NDVOOUT-TEL.02507-1 71 66-OPLAGE3400F.X.
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ONTWERP-AD VIES ZIEKENHUISSITUATIE KENNEMERLAND

„Niet voldoende
om ziekenhuizen
door de rijksoverheid noodzakelijk 2700 naar 1800 - dat is van 5,6 naar 3,85
geachte vermindering van het aantal bedden per duizend inwoners.
ziekenhuisbedden in Kennemerland De commissie meent dat het aantal
over alle ziekenhuizen gelijkelijk te bestaande formatieplaatsen voor speverdelen. Geleidelijk kan het aantal cialisten niet mag worden uitgebreid.
bedden dan worden teruggebracht van Elk ziekenhuis zou echter behalve over

de basisspecialismen, ook moeten kunnen blijven beschikken over enkele
deelspecialismen.
Op dit moment bestaat nog onvoldocnde inzicht in de kosten die deze afslankoperatie met zich meebrengt. Evenmin

is nog duidelijk te overzien welke
effecten deze beddenvermindering zal
hebben op het functioneren van de
ziekenhuizen en andere gezondheidsvoorzieningen in deze streek. Veel
nadruk legt de commissie op de gelei-

delijkhcid van de uitvoering. Zij beveelt ook een onderzoek aan naar de
qevolpen van de beUdenvermindenng.
Voordat het definitieve advies over de
zickenhuissituatie aan de Staatssecretans van Volksgezondheid en Milieuhvgiene wordt uitgebracht, zullen naar
verwachting nog twee jaar verstrijken.
Gedeputeerde Staten zullen het ontwerp-advics nu eerst ter inzage legden.
Verder wordt het voor commentaar
toegezonden aan direct betrokkenen,
zoals ziekenhuizen, vertegenwoordigende samenwerkingsorganen maar
ook aan het gewest en de gemeenten.
Deze instanties maar ook iedereen die
zich geroepen voelt te reageren: organisaties, verenigingen, groeperingen of
individuen, kunnen schriftelijk hun
reacties op het onderwerp-advies indie-

FORMULE - Jan Lammen is nog
allerminst uitgekeken op het Formule I-gebeuren. De Zandvoorter
hoopt via Renault zijn rentree te
kunnen maken.

FRISSE WINTERNEUS

ZANDVOORT - In de zomer bij
lage temperaturen met geen stok
naar het strand te krijgen, in de
winter geldt blijkbaar hoe kouder
hoe mooier. Die indruk krijgt
men bij het aanschouwen van de
grote drukte, afgelopen zondag.
Velen spoedden zich naar het
strand om een frisse neus te
halen. Drommen wandelaars genoten, ondanks de straffe wind,
van het winterse weer.
Dat had tot gevolg dat het op de
Zandvoortselaan en de Zeeweg
eveneens bijzonder druk was. Als
op zondagse zomerdagen werd er
in file gereden en oversteken
bleek een toer, waarvoor men zijn
geduld in lijdzaamheid moest bezitten.
De boulevard bood als aanblik
een onafzienbare rij geparkeerde
auto's en de viskramen hadden,
zo vroeg in het jaar, over belangstelling niet te klagen. De enigen
die van de publieke belangstelling
niet profiteerden waren de strandpachters, wier nering in deze tijd
van het jaar nog stil ligt.
Langs de Vloedlijn

Een barre kou zou heel wat minder
hinderlijk zijn zonder de raadgevingen van vele mensen.
Kin Hubbard
(1868-1930).

Ingebroken
ZANDVOORT - In de gemeentelijke
remise aan de Kamerlingh Onnesstraat
is afgelopen donderdag ingebroken. De
vermoedelijke daders hebben alle vertrekken doorzocht; bureaus opengebroken, de werkplaats binnengedrongen en alle auto's doorzocht. Er zijn
grote vernielingen achtergelaten. Van
de daders ontbreekt elk spoor.

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor 12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166
en 's middags heeft u hem
in de bus!

Zandvoort - Met enig formeel vertoon
heeft wethouder Jan Termes op woensdag 6 januari de eerste glasbak in de
daarvoor bestemde vrachtauto geleegd.
Door het overhalen van enkele hendels
was het legen van de eerste glasbak een
feit.
„Het is allemaal bijzonder snel gegaan,
het plaatsen van de bakken, en hoewel
wij er niet zoveel vertoon van wilden
maken als in sommige buurgemeenten,
toch dit beetje formele mag er wel bij,
want wij zijn als gemeente bijzonder
ingenomen met de glasbakken", aldus
de wethouder.
Het blijkt namelijk dat de reaktie van
het publiek, en met name dat van de
huisvrouw, bijzonder positief geweest
is op het verschijnen van de glasbakken. Overal waren zij (misschien wel
door de afgelopen feestdagen) binnen
zes dagen vol, „Verheugend dat men
zich zo gediciplineerd opstelt" is ook de
reaktie van de direkteur Dienst PW,
ing. \Vetheim.
Wanneer er namelijk maar genoeg glas
in de bakken terecht komt, kan het een
besparing geven in de toekomst op de
reinigingsrechten, en dat lijkt in Zandvoort niet tegen dovemansoren gezegd
te zijn. ,,Als ze het nu maar volhouden,
dat zou geweldig zijn" is men algemeen
van mening.

ERKENNING BIERER STICHTING VERLENGD

Verlaging dagprijs
tot nieuwe initiatieven

Snelheidscontrole
ZANDVOORT - Afgelopen woensdag
werd door de gemeentepolitie' van
Zandvoort een radar-snelheidscontrole
binnen de bebouwde dom gehouden.
Er werden snelheden tussen de 62 en
de 85 kilometer geregistreerd.

ZANDVOORT - Met voldoening
heeft de direktie van de Bieren
Stichting ervaren dat door het ministerie van CRM de erkenning
ingevolge art. IA van de Algemene
Bijstandswet (toelating als beschermde woonvorm) weer voor een
jaar is verlengd.
Dit houdt in dat de 164 bewonders
en 54 medewerkers voorlopig niet
ongerust behoeven te zijn dat zij op
straat worden gezet, mits men de
zaak ook financieel rond kan krijgen.

Foto: 'Wethouder Termes helpt een handje bij het legen van de eerste glasbak.
(foto Europ-ess)

E

Zandvoorterweg
AERDENHOUT - De 79-jange H H.
Kuper uit Aerdenhout is dinsdapaumd
om het leven gekomen bij een uiiL;e\til
op de Zandvoortcnveg in Aerdenhoui
ter hoogte van de Van Lennepwe;>.

Door het ministerie van CRM werd
onlangs bepaald dat de daggeldvergoeding per bewoner teruggebracht moest
worden van ƒ 70,— tot ƒ 50,— per dag.
Een beslissing waartegen het bestuur
van Bierer Stichting een Arob-procedure heeft aangespannen, omdat men
van dat geld niet kan rondkomen. De
aankoop van het pand De Meent, waar
circa vijftig bewoners verblijven, is in
het verleden volgens CRM té kostbaar
geweest, reden waarom de Bierer
Stichting werd geadviseerd de dagprijs
met ƒ 20,— naar beneden te brengen.

vervolg op pag. 3

Karnaval in De
Krocht
Zandvoort - Het karnavallen hangt
in de lucht en daarom houdt de
Zandvoortse karnavalsvereniging
De Schuimkoppen op zaterdag 23
januari een zottenbal in gebouw De
Krocht. Het belooft allemaal een
groots festijn, want naast de aanwezigheid van Prins Hendrik III, Prinses Wil en de Raad van Elf, zullen
maar liefst acht karnavalsverenigingen hun opwachting maken. Dat
zijn De Spaarnepiepers uit Haarlem, De Lange Neuzen uit Heemskcrk, De Rampestampers uit Lisserbroek, De Verkreukelde Hoeftrappers uit Alkmaar, De Amicraten en De Meerkoeten uit Amsterdam en De Scharrekoppen en De
Duysterhappers uit Zandvoort. Het
muzikale wordt verzorgd door de
boerenkapel De Windmolens en het
trio Norman Smith uit Haarlem.
Het gedruis begint om 19.30 uur.
Gebouw De Krocht is te vinden aan
De Grote Krocht 41.

Tafel van Verdienste voor
bestuurslid Duysterghast
Zandvoort - Bijzonder verrast was Willem de Buijzer zaterdagavond in Sociéteit Duysterghast, dat juist aan hem de
„Tafel van Verdienste 1982" werd
uitgereikt.
„Alles wat ik had verwacht, maar dit
niet", aldus een glunderend bestuurslid
van de sociëteit, een bestuur waarvan
hij nu al tien jaar deel uitmaakt, en
waarin hij in de loop der jaren tal van
funkties heeft uitgeoefend.
„De Tafel van Verdienste" wordt ieder
jaar uitgereikt door de Raad van Elf en
de Carnavalsprins, die reeds vroegtijdig besluiten, en uitmaken welke inwoner of instelling zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente
het afgelopen jaar.
Dit jaar werd het allemaal wat anders,
want in 1982, om precies te zijn op 24

april bestaat Sociëteit Duysterghast,
vijftien jaar. ..Wanneer Willem de
Buijzer er niet was geweest, dan had
het er voor de sociëteit ook bijzonder
duister uitgezien, want wellicht was de
hele zaak al opgeheven en was er geen
spiake van geweest dat er nog een
onderscheiding uitgereikt had kunnen
worden", aldus de nieuwe praescs van
de sociëteit.
Een bijzonder feestelijke avond dus,
die zaterdagavond de negende, want

^Dbipsstrèat, 8, .Aalsmeer

-

02977-28411

Dr. Schaepmanstraat 1/
hoek Brederodestrar>t,
telefoon 16768.
Geopend van 8.00-20.00 uur.

De heer Kuper reed pei tiets rk'liting
Heemstede Op het moment dat hi| hij
de Van Lennepueg de rijbaan \\ilde
oversteken werd hij midden in de tkink
aangereden door een 21-iange motoirijder uit Zundvoort, die tevergeels h id
getracht de fietsei nog 1e o n t w i j k e n
Het slaclnoilri \\cid per ambulance
oveigebr.icht naai de Man.istiditint;.
\vaar een arts slechts de- dood kon
constateren De bestuurder \.in de
motor werd vooi nadei oiider/ork opgenomen in lieuellde /ickenhim. / i j n
16-jarige duo-pass.igiere. eeneen* .ilkomstig uit Zuiuhooit, liep eLii .:eliruken pols op, maar kon na behanddinc
huiswaarts keren

Korting benzine
Suf)ef

] 6 cent
(\torrnaa! \

Oiesei

3 cent

f evei 6 i>i <)ri'(' occasions

l li/Hvri"i/V'
S351

met alleen het bestuurslid van de sociéteit, maar ook alle leden waren bijzonder verrast met deze geste van Prins Ab
de XV en zijn Raad van Elf.

Mislukt
ZANDVOORT - In de nacht van
vrijdag op /aterdag hcett een drietal
jongens geprobeerd in een geparkeerde
auto in te breken. Bij de nadering \ a n
een politieauto scheen het drietal veel
haast te hebben en verdween via een
poort aan de oostzijde van de Bm.
engelbertstraat. Bij nader onderzoek
bleek dat in het rechterpoitiorslot van
de auto een gedeelle van een schaar
stak. Vermoedelijk is er niets uit de
auto ontvreemd.

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 3126 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96 -

\ mniMU itmmn
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FAMILIEBERICHTEN,
Na een langdurige 7ieklc is nog onverwacht van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma
ALIDA JOACIM JORDAAN
op de leeftijd \ an 66 jaar

SUBSIDIES
EMANCIPATIE AKTIVITEITEN
1982

Dansen bij....
Jan Daniels.
Speciale

AMSTERDAM-c
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.

(HLRHAALDE OPROEP)

Dankbaar \oor de liefde, die zij om, geschonken heeft
ei de zorg waarmee :ij ons heef l omringd
H LP Joacim
Hjrry en Ellen
Nanette
Steven
At en Ria
Jacquelme en Kees
Caroline en Ben
John en Janny

Bianca
Jordy

2042 EP Zandvoort, 6 januari 1982
Dr C A Gerkestraat 95-rood.

Op 9 januari overleed mijn lieve man
JAN DE GROOT
in de ouderdom van 80 jaar.
Zandvoort, 12 januari 1982
Gasthuishotje4
Correspondentie-adres
Schoolplem 3, postbus 158,
2040 AD Zandvoort

Instellingen en groepen in Noord-Holland die in
1982 emancipaneaktiviteiten willen uitvoeren
kunnen daarvoor nog deze maand subsidie aanvragen.
De aktiviteiten moeten een provinciaal of regionaal
bereik hebben, d w z dal de deelncmers/sters uit
meer dan drie Noord Hollandse gemeenten
moeten komen
Aanvragen
Er is een folder beschikbaar met de voorwaarden
voor een provinciaal subsidie. Op verzoek wordt
deze folder en een aanvraagformulier toegezonden
door de sectie emancipatie, tel. 023 - 16 35 OS.
De ingevulde formulieren moeten voor 1 februari
a s worden ingediend bij
Provinciaal Bestuur van Noord-Holland,
sectie emancipatiezaken,
Postbus 123, 2000 MD Haarlem.

De crematie heel t inmiddels plaaügehad

Paviljoen „De Vijverhut"

spoedclub

provinciaal bestuur
vannoord-hdland
N Groot-Groen

Vondellaan46-Zandvoort-Tel. i 25 38

beginners.
Heden inschrijven.
Aanvang januari.
Adm. de Ruyterweg 110, A'dam.
Dirk Sonoystr. 155,
A'dam.

makelaars & taxateurs in bednjfs en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners

020 - 767868

herman heijermansweq 6 amslerdam i

telex

18143

KRUISVERENIGING ZANDVOORT
Wmteraktiviteiten 1982
LEZING over alternatieve geneeswijze in
het GEZONDHEIDSCENTRUM;
Beatrixplantsoen 1 te Zandvoort
(zijstraat Kostverlorenstraat).
Woensdag 20 januari, aanvang 20.00 uur
Onderwerp ENZYM-THERAPIE
Spreekster' Mevr. J Zuydam.
Na de pauze is er gelegenheid tot vragen stellen.
U bent van harte welkom, de toegang is gratis
voorleden en met-leden

Te koop
2RIJPAAROCOLBERTS
mt. 52, z.g.a.n.
KINDER- tevens
WANDELWAGEN

* OF HUISJE
TUINHUISJE
te huur of te koop
gevraagd
Tel. 02507-14286

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

2 jonge gezinnen
vragen voor dubbele
bewoning één

TE KOOP
Enige schrijfmachines

HERENHUIS

Groot model Triumph in zeer goede staat
l nel. hoes v. a. 250,Van Galenstraat 120, tel. 02507-13550

te koop
Tel. 18139

W. de Vries
pianostemmen en
onderhoud, goede
service en lage prijs.
Tel. 02507-17972,

Joegoslavisch Restaurant

De crematie heeft heden in stilte plaatsgevonden.

„Dubrovnik"
Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft
betekend geven wij kennis dat onze lieve en zorgzame
moeder, groot-, overgroot- en bedovergrooimocder
ANTJEPAAP
weduwe van A. J van der Moolen
op de leeftijd van ruim 87 jaar rustig is ingeslapen.

De piovintic Noord-Holland geelt al een aant.il
laren slimulenngssubsidifs vooi centrale
dccommocljlieb Er is onder/ock gcd.un naar
behoefte aan dorsphuucn en wijkcentra in
Noord Holland De resultaten van du onderzoek
zullen worden betrokken bi| de opzet van een
nieuwe subsidieregeling per 1 lanuan 1984.

W A van der Molen
A J. van der Molen
E van der Moolen-Koper
en verdere familie
2041 VA Zandvoort, 7 januari 1982
Het Huis m de Duinen
Correspondentie-adres:
Pasteurslraat 13
De crematie heeft op dinsdag 12 januari plaatsgehad.

Ter gelegenheid van hel 25-jarig huwelijksfeest van onze
ouders
HAN EWOLDT EN RIE EWOLDT-H1DDES
nodigen wij u uu om dit met ons te vieren op vrijdag
22 januari 1982 vanaf 20 30 uur in restaurant Keur,
Zeestraat 49 te Zandvoort.
Loremzstraat 2S2, 2041 SL Zandvoort
Franctsca en Dick
Han en Ingnd

Zo is dan wie in Christus is een
nieuwe schepping, hel oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen.

PROVINCIAAL FONDS
DORPS HUIZEN
EN WIJKCENTRA

2Cor.5:l7

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
delen wij u met droefheid mede dat van ons is heengegaan
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa
FRANS JOH AN CORNELIS TERWEE
op de leeftijd van 61 jaar.
E Terwee-Heidebnnk
EdithenTheo
Annelies
Hans en Heleen
2042 CV Zandvoort, 8 januari 1982
Vinkenslraat 18
De begralems heeft woensdag 13 januari plaatsgevonden
op de algemene begraafplaats te Zandvoort

Overgangsicgcling
Gedeputeerde staten stellen zich voor een
overgangsregeling te treffen voor de |aren 1982
en 1983 vooi de subsidiering van centrale
accommodaties. Als u in aanmerking wilt
komen voor een subsidie kunt u dat de komende
maanden aanvragen.
Als richtli|n voor subsidie geldt 10 o/o van de
kosten met een maximum van f 130.000,--.
Het voorstel van gedeputeerde staten zal m rnci
a.s door provinciale staten worden behandeld.
Aanvragen moeten voor 1 |uni a.s. worden
ingediend
bi| het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland,
afdeling 7, bureau 2,
Postbus 123, 2000 MD Haarlem.
Beoordeling van de aanvragen
Het budget is beperkt. Toekenning van subsidie
gebeurt o.a. op basis van een pnoritcitcnh|st
Een belangnike subsidievoorwaarde is dat de
accommodatie toegankeli|k moet zi|n voor
gehandicapten.
Voor welke kosten subsidie
Subsidie kan worden gegeven voor oprichting,
verbouwing en inrichting van zgn. centrale
accommodaties. Hieronder worden o.m. verslaan
accommodaties
- waarin verschillende aktivitciten kunnen plaatsvinden,
- waarvan m principe iedere groepering gebruik
kan maken,
- waarbij de nadruk ligt op het aanbod van ruimte
Informatie
Nadere informatie is te krijgen bi| P. van Thiel

023- 163264.

Zeestraat 41- Zandvoort.
Telefoon 02507-15110.
heeft van maandag t/m vrijdag ons originele

Joegoslavisch wintermenu
- Goulashsoep -

stokbrood
- Gemixte gnllplaat 3 soorten vlees (mager)
met verse salade, saus en aardappelpuree
- Palacmka -

f 15,50

PRIJZEN-CONTROLE Ö6-O1-'82

en iedere zaterdag en zondag

sfeervolle Balkan-muziek (live)
Onze goede kwaliteit en lage prijzen blijven wij
handhaven.
Voor reserveringen iedere dag na 14.00 uur.

H et lekkerste en
goedkoopste
broodbeleg haalt u
alleen bij de
Kaashoek

BOKMA JONGE JENEVER
HENKES JONGE JENEVER
OEKUVPER JONGE JENEVER
HOPPE JONGE JENEVER

16.95
16.15
17.9S
10.15

i

provinciaal bestuur
vannoord-hdland

'l!

O

Heel kilo

HOPPE VIEUH
OUJARDfN VIEUX
HENKES VIEUX
PARADE VIEUX

extra belegen
meikaas
voor maar.

16.95
17.45
16.95
16.65

eieren
zo van de boerderij
bruine, 20 grote voor

5,00

O

vers va n de mat
200 gram

CJULiMU

2,98

HOFDIJKSTRAAT 24.

Tot ziens

Haltestraat 38 - Zandvoort.

Jonge vrouw zoekt

woonruimte
Overname geen
bezwaar. Red. huur
Tel. 020 -847699.

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

VERHUIZEN?

.95

niet
aanwezig

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman
Vraag vri|bh|vend prijsopgave en folder met
waardevolle tips

\\<i

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG'

O

ICÏTRENBRANDEWIJN

DE WIT VERHUIZINGEN
UGIO flMSTEMOAM EN OMSTHEKEN
wlil i Mit II | O h »» i ilci t) r of k /D rktun Sutwrma'kle il

Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 -Telefoon 15351.

HARTEVEIT citroen-brandewijn 13.2S
HENKES citroen-brandewijn 13.45
HOPPE citroen-brandewijn
12.95

niet
aanwezig

MIDDENWQNING

Vas»e koopsom f 165 000.- k k
All in Makerlaardij
020731485 Na kantoortijd 029072840

BESSEN
JENEVER

Corry van de Kaashoek

plantsoen gelegen

Ie etage 3 ruime slaapkamers en badkamer
m 2e to''et, vaste trap naar grote zolderkamer

niet
aanwezig

m

BEHANG-OPRUIMING
SCHILDERSHAL C.J. PAAP

mpt schuur c v gas, thermopane beglazing
alum en hardhouten kozijnen, zonnige tuin
b| 1978 Woonk 7 80 * 3 60 m met parket
vloer en open keuken en afzuigkap

14.95 14.95 14.45
14.25 13.45 12.95
13.95
12.95

CDEBERGH BESSEN JENEVER
HENKES BESSENJENEVER
BBLS BESSENJENEVER
V IF ''

HALVE PRIJZEN per rol
HOOFDDORP
Soderblomstraat

VIEUH

Overheerlijke

Onze gedachten gaan m deze moeilijke dagtn uit naar zijn
echtgenote en kinderen
Namens de besturen van de
Kruisverenigingen Zandvoort
en de Stichting
Gezondhcidsccmrum Zandvoort

16.95 16.95
17.45
16.95
15.95
17.45

Lekkere verse

Komt u even gezellig proeven.

TRA NS TERWEE

15.95 15.75
16.45
17.95
16.25

JONGE
JENEVER

lis

roombrie
Met grote ontsteltenis namen wij kennisvan het overlijden
van onze oud-medebestuurder

16.95
15.95
17.95
16.45

IRKENDE
VERHUIZERS

A. J. v d Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem-Tel. 023-31 0404

• AMSUHDAM Nr w t ontlilri»! 100
L jt hjimq *cl 1 33 Stotrr
k a t r l l O !?ƒ
(>llj l| Ie i 1B?
Plf n *0 4 , , 3 Ui In-M t
/ liilrr ] 'j Mj t
v * i (jHIcmtriMt 47 Molctk» !p 10 KI |r
lof 1 frtfg 11 1? Kjtlrlrnttfnat 170 • HOOFDHUUR Kru Iwrg b4U
• 7WANlNHUrU ut r t l j j t 1 7 * NIEUVY VINNIP Hoofdweg 1103
^ANDVOOIlï Bi, qp rcilfi t «dbc lm a*l 2 1

REGIO R O T T E R D A M E N OMSTREKEN
twnlil niait li i Oai v« > <!et Ut i Ifn Si« r>n a kl* il
» R O T T E H D A M C, J Muil
bj u«l E m rv«l>l'* i "J
» VLAAMUINGLN Scti r ta
ilr 6 • ÜCLNI.S V i t t ü
• SLIEDKELHT fJlmlple

• UUUE WE
• HlULU.O
• LClULN
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Voor al uw c. v.-, loodgietersen dakbedekkerswerk

FOTO Quelle

naar:

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507 -131 76
B. g. g. Tech. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67.

Compleet foto/film
assortiment, voordelig
afdrukken en

ontwikkelen
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

Te huuraanQeboden

Grote tv-kast

Gestoffeerde
kamer

750,- nu
/*ncr

695,-

mcl gas, water, licht
en gebr. keuken,
douche v 1 pers.
450,Tel. 02507-12150

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
telefoon 17751

PAGINA 9

Lek k ere

G. Kol
Schuitengat 7,
telefoon

13212
auto - brand - leven
alle verzekeringen

VUIKOEKEN

,r^

bijBAKKERIJ

vs^»1 ^T*")
l^~-Jr

R.v.d.WERFF

$&L.

Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

^^ S

Verkoop van de

KUNSTGEBITTENREPARATIES

bekende
DAY-4 matras

TE KOOP

80-190

HERENFIETS

vHrvivJiPHHP
.^^^^Ü^^fek
1
*<*$ J xJsJf*9

Speciaal voor mensen
met rugklachten

A. RITMAN

Het Kastenhuis

Rpmwarritstrant ?0 tolofoon 02507 1 93 65

Grote Krocht 25
telefoon 17751

350,-

DONZEN DEKBED
200x200 cm

Gevraagd voor de
woensdagochtend

/ 375,Het Kastenhuis

hulp in de
huishouding

Grote Krocht 25
tel. 17751

Tel. na 18.00 uur
02507-15074

A. J. DE
ASSURANTIËN
Grannetia

Voor gezelligheid., dan
bloemen van.

151 31
28987
42842
56698
70554

60
mnd
13029
PI/87
36545
48303
600 61

96
mnd

120
mnd

.84 87 16387
27093 239 50
357 11 315 14
44323 190 l! \

Ie en 2e hypotheek tot 125% mogelijk
Informeer eens1

Uw

J.BLUYS
Haitestraat65

2 g a. n.

48
mnd

Bedrag
5000
10000,
15000,
20000
25000

Helmerstraat 11 - Zandvoort
Tel. 02507 -1 21 50
Prins Hendrikkade 161 Amsterdam
Tel 020 22 34 56

Zandvoort

Piet Leffertsstr. 36

De specialist in al uw
bloemwerken
8203 R

Veilinggebouw
De Witte Zwaan
m en verkoop en
opslag van inboedels
en goederen
Dag geopTd j 9 18 u
en zaterd u,s 101 13 u
Tel 12164 13713
na 18 OOuuc 16658
Fa WATERDRINKER
Souterrain
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2

Hondenkapsalon

REftSEE
Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig kmppen - scheren - trimmen - wassen - ooren voetbehandeling
Mevr. Renee Truder.
Van Osladestraat 26, tel.
15626.

Officiële
Volvo dealer

H. P. Kooijman

bv

Colgate Tandpasta

• S RA R «

bi-fluor,
2 tubes, 329-

Schwarzkopf
7 Kruiden Shampoo
normaal, vet, droog,
anti-roos 575

aanbiedingen geldig
t/m dinsdag 19 januari

Unox
Rookworst

12 stuks

Maxi paars
12 stuks

649

Jacky Mannequin
Kwark

250 gram

i Spar Bruine
Bonen
+ Aff\

pot

Unox
Leverpastei
3 blikjes a 56 g

Koopmans
Pannekoekmix
speciaal 400 gram

Pepsi Cola
l liter

Rosé
d'Anjou a.c.
0,7 liter

149

Torn Poes
Brokken
jumbo 810 gram

0,6 liter

119

Pain de veau

169

M.

Eierbeschuit

Nutricia Chocomel
1/1 liter
215

>ar
Chocoladerepen

Allesreiniger
l liter

198

•Spar Verdikt
Bleekmiddel

5x25 g melk/puur/
butterscotch/noot

spliterwterl

129

695 12.95

te koop
Vraagprijs

11.500.-k.k.
Inlichtingen
Makelaardij o.g.

H. W. COSTER BV
Tel. 15531

249

250 gram

Drogisten) Reform

Varkensschnitzel

KAAS

'vers van 't mes'
Producent Kaas
vol vet jong belegen
500 gram
§40

100 gram

175

Kuikenborst
half filet

975

kilo

donderdag 14 januari

diepvries

Magere
Runderlappen

Winterpeen

vrijdag 15 en zaterdag 16 januari

500 gram

tel 02507-16123

v a 25 januari a s
voor 4 middagen
p w 10 p u

Uw adres voor

ebst kousen, panties,
knie en enkelstukken,
ook naar maat.

500 gram

Drogisterij

Fijne Handperen
conference,

voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,

kilo

Mager
Rundergehakt

mandarijnen
zonder pit, kilo

D1EETARTIKELEN

798 14.9

kilo
vrijdag 15 en zaterdag 16 januari

Clementina's

Gespecialiseerd in

Hulp in de
huishouding

Slavinken
5 stuks

670

MOERENBURG

uitsluitend geldig
in winkels met
VOORVERPAKT VERS VLEES

Carnaby gedecoreerde
appelvlaai

500 gram

Zandvoort

kilo

Nasi-Bamivlees

Witlof

Ook voor d/verse
merken inruil-auto's
Volvo

Magere Hamlappen

500 gram

Ouvvehand
Zure Haring

GROENTE & FRUIT

395

ZANDVOORT
BrederodestraatS.
telefoon 02507 13242

vrijdag 15 en zaterdag 16 januari

500 gram

donderdag 14 januari

119

595

200 gram

BROOD & GEBAK

398

500 gram

Varkensfrikando

Spar Kattebak
vulling 4,5 kilo 10 Puntbroodjes

159

Hacheevlees

Stegeman
Boerenleverworst

200 gram

2 rol

oranje,
alle smaken

330 gram

in darm
150 gram

Spliterwten
Komkommer
500 gram
schijven 3/4 pot
~
~
(x/Spar diepvries
SparSprits |JQ vleeskroketten
15 stuks
l*t^ 8 stuks a 50 gram

450 gram 345

Olvarit
Kleutervoeding
Calvé
Mayonaise

625

ZUIVEL

>Spar
Margarine

Tongeworst

115

normaal

uitsluitend geldig
in winkels met een
AMBACHTELIJKE SLAGERIJ
donderdag 14 januari

'Spar
Limonadesiroop

^^^^

Pampers
Driehoek
Wasbuiltjes

zonder zwoerd
150 gram

150 gram

Proset
Hairspray

218

250 gram

SPAR heeft liefst 450 SPAR
Eigen-Merk artikelen, nét zo
goed, maar u betaalt 'n stuk
minder! Ze zijn gegarandeerd
door SPAR: de grootste
kruidenier van Europa.

Stegeman Katenspek

Roussol
Landwijn l liter
rood/wit/rosé

VERS VLEES

Verse
Kuikenbout
500 gram

169

Oranjestraat 7
Zandvoort
Tel 02507 -1 23 27

kilo

448 79!

VJ

215
S - alleen geldig in
Spar Super

169

SPAR SUPER IN. Zandvoort CUuu.bin,,!

aanbiedingen geldig
t/m dinsdag 19 |anu£>n

SPARIO

HET BESTE

Krijgt u gasten?
Gron bc* w a j r '
W/i verhuren
bodden nfols st n'on
qUiswuk porsi ICM i n'
voor elkeg<Ji_c)tnh ui'
Ook verhuur vnn leuke
en praktische huisbar:,
DORPSPLtIN l
TELEfOON 1216-1 13713
Privé nd 18 00 uur 16658
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UNOK

UNOX

met f!uoride,voor
stralend witte tanden
GROTE TUBE

INSTANTCACAO

GROTE POT
400 gram

ERWTENSOEP
GEZINS-BLIK
maar liefst 130 cl.

UNOX

ROOKWORST
de échte Geldersche
250 gram

HALVE LITERS

T BIER
ONDANKS ACCIJNSVERHOGING

OUDEPRÜS!

/ / /
AMPENOLIE

RUITENREINIGER
maakt glanzend
schoon, laat geen
strepen na,
sneldrogend fin
huidvriendelijk

in gezellige
kleuren voor
een sfeervolle
verlichting

III f R- fles

voorkomt insluiping
of diefstal

"altijd te gebruiken"

TOILET AIR GEL PANTALON ELEGANCE
KOUSJES

CUNSTLEREN

permanente luchtverfrisser
voor het hele huis
altijd handig om er een
paar in huis te
hebben

STERKE
UITVOERING

Het is nog steeds de tijd

meef
•• HOOFDDORP:
Marktlaan 55
•ZWANENBURG:
Dennenlaan 19
•ZANDVOORT:
Burg. Engelbertsstaat 21
• NIEUW-VENNEP:
Hoodweg1185
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Advies commissie in lijnrechte
tegenspraak met oordeel
College voor ziekenhuisvoorzieningen
KENNEMERLAND - De aanbeveling van de door
Gedeputeerde Staten ingestelde adviescommissie
om de noodzakelijke beddenvermindering gclijkelijk over alle Kennemr ziekenhuizen te verdelen,
" l jaat lijnrecht in tegen het advies van het College
;oor Ziekenhuisvoorzieningen in 1979: wat dit
,-ollcge betreft kunnen het Diaconessenhuis in
Heemstede, het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en het Marine Hospitaal in Overvecn worden
opgeheven. De Mariastichting en het Elisabcth
Gasthuis in Haarlem zouden samen één top ziekenhuis moeten gaan vormen.
De provinciale adviescommissie gaat uil van handhaving van alic ziekenhuizen, eventueel met uitzondcring van het Marine Hospitaal in Overveen.
Daarover moet de minister van Defensie met de
minister van Volksgezondheid een oordeel vormen.
De vraag op welke wijze het aantal ziekenhuisbedden in Midden en Zuid Kennemcrland teruggebracht kan worden, speelt al sinds 1973. De
toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid
besloot een onderzoek in te stellen. Aan dit besluit
was overleg voorafgegaan tussen het College voor
Ziekenhuisvoorzieningen en de betrokken Kcnnemer Ziekenhuizen.
Aanleiding voor het onderzoek was het ontwikkelen
van een aantal bouwinitiatievcn door de Kenncmcr

ziekenhuizen. Het standpunt van het College voor
Ziekenhuisvoorzieningen was dat deze initiatieven
beoordeeld moesten worden in het licht van het
rapport Korte Termijn, waarin de norm van 4
bedden per 1000 inwoners was opgenomen. Door
diverse oorzaken verscheen het rapport van het
College vor Ziekenhuisvoorzieningen echtr pas in
1979, toen de nieuwbouw- en vernieuwingsplannen
van verscheidene ziekenhuizen al waren uitgevoerd.
Daarop verzocht de staatssecretaris ook aan de
provincie Noord-Holland advies uit te brengen over
de ziekenhuissituatie in Kennemerland en de lopen de bouwaanvragen.
Omdat Gedeputeerde Staten zich er van bewust zijn
dat een „regio-advies" verstrekkende gevolgen
heeft, zijn van meet at aan in de procedure
waarborgen opgenomen om de betrokken ziekcnhuizen en de bevolking in ruime mate de gelegenhcid te geven hun inbreng te leveren. De voorbereiding is ook niet alleen op ambtelijke basis gebeurd.
Behalve de gedeputeerde, belast met de portefeuille
volksgezondheid, mr. drs. H.W. Korte, hadden
zitting in de commissie: als bestuurlijke vertegcnwoordigers van de Stichting Samenwerkende Kennemer Ziekenhuizen (SSKZ): dr. G.A. Kool, drs.
J.A.M. Maes, met als plaatsvervangers E.B.M.
Dillman, arts en dr. G. van der Wal, en ambtelijk

1

ondersteund door de heer J.H. Heupcrs, directeur
bureau SSKZ en drs. V.H.M. Laanc, belcidmcdewerkstcr SSKZ; als bestuurlijk vertegenwoordiger
van het Kcnnemer Overleg Intramurale Instituten
(KOGIM): de heer A.L. Bocrtje, directeur Janskliniek Haarlem; vanuit het Regionaal Overleg Gezondheidszorg Kennemcrland (ROGK) met deskundige inbreng over de samenhang tussen de
zickcnhuisproblematiek en de overige - ook ecrsteIgns - gezondheidszorg: de heer M. Noordhock,
arts, ambtelijk ondersteund door drs. E. Gcrrils,
algemeen secretaris ROGK; als adviseurs: de heer
L. Bienfait, arts, Inspecteur voor de Volksgezondheid in Noord-Holland; drs. J. van den Hoof,
coördinator sectie planning, Bureau Volksgezondheid, provinciale griffie; mr. J.II.J. Mclenhorst,
hoofd Bureau Volksgezondheid, provinciale griffie;
als waarnemer: drs. E. Sira, stafmedewerkster
Bureau Provinciale Raad voor de Volksgezondheid;
als ambtenaren Bureau Volksgezondheid, provinciale griffie: drs. H. van Laer en drs. R. Zouiendijk.
Het wettelijk kader vormt een vast gegeven voor
Gedeputeerde Staten bg het opstellen van hun
advies aan de minister van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne; dit is derhalve als belangrijk uitgangspunt gekozen.

Het Diaconessenhuis te Heemstede - een voortzetting van het oude Diaconessenhuis, dat tot 1973 gevestigd was aan de
Hazepaterslaan in Haarlem. Ia 1963 verleende de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid principiële toestemming om hel
oude ziekenhuis met 289 bedden te vervangen door nieuwbouw met een capaciteit van 400 bedden. Omdat reeds toen het besef
begon te dagen dat door de nieuwbouwplannen van ook de overige Kennemer ziekenhuizen een overcapaciteit zou ontstaan, werd
in 1967 besloten het aantal bedden in het Diaconessenhuis terug te brengen tot 365. Door allerlei problemen rond de bouwlocatie
in Heemstede kon de bouw pas op 5 januari 1970 beginnen. Op 31 juli 1973 werd het nieuwe Diaconessenhuis in gebruik genomen
en op 10 mei 1974 feestelijk - ook vanwege hel honderd-jarig bestaan - door prinses Beatris geopend.

Ontwikkelingen op medi
terrein kunnen gezicht
gezondheidszorg in kort
aanmerkelijk veranderen
Het Marine Hospitaal te Overveen • oorspronkelijk rusthuis voor bejaarden van de
St.Lambertusstichting. Het gebouw dateert uit 1916. Het droeg de naam „Huize
Duinrust". In 1946 kocht de Koninklijke Marine ,J)uinrust" van de St.Lambertusstichting, ter vervanging van het in de oorlog bij een bombardement vernielde Marine
Hospitaal in Den Helder. Na bescheiden verbouwing en aanpassing kon het in 1948
in gebruik worden genomen als nieuw Marine Hospitaal. Ondanks steeds weer
oplaaiende discussies over het bestaansrecht van een eigen hospitaal voor de Marine
lukte het de toenmalige directeur-geneesheer, A.Perquin, tot een „rehabilitatie" van
zijn hospitaal te komen. Eind 1977 was de renovatieperiode achter de rug. Het
hospitaal staat er nu bij als een modern geneeskundig centrum voor de Koninklijke
Marine maar tevens als een gewaardeerd algemeen ziekenhuis in Bloemendaat.
Slachtoffers van ongevallen op de Zeeweg en op het strand worden meestal naar het
Marine Hospitaal vervoerd, dat het meest nabij ligt.

Maatschappelijk werk
in de gezondheidszorg
mogelijk in de knel

-vervangen van ziekenhuisruimte door ting van de gemiddelde verpleegduur,
verpleeghuiscapaciteit is economisch die een verzwaring van de taken van
wellicht aantrekelijk. als de verbou- organisatie en verpleegkundigen tot
wingskosten betrekkelijk gering zijn; gevoig neen. Uaaruij uieui utuachi tt;
-de omvang moet echter vrij groot zijn worden dat het aanbod van patiënten
vanwege een functionele personeelsbe- zou kunnen toenemen. Tegenover een
zetting: gedacht wordt aan een minima- vrij algemene verkorting an de verle omvang van 60 bedden, maar een plecgduur staat een toename van het
voorkeur kan worden uitgesproken aantal verpleegdagen in het kader van
voor een compleet verpleeghuis; niet moderne en veelbelovende therapieën
alleen economische motieven dienen van bijvoorbeeld kankerpatiënten.
echter mee te spelen maar ook: de
spreiding van de verpleeghuisvoorzie- Het is daarom noodzakelijk, zegt de
ningen, wellicht nog belangrijker bij commissie, om de gevolgen van de
deze categorie dan bij de ziekenhuizen beddenvermindering gedurende de jaen de mogelijkheid tot een optimale ren steeds nauwkeurig te analyseren en
functionele indeling, de bouwhoogte in te verwerken in de volgende vierjarenverband met het visuele contact met de plannen.
verpleegkundigen, co-assistenen en as- aarde en dergelijke.
sistenten.

KENNEMERLAND - Ontwikkelingen op medisch terrein,
maar ook algemene maatschappelijke ontwikkelingen, kunnen het gezicht van de gezondheidszorg in betrekkelijk korte
tijd aanmerkelijk veranderen.
In de afgelopen twintig jaar is dit duidelijk het geval geweest.
Er waren onder meer herkenbaar: een sterkere waardering
van het verplegend beroep, een grote groei in het medischtechnisch kunnen en een toenemende overheidsbemoeienis.
Met deze ontwikkelingen voor ogen kijkt de commissie wel
over de plannings-horizon van 1990 heen, maar zij zegt er
tegelijkertijd bij dat men de lange-termijn visie niet moet
overschatten.
De commissie beperkt haar toekomstvisie voor een belangrijk deel tot de
spreiding van de ziekenhuizen over de
regio. Zij ziet deze echter wel in het
kader van de doelstellingen van de
regionalisatie.

KENNEMERLAND - Door vermindering van het aantal ziekenhuisbedden
komt het maatschappelijk werk in de gezondheidszorg mogelijk in de knel. Het
aantal maatschappelijk werkers in de ziekenhuizen is namelijk genormeerd door
het COZ; het is afhankelijk van het aantal bezette bedden. Hoewel bij een
beddenreductie juist aan dit maatschappelijk werk in de gezondheidszorg meer
behoefte kan ontstaan, zou bij ongewijzigd beleid het aantal maatschappelijk
werkenden minder kunnen worden. Dat acht de commissie niet wenselijk.
Overigens wordt in het algemeen maatschappelijk werk een grote versnippering
geconstateerd: met een veelheid van instellingen, taken en doelstellingen,
waardoor er geen nauwe relatie bestaat tussen dit maatschappelijk werk en de
gezondheidszorg.

Op lange termijn ziet de commissie de
vestiging van een ziekenhuis in Haarlemmermeer als een zeer reële zaak.
Omdat de bestaande ziekenhuizen grotendeels van zeer recente datum zijn
acht de commissie de ontwikkeling van
een nieuw ziekenhuis binnen de plannings-horizon (tot 1990) niet wenselijk.
De mogelijkheden hiervoor dienen in de
toekomst binnen de den bestaande situatie te worden beoordeeld.

Aantal wijkverpleegkundigen
zal komende tien jaar
aanzienlijk toenemen

Spreiding

Samenwerking

Volgens oordeel van de commissie dienen in elk ziekenhuis als basispakket
aanwezig te zijn: inwendige geneeskunde, heelkunde, verloskunde en gynaecologie, anesthesie, radiodiagnostiek, oogheelkundc, keet-neus- en oorheclkunde,
neurologie.
Specialismen die afhankelijk van de
regionale situatie aanwezig kunnen zijn:
kindergeneeskunde, cardiologie, urologic en orthopedie.

Geleidelijkheid
Eveneens van het grootste belang, zegt
Steeds opnieuw wordt er in het rapport de commissie, is een goed samenspel
de nadruk op gelegd dat geleidelijkheid tussen de ziekenhuizen en specialisten.
in de beddenvermindering van het
grootste belang is. Daar is een reeks De commissie spreekt zich in dit verargumenten voor. De druk op de po- band uit voor formalisering van deze
liklinieken zal zwaarder worden en nu relaties, bijvoorbeeld in de vorm van
al kampen diverse poliklinieken met maatschappen tussen specialisten. De
ruimtegebrek. Dat moet ruimtelijk Stichting Samenwerkende Ziekenhuiworden opgevangen. Maar ook zullen zen zou daar een belangrijk aandeel in
knelpunten ontstaan door een verkor- kunnen hebben.

In de kindergeneeskunde zijn ontwikkelingen gaande die de plaats en ontwikkeling van dit specialisme in een
basisziekenhuis kunnen wijzigen.

De commissie zegt in haar rapport niet
alleen te hebben gekozen voor een zo Een topziekenhuis in Kennemerland is
groot mogelijke spreiding van de zie- naar de mening van de commissie niet
kenhuizen vanwege de goede bereik- noodzakelijk, gezien de nabijheid van
baarheid. Wat ook van belang is: een academische ziekenhuizen in Amstervoor de bevolking herkenbaar verzor- dam en Leiden.
gingsgebied. Een min of meer goed op
KENNEMERLAND - Verwacht mag worden dat het aantal wijkverpleegkundi- elkaar afgestemd pakket van voorzie- Een aparte plaats neemt het speciaiislongziekten in, dat feitelijk thuisgen in de komende tien jaar aanzienlijk zal toenemen. Dit hangt nauw samen met ningen rond het ziekenhuis. In de regio me
in een centrumziekenhuis. Uit
de vergrijzing van de bevolking. In toenemende mate wordt een beroep gedaan, zijn vier van zulke verzorgingsgebieden hoort
een oogpunt van spreiding zou dit
op de kruisverenigingen en in het bijzonder de wijkverpleging. Maar ook het te onderscheiden. Binnen de Umond specialisme
zeker in het noorden van
steeds meer voorkomen van kleine en onvolledige gezinnen is een factor, evenals vormt het? Noordzeekanaal een natuur- de regio moeten
worden uitgeoefend,
lijke
barrière,
waardoor
het
gebied
in
het meer selectieve opname- en ontslagbeleid in de algemene ziekenhuizen.
In Zuid en Midden Kennemerland valt op het ogenblik geen onderbezetting waar tweeën wordt gedeeld. In Zuid Kenne- meent de commissie.
te nemen. De toegestane formatieplaatsen worden ook daadwerkelijk vervuld. merland liggen drie ziekenhuizen die
elkaar sterk overlappen. In het noorSamenhang
Ook in de gezinsverzorging zijn geen serieuze tekorten. Bij eerder ontslag van den van Haarlem is het St. Joannes de
Deo
ziekenhuis
gevestigd,
dat
regioIn het rapport wordt ook aandacht
ziekenhuispatiënten of bij langer uitstel van ziekenhuisopname - ontwikkelingen
die bij verminderde ziekenhuiscapaciteit vermoedelijk zullen gaan optreden - zal naai vrij sterk lokaal gebonden is. Een besteed aan de samenhang tussen bcdeen groter beroep worden gedaan op de gezinsverzorging. landelijk /al bezien probleem is de afgrenzing ten opzichte denvermindering in de ziekenhuizen en
van het verzorgingsgebied van de drie de derde-lijns zorg (verpleeghuizen) en
moeten worden of verruiming van de normen noodzakelijk en mogelijk is.
andere ziekenhuizen: Mariastichting, eerste-lijns zorg (huisartsen, wijkverElisabeth Gasthuis en Diaconessenhuis pleegkundigen, gezinszorg, maatschap(alle in het zuiden van de regio), pelijk werk). Op dit moment worden of
alsmede het verzorgingsgebied van het zijn relaties opgebouwd tussen veriviarine Hospitaal. De grenzen lopen pleeghuizen en ziekenhuizen, steeds
KENNEMERLAND - Het huidige aantal huisartsen in de regio stemt ongeveer niet parallel met de gemeentegrenzen, paarsgewijs. Deze relaties zijn op het
overeen met het landelijk gemiddelde. Dit betekent één huisarts op ongeveer zo die al aan te geven zouden zijn. ogenblik niet goed mogelijk tussen de
2.600 inwoners. Naar verwachting zal ook in deze regio geen tekort aan waardoor een aparte bevolkingsprog- huisartsenzorg en de ziekenhuizen. De
huisartsen op gaan treden. Door de te verwachten toename van huisartsen zal de nose per verzorgingsgebied niet moge- eerste-lijns zorg kent geen gebiedsindepraktijk verkleind kunnen worden, waardoor de huisartsen de verschuivingen van lijk is.
ling en veel huisartsen hebben hun
ziekenhuiszorg naar huisartszorg beter kunnen opvangen. Over een eventueel
patiënten nog over grote gebieden vervestigingsbeleid voor huisartsen is de discussie nog niet afgerond. Voor de Voor de berekening van het aantal spreid. Nauwere relaties tussen al deze
uitvoering van zo'n beleid zou wel een complex van maatregelen noodzakelijk bedden is daarom de bevolkingsop- gebieden van gezondheidszorg acht de
bouw van de regio gekozen, gecorrt- commissie van groot belang.
zijn.
geerd voor de in- en uitstroom van
patiënten van en naar andere gezondheidsregio's.
Vervanging

Voldoende huisartsen

Specialismen
Ook bij de specialismen is de commissie uitgegaan van een grote spreiding.
Hierbij is niet alléén de spreiding van
belang. Er zijn ook argumenten van
mediseh-technische aard zoals de kwaSt.Joannes ae uea aan de Velscrstraat in Haarlem-Noord. Merkwaardig is dat dit liteil van de acute hulpverlening, de
\ ziekenhuis sterk locaal gebonden is: de meeste patiënten komen uit Haarlem en samenwerking binnen de ziekenhuizen
' \Bluemeiidaal. Het percentage patiënten uit andere regiogemeenten is (zeer) gering. en de oplcidingsmogclijkheden voor

Ook op een geheel andere manier zou
een grotere samenhang kunnen worden
bereikt. In de vcrpleeghuissector be- De Maria Stichting in Haarlem, aan de oever van liet Spaarne: verreweg de meeste
staat nog steeds een tekort aan bedden. patiënten zijn afkomstig uit Haarlem; daarna volgen Haarlemmermeer, Heemstede,,
Hillegom, Zandvoort en Bloemcndaal. De overige gemeenten leveren een gering
De mogelijkheden om dit tekort op te aantal patiënten, wat nog niet wil zeggen dat zo'n ziekenhuis voor de belrokken
heffen zijn beperkt, gezien de schaarste gemeenten niet belangrijk is. Uit liennebroek kwam in de Maria Stichting slechts2,32
aan ruimte.
% van het aantal opnamen in 1978 voor rekening van de lienncbroekers, maar
Daarom poneert de commissie de vol- afgezet tegen het aantal inwoners van Uennebroek betekent het dat 35,89 % van de
gende gedachten:
ttennehroeksc bevolking georiënteerd is op de Maria Stichting,

cijfers
De verschillen in cijfers lussen ziekcnhuizen en de cijfers over 1979 en 1980
zijn grillig; zij hebben ook heel verschilIcndc oorzaken.
Opvallend is de sterke toename van het
aantal opnamen in het Rode Kruis
Ziekenhuis te Beverwijk. Het gcmiddclde bezettingspercentage is gestegen tot
boven de 90 procent. Deze stijging van
het aantal opnamen is voor een belangrijk deel te verklaren uit een toeneming
van het aantal specialismen.
Bij de cijfers van het Diaconessenhuis
valt het lage bezettingspercentage op
over 1980, namelijk 69,3 - ondanks een
toename van het aantal opnamen. De
verklaring ligt hier voornamelijk in een
verkorting van de verpleegduur.
In de Mariastichting daalt het aantal
opnamen, met als gevolg een lagere
bezettingsgraad. Deze daling hangt overigens samen met de ontwikkeling .van
een afdeling dagverpleging (day surgery). De cijfers van het Marine Hospitaal
zijn moeilijk te interpreteren omdat
alleen de burger-opnamen zijn weergegcven.
De gemiddelde vcrpleegduur van het
Diaconessenhuis en het Elisabcth Gasthuis is iets lager dan verwacht. De
Mariastichting en het St.Jozef Ziekenhuis hebben een vcrpleegduur die gemiddeld 0,3, respectievelijk 0,4 dagen
langer is dan verwacht mocht worden.
Het Zeewcg Ziekenhuis en het Marine
Hospitaal hebben in 1980 een gemiddelde verpleegduur gehad* die 0,6 dagen
langer was dan verwacht en het ziekenhuis St.Joannes de Deo bleef daar 1,2
dagen boven.

ZANDVOORT - In de openbare biblioiheek aan de Prinsesseweg wordt
op vrijdagavond 22 januari de film
'Alexandr Njewskij' cedraaid.
Regisseur A.M. Eisenstein maakte in
1938 zijn 'Alexandr Njewskij' onder
bijzonder moeilijke omstandigheden.
Hij had met ..Weiden van Beshin" het
ongenoegen van partij en regering gewekt en /.ijn verschillende volgende
projekteri werden stuk voor stuk afgekeurci. In 1938 mocht hij dan e i n d e l i j k
opnieuw aan het werk en wel aan een
film die een epos o\er de Russische
prins Ale\.;ndr N j e w s k i j zou w o r d e n ,
die on 5 april 1242 de binnengevallen
Teuionen op een bevroren meer versloeg.
De Russische leiders vo'.iden het belangrijk dal het volk goed op de hoogte
was van de emen historische ontwikkehng.
Alexandr N j e w - k i j u.is dus bedoeld als
film voor de grote mav.i en Eisenstein
(de rebel) k r e e g \ . \ n hoger band veischeidene m e d e w e r k e r s toegewe/en.
Later /.nu Hisen^lem \ e r k l a r e n dat hu
/.ieb tijdens de u i t w e r k i n g van de/e
film, <:ijn eerste met geluid, vooral
heeft verdiep; in de samenhang van
beeld en geluid.
De film werd uitgebracht op l deeember l1'.'S en iedereen in Rusland was
tevreden met de/.e nieuwe Bisenstein
film.
Njewskijs succes lag besloten in het
principe: ..Val liet heden aan door
middel van hel verleden." De scherpe
politieke fmiktie van Alexandr Njewskij werd overal beaamd en herkend
waar hij «.vul gezien. Zo w e r d de film
een a n l i - n a / i f i l m . Na de Duitse aanvallen van H U I werd de/.e dan ook weer
haastig m roulatie gebracht.
Aanvang van de voorstelling; 2 1 . 1 1 1 )
uur.

Aanrijding
ZANDVOORT - Atelopai donderdag
vond op de Zarulvoortselaan, ter hoogte van het Boekaniersnest een a a n n j ding plaats. Een personenauto, rijdende op de Zandvoortselaan bolste, door
een tot nu onbekende oorzaak, tegen
een geparkeerd staande auto. Beide
auto's werden ernstig besehadigd. Kr
was geen persoonlijk letsel.
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Uw adres voor.

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Magere varkens
rollade kiio 14,00

De Krocht

Gekookte
varkenslever
150

start

lotenverkoop

gram- •

Peketvtees

1 februari a.s.
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Tel. 1 60 33

BOEKEN
TUDSCHRJREW
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN

TOTO/LOTTO

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.
KILOVERPAKKING

Te bevragen bij:
Ö25Q7-16033/15182.

Vieesmes van Henckels
29,75 23,80
Snijdt zeer goed grote'stukken vlees, spek of ham.
Broodmes van Henckels
29,50
Met lange, sterke golfsnede, snijdt sneetjes van dik tot dun.
Keukenmes van Henckels
27,50

Aangeboden:

eethoek.
paard en
wagen + zadel,
hoofdste! enz.

Tomatenmesje van Henckels
Met bijzonder fijne zaagsnede, om tomaten
probleemloos door te snijden.
Vleesvork van Henckels

reisbureau
iour-ingcarverliuur*

voor de spotprijs van:

f 2750,-

Schilmes van Henckels
Voor groente, fruit en aardappelen.
Groentemes van Henckels
8,00 ,

Grote Krocht 20, telefoon 12560-13203

Tel. 02507-15182/16033.

voor

Vergeet u de buitenvogels niet?!
voor o.a.

Gicom, Kaikhoff,
fVIofobécane, Kyoso en

pinda's
pindanetjes
zaad

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

o O fin
27,50 ££,UU
8,00 6,40

mes

Een ƒ eest of partij,
een bloemetje hoort erbij.

Grote Krocht 20A - Zandvoort - Telefoon 02507 -14395.
Gediplomeerd opticien.
Leverancier van alle ziekenfondsen.
Vrijdag koopavond.

Dierenspeciaalzaak

Tevens SiSS-sfeuteiservice
en rïjwiefverhuur.

8,98
9,98
10,98

10,80

OPTIEK SLINGER

Wij hebben: Vetbollen

: Union,

13,50

Schouderkarbonade per kg
Ribkarbonade per kg
Haaskarbonade per kg

WEZENBEEK
Grote Krocht 28, Zandvoort.

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

Grote Krocht 27. telefoon 12954.

Te koop gevraagd:

eengezinswoning

5 minuten

3 slaapkamers,
zolderen garage.
Tel. 02507-16490.

POSTERFOTO
Klaar terwijl u wacht !

Posterfoto 30 x AO cm

Grote plavuizen
tafel

slechta

Pasfoto's

v a f 250,-

4 stuks

Galerie Kerkstraat, winkel 8
Zandvoort - Tel. 1 89 87

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
tel. 17751

,OT^2-delige
<M0^

Kostuums

.VTrevira-wolkwaliteit
normale winkelwaarde

zolang de voorraad strekt.

pulloversoverhemden

,, Code raad « du ur" is een bekend Nederlands
spreek woord, maar dit geldt mei voor de goede raad van

Horlogerie
C. WAANING

Wie wil ons helpen
met het

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
want ook in hoi pas begonnen jaar geeft )nj u clc' raad,
indien u plannen hebl voor de aansehal van een nieuw
uurwerk, eens bij hem om raad ie gaan. U koopt dan
een horloge, klok of wekker voor uw leven!

Komt u eens kijken in zijn shonroum.
'l Is ccn belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met elektronische apparatuur.

schoonhouden

20% - 50% korting
op onze wintervoorraad.

van de

ZEESTRAATAPOTHEEK
Tel. 13073.

GROTE KROCHT 19 / ZANDVOORT
Tel. 02507-17878

Pracht

Kostuums
div. kwaliteiten
normale winkelwaarde

zolang de voorraad strekt.

Sport
kolberts

Jacks

in mooie herfstkleuren
normale winkelwaarde

zolang de voorraad strekt.

zolang de voorraad strekt

AALSMEER AMSTELVEEN
Kruisweg 2a
Tel. 02977-2 20 70
Vrijdag koopavond
(ook woensdag
de hele dag open)

Rembrandtweg 419

Bus 65 en 66
Halte Laan Walcheren
Tel. 020-43 05 50
Donderdag Koopavond

WEEKMEDIA 30

PAGINA 3

DONDERDAG 14 JANUARI 1982

BIJ HET AFSCHEID VANEEN ACTRICE

wat men
besluit

Het kan mij
ZANDVOORT - Kleinzoon Serge heeft zaterdagavond waarschijnlijk op
het puntje van zijn stoel gezeten in gebouw De Krocht, want het overkomt
nu eenmaal niet iedereen, dat hij kan kijken hoe zijn grootmoeder acteert.
En dat is nu precies wat Serge overkwam, want met het toneelstuk ,,Dag
mevrouw Pufiïn" nam zijn grootmoeder mevrouw Jopie BisenbergerKromhout, afscheid van het toneel, een toneel dat bijna vijfenveertig jaar
lang een belangrijke plaats innam in haar leven.
Op 22 februari 1937 kwamen er namelijk voor hel eersl een aantal Zandvoorters bij elkaar op verzoek van de
plaatselijke afdeling van de S.D.A.P.
Het was de bedoeling dat ook in
Zandvourt een toneelgroep opgericht
zou worden die op plaatselijke avonden
wat sketches of eenakters zou opvoeren.
Jopie Kromhout, destijds nog verloofd
met Jo Bisenberger was met haar verloofde meegekomen en vond het allemaal maar doodeng. Er was een echte
regisseur aanwezig, de heer Hendriks,
die een stuk had meegenomen van
A.M. de Jong „Levensdraden".
..Hij zocht de spelers uit het aanwezige
gezelschap, toen hij bij de rol voor het
hoertje aankwam, had ik mij allang
achter de rug van mijn verloofde verstopt. Het leek mij doodeng om op het
toneel te moeten staan. Maar die man
zei: „Hé waar is dat meisje nou gebleven met die pijpekrullen langs haar
hoofd?" Toen moest ik wel te voorschijn komen, en heb het geaccepteerd.
Het gekke is ik heb er nooit spijt van
gehad", aldus mevrouw Bisenberger,
die vertelt dat op die datum de toneelvereniging „Op hoop van zegen" werd
opgericht, een toneelvereniging die nog
steeds een bloeiende vereniging blijkt
te zijn.

oorlogsjaren werd gestopt omdat men
toen uiteraard wel contact hield maar
geen uitvoeringen wilde geven, werd
Jopie Bisenberger kind aan huis in het
vroegere Monopole.
„Meteen al na die eerste gcdenkwaardige opvoering op l mei 1937 van
„Levensdraden" werd besloten dat het
volgende stuk een avondvullende voorslclling moesl zijn, dus wat wij noemden „echte" stukken. Daar was in
Zandvoort maar één zaal voor, dat was
Monopole, ook na de oorlog toen het
verenigingsleven opbloeide en wij per
seizoen drie verschillende stukken
brachten met wel twee of meer voorstellingen per stuk, gebeurde dat in
Monopole", aldus de actrice.

Hillegom - Op maandag l februari
wordt in Hillegom een zogeheten informatiemarkt gehouden, georganiseerd
door de LBO en de MAVO in de
Bollenstreek. Het is een avond waarop
de leerlingen van de derde -en vierde
klassen maar ook de ouders van de
leerlingen, informatie voorgelegd krijgen over de mogelijkheden na de
schoolopleiding. Een veertigtal instan. ties, scholen voor MBO en andere
opleidingsinstituten, verlenen hun medewerking. De informatiemarkt is in de
LTS St. Paulus in Hiliegom tussen
19.ÜO en 21.30 uur.

Kantoor: Gasthuispiein 12,
tel: 02507-17166.
Postadres:
Postbus 26,
2040 AA, Zandvoort.
Hoofdkantoor: Dorpsstr. 8.
Aalsmeer,
tel.: 0297728411.
Postadres: Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer
Geopend van 8.30-17.00
uur.
Openingsuren Zandvoort: maandug 13.00-16.00 uur: dinsdag
10.00-16.00 uur; woensdag 9.0012.00 uur; donderdag 10.0013.00 uur en 14.00-17.00 uur;
vrijdag 9.00-12.00 uur.
Klachten bezorging: vrijdagmorgen van 9.00-12.00 uur.
Uiterste inlevertermijn redactie
kopij: woensdagmorgen 10.00

uur.
Uiterste inlevcrlerinijn advertentics: woensdagmorgen 10.00 uur.

Triest
Hel nieuw begonnen jaar is nog
maar nauwelijks uit de luiers, of ik
moei alweer beginnen mei melding
te maken van twee trieste voorvallen. Twee bekende, ja overbekende
inwoners van Zandvoort zijn tijdens
hel afgelopen weekeinde overleden.
De eerste is de heer Frans Terwee,
leraar aan de Chr. Mavoschool aan
de Sophiavveg (gedurende ongeveer
zes jaar). Hij is een begrip geworden in onze gemeente, wanl daarvoor was hij enige tientallen jaren
(ik meen van de oprichting al j
verbonden als onderwijzer aan de
Dr. Alberi Plcsrnanschool bij de
heer Ramkema. Een dynamisch
mens. de heer Terwee en zeer
gezien bij iedereen. HIJ was voorts
een der organisatoren van de jaarlij kse Sint Nicolaasfeesten en vervulde altijd hoofdrollen in de toneelstukken. Hij werd 61 jaar oud
en zijn overlijden heeft een diepe
indruk gemaakt op allen die hem
van nabi) kenden.

Amateurtoneel

Want, en dat is een feit, je kunt er niet
omheen. Wanneer iemand vijfenveertig jaar lang toneel heeft gespeeld, met
dan een onderbreking van de oorlogsjaren, blijft het toch nog veertig jaar,
dan kan men wel spreken van een brok v.l.n.r. Piet Steggerda, Jopie Bisenberger-Kromhout, Riek Spirius-Kromhout, regisseur Hendriks, Wim Gebe, mevrouw Van
toneelervaring, die er niet om liegt.
Duin-Schilpzand, Zus Paap-Bol, Leen Paap en Piet Herfst.
Het woord „actrice" is dan ook zeker
niet misplaatst, ook al had deze actrice strijken was, ieder stuk wasgoed werd zij na die leeftijd veel jeugdige rollen gewrichtsreuma, en sindsdien kan ze
zich niet meer zo bewegen als ze zou
het vroeger bijzonder druk met drie door mij als het ware toegesproken, heeft vervuld.
kleine kinderen, en dan nog ellenlange maar ik vond het zalig om te doen." Een speciale rol is haar niet bijgeble- willen. Ook deze dagen is haar gezondrollen om te leren. „Dat deed ik achter Het gekke was dat mevrouw Bisenber- ven. „Ik heb altijd graag gespeeld wat heid niet optimaal. Geplaagd door een
de kinderwagen. Ik deed al mompelend ger op betrekkelijk jeugdige leeftijd, wij op dat moment instudeerde, maar lichte griep, blijft ze hoesten, en de
Monopole
mijn boodschappen. Ook kon ik altijd tot haar dertigste, karakterrollen speel- een uilzondering wil ze wel maken voor beloofde pilletjes van de huisarts, verDoor haar toneelcarrière, die in de lekker mijn rol instuderen als ik aan het de (vrouwen ouder dan zijzelf), terwijl „Medailles van een oude vrouw" van oorzaakten vrijdagavond zoveel maagJames Barrie. Dat werd in 1961 ge- krampen, dat ze beslist haar avond niet
speeld en enkele jaren geleden werd had.
het weer op het repertoire gezet. Bijna „Doodjammer", zegt ze zaterdagmortwintig jaar leeftijdsverschil bij de gen, „je wilt het dan graag toch wel
hoofdrolspeelster. Ze weet het niet goed doen, helemaal omdat het de
zeker, maar denkt dat ze de rol in de laatste keer is, en dan gebeurt dit."
zeventiger jaren toch anders speelde Iedereen die Jopie Brsenberger-Kromhout kent, moet weten dat dit voor
dan in 1961.
haar inderdaad een grote teleurstelling
is. Bekend is dat ze tot het uiterste van
Toneelstudie
haar kunnen gaat in iedere rol die ze in
Behalve les van Teunke en Arend die vijfenveertig jaar heeft eespeeld.
Hauer (de ouders van Rutger) heeft zij Het moet haar echter wel slerken in
ook les gekregen van Gelijn Molier en haar besluit dat dit haar laatste rol is
Ton Lutz. Er is altijd een amateurto- geweest. „Ik wil niet dat de anderen
neelspelersbond geweest die toneelstu- constant in „zit" stukken moeten spedieweken organiseerde. Mevrouw Bi- len, alleen omdat ik rnij niet meer zo
senberger heeft twintig jaar lang deze vlot beweeg. Bovendien moet ik er niet
studieweken bezocht en zodoende een aan denken dat ik mij niet tijdig voor
schat aan ervaring opgebouwd.
een volgende scène zou kunnen omkleden. Het gaat allemaal al veel trager,
Toen men op een keer, door het en wat als ik op de avond van de
onverwacht overlijden van de regisseur uitvoering niet meer kan spelen? Neen,
„zonder" kwam te zitten, heeft ze ook dit is een goed besluit".
die kant van het vak geprobeerd.
„Maar dat is niks voor mij, daar ben ik Wie haar zo hoort praten, kan het daar
veel te ongeduldig voor, dus ben ik helemaal mee eens zijn, ook al is haar
daar maar snel mee gestopt. Dat is een afscheid dan erg onverwacht gekomen
vak apart", zegt ze terwijl ze opnieuw voor de medespelers en het bestuur.
geplaagd wordt door een hoestbui.
Tot geruststelling moge dienen dat ze
haar bestuursfunktie niet opgeeft, zodat altijd geprofiteerd kan worden van
Gezondheid
de schat aan kennis en acteerkunst, die
Want dat is de reden dat ze er na deze actrice zich zelf heeft verworven.
vijfenveertig jaar mee stopt, haar gezondheid is niet die van 45 jaar terug.
Mevr. Bisenberger-Kromhout wordt door de grimeur voor de laatste keer onder handen genomen.
Margreel Ates
Viereneenhalf jaar geleden kreeg ze

Informatiemarkt

de badplaats door
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ZANDVOORT - Binnenkort vindt de
start plaats van de Bewonersorganisatie
„Nieuw Unicum".
Een start van een bewonersorganisatie
lijkt in deze tijd niet zo bijzonder.
Maar binnen de gezondheidszorg is de
demokratisering van instellingen en
voorzieningen nog steeds een uniek
gebeuren.
De Bewonersorganisatie „Nieuw Unicum" neemt nu het voortouw en zet
een belangrijke stap op weg naar demokratischer verhoudingen binnen de
gezondheidszorg.
De voorbereidingen voor deze bewonersorganisatie hebben ongeveer 3 jaar
in beslag genomen. In die 3 jaar is een

Nieuw Unicum heeft Ria Beckers, lid
van de Tweede Kamer en van de
Bijzondere Kamercommissie voor gehandicaplenbeleid, de termijn ingeluid
dat bewoners zich kandidaat kunnen
stellen voor de bewonersorganisatie.
Binnen enkele weken vinden dan verkiezingen plaats en zal de bewonersoreen bewonersorganisatie.
ganisatie ,,Nieuw Unicum" een feit
Donderdag 7 januari 1982 was het dan zijn.
zo ver dat de voorbereidingen zijn De bewonersorganisatie gaat zich beafgerond en bewoners zich kandidaat zighouden met allerlei zaken die het
kunnen stellen voor een eigen organisa- wonen en leven op Nieuw Unicum en
tie. Een heuglijk feit en niet alleen voor daarbuiten kunnen verbeteren. Een
belangrijk uitgangspunt is dan het recht
Nieuw Unicum.
op een zelfsiandig bestaan, dal nog niel
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van helemaal gehonoreerd wordt.

Unicum krijgt
sorganisatie
verkiezingsprogramma tot stand gekomen en een model, een vorm die de
bewonersorganisatie aan gaat nemen.
Het overgrote merendeel van de bewoners is bij de voorbereidingen betrokken geweest. Bewoners, personeel en
het stichtingsbestuur zijn als het ware
gaan wennen aan het idee: gegroeid
naar het bestaan en funktioneren van

Raad van State

Financiën

Het bestuur van de stichting had dan
ook bij de Raad van State een verzoek
ingediend om schorsing van het prijsadvies van CRM totdat de Arob-procedure was afgehandeld.
Dit verzoek is op 23 december door de
Raad van State afgewezen, reden waarom per l januari 1982 de nieuwe
daggeldvergoeding moet wortlen berekend. die verstrekkende gevolgen kan
hebben.
Op dinsdag 12 januari, overlegde het
bestuur met de kredietverlenende banken. ook aanstaande dinsdag zullen
gesprekken worden gevoerd, om tot
een oplossing te komen.
Het verlengen van de ei kenning is in
zoverre positief, dat wij wat hoopvoller
de toekomst tegemoet gaan. Voor de
financiële problemen moet een oplossing gevonden worden. Reeds vooi de
behandeling van de verzoeken van de
stichting hebben wij een commissie van
goede diensten ingesteld, die op woensdag 13 januari tezamen niet het bestuur
rond de tafel gaat zitten om te bez.ien
welke initiatieven ontwikkeld kunnen
worden om het voortbestaan van de
stichting te garandeien aldus de heer
Haak, één der direkteuren van het
managementteam van de Stichting.

Omdat het nog wel een jaar kan duren
voordat er een uitspraak komt inzake
de Arob-procedure, moet nu reeds
gezocht worden naar andere initiatieven om het voortbestaan van de Stichting te waarborgen. Voorlopig hoopt
men op een positieve bijdrage in deze
van de banken. ..Er zijn wel wegen te
vinden, althans Jat hopen wij," aldus
de heer Haak.

Medewerkers
Na het ulwijzen van het verzoek om
schorsing van het pnjsadvies door de

vervolg van pag. 1
Raad van State, heett hel management
de medewerkers hiervan schriftelijk op
de hoogte gebracht. De nadruk werd
daarbij gelegd op de pogingen die in
het werk worden gesteld de Dr. Joshua
Bierer Stichting open te houden.
Door het bestiiut werd een commissie
van goede diensten ingesteld bestaande
uit de heren, prof. dr. J. Bastiaans,
Hoogleraar Psychiatrie te Leiden, de
heer A.J. Angbeek. voorzitter Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen,
dr. Tj. de Reus. direkteur G.G. G.D.
te Haarlem en drs. Th. M.J. van der
Zande, algemeen direkteur Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria te
Noordwijkerhout.
Deze heren hebben een gesprek gevoerd met CRM en hierbij is vastgcsteld dat de funktie die de Bierer
Stichting heelt voor de geestelijke gczondheidszorg in de regio en de kwaliteil van de dienstverlening, zeer posiliet is. Wellicht de reden dat de erkenning ook voor 19X2 werd verleend.

Vermelding
origineelste
menu
Zandvoort - De kok van het Franse
specialiteiten restaurant in hotel
Bouwes. de 23-jarige Frans Bon,
heeft afgelopen donderdag lijdens
de wedstrijd om de zilveren koksmuts op de l lorecava in het AmsVerdanise RAl-gebouw, een eervolle
vermelding gekregen voor het origineelsle menu. Hem werd daarvoor
ook een vvisselbeker toegekend.
Zijn inzending bestond uit onder
meer gevulde kalfsrug met zalm en
prei. De eerste prijs in deze categorie, ging naar de Amsterdamse kok
Kaïl Trompen.

WULLUM v. d. VHJKFK

Ze ht'hbc UMI vurtcld <lnl de gc:ncmelukke patat-baerc naer olie \ville
ifiien bon' op 'l Kjcdhoniplain ir«r
aigc

Pijnlijke sprong
ZANDVOORT - Afgelopen zondag is
een 18-jarige jongen gewond geraakt
toen hij over een hek sprong en achter
het prikkeldraad bleef hangen. De
jongen had een wond in zijn linkerbeen
opgelopen en is per ambulance overgebrachl naar hel Elisabetli Gasthuis m
Haarlem.

En in datzelfde weekeinde stierf op
80-jarige leeftijd onze bekende
plaatsgenoot Jan de Groot, die geboren werd op 24 september 1091.
Hoewel geen Zandvoorter van geboorte, was hij bij de oude Zandvoorters bijzonder gezien en alom
bekend. Hij was in de loop der
jaren een ware dorpsgenoot geworden, geheel opgenomen in de oud
Zandvoortse gemeenschap, bekend
onder zijn bijnaam ,,de Egmonder". Jarenlang woonde hij in de
Pakveldstraat, de laatste jaren op
het Gashuishofje. We zullen zijn
bekende, markante persoonlijkheid
nooit meer zien.
Opnieuw ontvielen ons aan het begin van het jaar twee overbekende
personen. Moge vooral hun directe
familie kracht en sterkte ontvangen
om dit wel zeer trieste verlies op te
vangen en te dragen.

Dia-lezingen
Op woensdag 27 januari zal de heer
J.A. Steen voor de leden van de
Chr. Vrouwenbond in de Calvjjnzaal een dia-lezing over Oud Zandvoort houden. Gezien het succes
van vorig jaar rekent men op een
grote opkomst. Aanvang is om
kwart voor acht.
Op uitnodiging van de directrice
van „Het huis in het Kostverloren"
zal op woensdag 3 februari een
dia-lezing over het vroegere Zandvoort worden gehouden, eveneens
door de heer Steen met wederom
technische assistentie van de heer
C. Zwang. Dit gebeuren vangt aan
des middags om 2.00 uur.

Opoe op de praetstoei
Ik wil nog es effe berom komme op
m'n Oudhollandse versie van vorige
week over om, sirkwie. Wete jeloi
aigeluk wel, dat as't sirkwie weg zou
gaen. d'r dit jaer maer 27 hoizc

'ebouw d magge worre? Dat hebbe
die here in Den Haep bepaeld, maer
't is naetuurluk flauwe kul van die
knaepe. die wel es effe ons wais
tiachte te maeke wat in Zandveri
wel en niet mag. En wat doen wai?
Wai gaen naer Den Haeg en naer
onze burgervaer met pakke vol verzaemelstaele orn on/e Dolfame toch
asjeblieft in Zanvert te laeie, wanl
wai wille /.c niel misse en on/e gaste
ook niet. Dat's allegaer mooi. dat's
alleg.ier prachtig en ik stae d'r
vierkant achter, maer over ons sirkwie (en dat's toch minstens zo
belangraik. wordt met gien woord
gerept. Daerveur zouwe we aigeluk
driemael in de week ui Den Haeg
op de stoep motte zitte, maer vergeet het maer rustig En dan nu het
beloofde leceppie. Neem eerst
maer 'n ,,rechl zo die uaet" om jeloi
dorst kwait te raeke. Én jeloi hebbe
vast wel w.u kliek overgehouwc met
de feestdaege. Dus dan neem je
vaifhonderd gramme koud vlees, 'n
gekookte djoin (groot). Dat in klaine stukkies hakke en dan acht
kouwe aerepels d'r deurhien hussele. Veul gehakte pieterselie d'rbai.
peper en zout en 'n bietje boeljon
naer smaek d'r an toevoege. Van
die zooi klame platte schaiiies maeke. /.o groot als een achterwiel van
Willemien om zo maer te zegge.
Tenslotte met kalfsniervet broin
braeje in de koekepan. De meeste
mense benne d'r hielgaer gek van.

Nieuws van dezeezeiler
Kees Visser, met z'n jacht de Vrijheid II op weg van Rio de Janeiro
naar Kaapstad, is door bar slecht
weer omstreeks de Kerstdagen met
een nog al gehavende boot moeten
binnenlopen in de haven van St.
Helena, een heel eind uit de koers
geslagen dus door windkracht 7 tot
9 en een hoge zee. Er was geen
houden aan, want ook z'n motor
raakte defekt. Vorige week heeft hij
z'n moeder weten te bellen vanaf
een tanker, waar hij naast kwam te
liggen. Een monteur voor z'n motor
moet nog komen en wat de lekkages
betreft moet z'n boot uit het water,
maar daar is het weer nog veel te
slecht voor. Er moet gewacht worden op beter weer. Een vrachtboot
is inmiddels vertrokken van St. Helena naar Kaapstad. De filmrollen
zijn ook meegenomen om te laten
ontwikkelen en de lege gasflessen
•worden omgeruild voor volle. En
wanneer die boot op St. Heiena
terugkomt (dat zal wel niet zo lang
duren) neemt men de post die daar
ligt voor Kees mee terwijl men de
post van Kees voor Kaapstad voor
hem meeneemt. Die vrachtschuit
komt half februari terug dus voorlopig ligt Kees nog op St. Helena.
Heeft ie rustig de tijd om z'n schuit
op te knappen. Nu hij daar nog zo'n
tijd moet blijven is hij in die periode
jarig ook. Schrijft u hem eens een
felicitatiekaartje. Zijn adres is:
Kees Visser, zeiljacht Vrijheid II.
poste restante. Postkantoor Sint
Helena. Hij zal er heel erg blij mee
zijn! Zo. dit is het laatste nieuws
van onze wereldzeiler. Het loopt
hem niel mee. maar hij houdt de
moed erin. En hij kan ervan verzekerd zijn dat wij allemaal zijn avonluren op de voet voleen.
K.Sr.

Verrassend
ZANDVOORT - Zondagmiddag \und
in zaal ,.Le Dauphin" van hotel Bouwes een koffieconcert plaats, ver/orgd
dooi leden van „(ntern.itional Uniled
Aitists". Vastgesteld moest worden dat
het aantal hezi)ekers(steis) even veinisscncl slecht als het gebodene goed
w as. Slechts i-en tiental aanwezigen
konden worden geleld, een \vel heel
droevig resultaat. Ie meer. omdat dr
optredenden al bij voorbaat gar.in!
stonden voor een goede rnuziekiniildap.
Hel ensemble' immers hc--Ui.it uit ,itt:estudeerdcn v,m het COIIM rv.itoiium.
zou cl op vocaal als op mu/ika.il gebietl. Het zijn allen jonge .misten, die
geheel zelfstandig, dus zonder suhsiilies. zich m de weield \an de klassieke
en licht klassieke muziek een naam en
beslaan tiachten op te bouwen, een
ongetwijfeld loltelijk streven, dal getuigt van durf en doorzettiiigsvennogen Dal m Zandvoort en omgeving zo
weinig belangstelling besta.it voor dn
soorl concerten, ( w i j stelden dit teeds
eerder vast ui lu'l Cultureel Centrum)
is niet alleen een onbegrijpelijke, maar
ook een teleurstellende /aak. in de
eerste plaats voor de uitvoeienden zeil
Het zat de uitvoerenden deze middag
niet mee, want men miste dooi ziekte
een aantal medewerkenden l let lag in
de bedoeling met 'n piogramma Kkomen van fragmenten uil bekende
musicals. Dal bleek met deze bc/ettinjz
onmogelijk en daarom was inderhaast
wat licht klassieke muziek gepland.
Uiteindelijk bleek dat een perfckle
keu/c, u aai van ik poisoonlijk genoten
heb.
De sopraan l Is /,oni tt.uf op ,(!\
zangeres en kondigde elk piogramma
nummer met ecu korte uileerj/etlnm

aan. Zo beluiMenfen we o.m. hel
bekende „pnrtir. c'esi mounr un pen",
de aria „iler Vogeltangei". een aria uit
..Figaro's HoctiZL'it". de aria ..Der
Toreador" uit C.urnen, enkele kleine
aria's, c ,r. v;m Straus 1 » en t'fii prachtig
gezongen duet int ..Bncaccio"
Dil alles weril afwisselend gedongen
dooi ile tc-noi K u a i d o Mandera, aK
i n v a l l e r Jt hanion B a r t v.m Oerle. de
sopiaau l K /om en dit alk"- begeleid
dooi IVk'i Kranen .i.m de piano, die
V O M Ü j.ui .itsiui.lci.Tili. en een v e i i a - send goede begeleiding bood .mn di.
zangeres ui de zanger». PK Zom bleek
o v f i ern prachtig -tem te best h i k k e n ,
toinm'.ibel IK Mei en sterk van k l a n k ,
ook in JL hose noten l la,n duet u i t
[5oc.ii.cio w ei d daai een sprekend v ooi beeld v.m l 1.11 .Miincics van t i i i n i a a t .
die vlcllig h a a r verdere weg zal Mtidcn
Hu s;old ook voor Je beide zangers die
qti i mimiek c-n stenibc.'hecrMng mlsto
kcndc dingen deden l lel komt mi|
voor dal on/e Operctteverenigiiii! en
tiet l o o n k u n M Oiatormmkooi met hel
v nu,meren van zulke artiesten een v eilasseiul goede bent t zouden m a k e n , z/i]
/i|n in alle opzichten \ooi hun laak
beiekend
Ik heb oprecht genoten deze niiddas:.
nieei dan ik had gehoopt en v e r w a c h t
l'K /.orn kondigde na afloop aan. d.il
de heer Hoi do 's zondagMiiuliiags om
de veeilicn il.igcn dn ensemble met
dezelfde en meerdere artieMcn w i l laten optreden. l i e t is te hopen, dat de
belangstellint! uan groter zal zi|ii. \ \ a n vt
lieuv n krijgt «aai voor civv geld l li t '
de moeite w aard en het zal - e v e n a U
voor ini| - viidi u een grote verrassiin.'
zi|n!
K Si
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IMING

,\:/ l BODY FASHION

XTJ international

25-50-60% KORTING

,

BH's, A-B-C-D.DD cups, slipjes, dusters, nachtjaponnen, pantys enz. enz.

zodat eventuele inbrekers naar uw
inboedel kunnen

GAS-

Klaar terwijl u wacht!

Pasfoto's

10,-

Etna - Faber • Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

lingerië/foun(datión/bad&strandmode

AUTORIJSCHOOL

en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

POSterfOtO 30x40 cm
slechta

4 stuks.

want een goed slotsluit ze

Fa. Gansner & Co.

5 minuten

U kunt uw deur beter met een goed slot

.-

. " -galerij kerkstraat 22
zahclvoort
tel.:(02507)14985

G. van Engelen
Ing. Friedhoffplein 11
Rijksgediplomeerd
Schakel, automaat en vrachtwagen.
Voor afspraken bellen tussen 18.15 en 18.45 u.
van maandag t/m vrijdag:

Tel. 02507-138 87.

Galerie Kerkstraat, winkel 8

AUG. v.d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort
telefoon 15186.

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Zandvoort - Tel. 1 89 87

VERLOREN

Wie wil ons helpen
met het

Versteege Ijzerhandel

EERST LEKKER ETEN...

Pakveldstraat 19, telefoon 12554

van de

HONG-KONG
/t
Haltestr. 69 hoek Zeestr.
Zandvoort tel. 02507-17897

Indische rijsttafel
+ koffie, per persoon all-in
f 15,00

, , haar postzegelruilayond. ':•'.•:
Ook
voor
de
Jeugd
is er nu plaats.
"''''
'
'
"
' '
,. Code raad is duur" is een bekend Nederlands
spreek woord, maar dit geldt niei voor de goede raad van

.

. - . -

,

gratis, niet ledéirbétalerï;f>i;-^rik|; kó|lie)"
li kunt zich die:avond,ais;iici;bpgey>n blfcj,,
1. 1. tèryetóe -flernïr^str: 30<»j- iepsgöa; > :
v tel. 1,5286/1 41 24
; •"-..;
. zij kunnen u ook de nódigeianderë"
'

f

"

' "

Horlogerie
C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg4-Tel. l 2307
want ook in hel pas begonnen jaar geeft hij u de raad,
indien u plannen hebt voor de aanschaf van een nieuw
uurwerk, eens bij hem om raad te gaan. U koopt dan
een horloge, klok of wekker voor uw leven!
Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling mei elektronische apparatuur.

Diner afhalen boven f 35,00
GRATIS FLES WIJN

Te koop gevraagd:

eengezinswoning

werkplaats

v a f 250,-

voor Vogel
homeopathie.

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
tel. 17751

Wie meer dan 15.'

wandbespanningen.

.** *•

H altestraat 8,
Zandvoort,
tel. 02507-16123.

/UPPORT
AUTOMATISERINGSADVIES

Inlichtingen:
Makelaardij o.g.

H.W. COSTER BV
Tel. 15531.

Niet het enige, wel het beste adres

Drogisterij

Moerenburg

Vitrages en overgordijnen,

65 m2

3 slaapkamers,
zolder en garage.
Tel. 02507-16490.

Wij levere n:

Atelier De Buts
Grote plavuizen
tafel

woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.

TE HUUR:

SPECIALE AANBIEDING

woensdag 20 januari a. s.

tussen Huize Kostverloren
en Albert Heijn.
Teg. bel. ter. tebez.
Huis in 't Kostverloren
Burg. Nawijnlaan 1.

ZEESTRAATAPOTHEEK
Tel. 13073.

Chinees Indisch Restaurant

' yoöta>ieugd;ëp leder|,is;dejtoegang? *?

2 gouden
trouwringen

schoonhouden

Bij

Nu ook het adres voor uw

Gebrandschilderd glas
Grote kollektie medaillons
Glas in lood - Restauratie
Specialiteit:
medaillons naar foto of dia
Taferelen Oud-Zandvoort
Dorpsplein 2. Zandvoort
tel. 19015, zondagmiddag
open

• Micro-computersystemen voor bedrijf en
hobby (o.a. Apple en Commodore)
• Kant-en-klare programma's voor vele
toepassingen
• Programma's op maat
• Systeem-analyse en programmering
• Deskundig advies voor al uw
automatiseringswensen
Postbus 520- 2040 EA Zandvoort
Tel. 1 76 25

kilometer bestelt
goedkoopste diesel

U weet dat bij een bepaald kilometrage een
bestelwagen met dieselmotor economischer wordt dan een
bestelwagen met benzinemotor.
Maar wist u ook dat het juist die vertrouwde
Volkswagen Transporter met dieselmotor is. die al bij 15.000
kilometer economischer is. dan welke andere diesel bestelwagcn in zijn klasse?
't Laagst in aanschaf: vanaf f 18.165,- (excl. BTW).
Prijs voor gesloten versie van de Volkswagen
Transporter Diesel. Die natuurlijk daarnaast in vele varianten leverbaar is.
De zuinigste met brandstof: l op 11 bij 90 km constant.
Dat doet geen andere dieselbesteller hem na.
De oerdegelijke Volkswagen dieselmotor is de zuinigste
van allemaal!
Een grootse ruimte: 5,7 m3 laadvolume.
Met een bijzonder lage laadvloerhoogte
(45 cm) en een ruim bemeten nuttig laadvloer oppervlak,
(278 x 159 cm). Nuttig laadvermogen: 978 kg.
Kietpunt bcn/ine/diesel: al bij 15.000 kilometer.
En dat is eerder dan u had gedacht, zeker weten.
Waarmee dieselbesteflen met een Volkswagen Transporter
nóg aantrekkelijker wordt.
Ph'is: rij-eigenschappen als ware hei een personenwagen.
De Volkswagen Transporter Diesel biedt zeer
veel comfort en de beste rij-eigenschappen van alle bestel
wagens. Stap in, stuur zelLalsofu in een personenwagen zit!
En bovendien: 180 V.A.G-dealers in Nederland.
Nergens in Nederland zonderservicc,overal een
betrouwbaar adres voor onderhoud en reparaties. Welk
ander bedrijfswagenmerk kan dat zeggen?

:•:':':: K-Ï:-S \+.?•:••.'•:•:'*.'••'.'•. ï-: V':-'
-.-. :: ::-:v....Xv:::::::;-::>:..:::::J;«:

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102/v. Lcnncpwcg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

l'rijsvrijhli.jvciulc.xcliisicI'UTW. A l'Leusden.
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Lammere hoopt via Renault
op rentree in formule l
ZANDVOORT - Als je van de formule I naar een ntcrkenrace overstapt heet dat al
gauw een stap terug. In feite is dat ook zo, maar insiders en zij die Jan Lammers
kennen kijken toch anders tegen het Renault Turbo avontuur van de vijfentwintigjarige Zandvoorter aan. Zij weten dat tien jaar racen van Jan Lammers een gerijpt
coureur hebben gemaakt en dat hij niet zomaar ondoordacht ergens in stapt om
maar te kunnen racen. Hij is er de persoon niet naar om met een waas voor de ogen
zijn doel trachten te bereiken: de formule I. Drie jaar loopt hij nu mee in het
formule I-wereldje. Een periode waarin hij niet alleen heeft bewezen het grote
werk aan te kunnen, maar tevens enorm wijzer is geworden wat betreft zijn
mogelijkheden bij de verschillende teams. En in dit licht moet zijn nieuwe
avontuur worden gezien. Als een nieuwe aanloop voor de sprong naar de formule I.

per uur. Twee jaar geleden kwam hij
uitstekend voor de dag in de BMWmerkenrace. Hij werd uiteindelijk vierde, na driekwart van de competitie het
klassement aangevoerd te hebben.
Bij Renault heeft Lammers goede hoop
op de toekomst, omdat men evenals bij
een renstal als Williams geen grote
sommen geld van een nieuw aan te
trekken rijder verlangt. In feite komt
het er voor Lammers op neer, dat hij
dit jaar goed moet presteren en ervoor
zorgen dat iedereen hem in Frankrijk
kent. Maar toch, een Frans team, een
Franse rijder. Gerard Larrousse, Jaqucs Laffite, Renée Arnoux en Alain
Prost zijn daar de voorbeelden van.

Barrière
Lammers gelooft niet dat dit chauvinisme een barrière vormt voor een buitenlandse rijder. Hij herinnert eraan dat
Carlos Reutemann nog niet zo lang
geleden is gepolst. Hij heeft vrede met
de gedachte dat hij nu in een Frans
team is opgenomen. Testrittcn met een
Renault formule I behoren nu tot de
mogelijkheden. Vallen die voor hem
goed uit en komt er om welke reden
dan ook een plaats vrij in het formule
I-team dan is de kans groot dat Jan zal
mogen instappen. „Kijk", zegt hij,
„als ze bij Renault een rijder uit eigen
magazijn kunnen halen, dan zullen ze
dat zeker doen. Ik heb dan ook goede
hoop en één ding is in dat geval zeker.
Ik hoef dan geen geld mee te brengen".
Geld en formule I-race rij. Jan Lammers krijgt er op z'n zachtst gezegd een
nare smaak van in de mond. In de drie
jaar dat hij zich nu met deze hoogste
tak van de autorensport bezighoudt
heeft hij diverse aanbiedingen gehad.
Of anders gezegd, offertes. Eén of twee
miljoen meebrengen en er stond zo een
bolide van een gerenommeerd merk
ZANDVOORT - Op sportief gebied
gaan de Zeeschuimers met hun afdelingen wedstrüdzwemmen, waterpolo en
kunstzwemmen bijzonder goed. De
wedstrijdzwtmploeg oogst vtle suksessen en verschillende zwemteden zetten
tijden neer die landelijk gezien in de top
thuishoren. De waterpoloptoegcn bujven ongeslagen en dingen daarom zeer
nadrukkelijk mee naar promotieplaatsen, de kunstzwemsters spelen een zeer
belangrijke rol in de regionale kunstzwcmwereld van Noord-Holland en kijken reikhalzend uit naar de landel'gke
kunstzwemwedstrUden.

Praten met Jan over de racerij is
grotendeels luisteren naar een boeiend
verteller over topsport. Zodra dit onderwerp is aangesneden verdwijnt de
racerij naar de achtergrond. Elke sport
is dan in te vullen als het maar topsport
betreft. In een boeiend betoog haalt
Jan er alle facetten bij. Duidelijk merkbaar is het kontakt dat hij heeft met
andere topsporters. De prestatiedrang
maar ook de frustraties, de motivatie
en niet te vergeten de sportsponsoring
komen ruim aan bod. Jan zou een Wim
Kok kunnen zijn onder de topsporters
in dienst bij hun werkgevers, de sponsors.

kregen heeft na een gesprek met Jean
Sage, de directeur Renault Sport Formule I. Uit deze ontmoeting bleek dat
Renault Sport de snelle Zandvoorter
een warm hart toedraagt en bereid is
mee te werken de doelstellingen welke
ten grondslag liggen aan de overeenkomst, die hij met Renault Nederland
N.V. heeft gesloten, ten uitvoer te
brengen. In een door Renault Nederland N. V. uitgegeven persbericht
wordt duidelijk om welke doelstellmgen het gaat.

Bekendheid

Zo weet Lammers zich naast zijn deelname aan de Europese Cup Renault 5
Turbo Elf 1982 verzekerd van promoting als autocoureur en potentieel formule I-rijder. „De middelen", zo staat
in het persbericht te lezen, „die Renault Nederland hiervoor ten dienste
staan zijn veelzijdig. Zowel Renault
Sport formule I als de formule promotion Sport automobile, de Renault 5
Turbo competitie, de persafdeling van
de Régie Renault, Renault Nederland
promotie en publiciteit en de Renault
filialen in Europa en Amerika zullen
ten volle benut worden om Jan Lammers dit jaar via Renault als potentieel
formule I-rijder te pousseren".

Wat de sportsponsoring betreft wordt
duidelijk dat men in Holland beperkt is
in de mogelijkheden. Een sponsor wil
naamsbekendheid. Hoewel lammers
hierover in Nederland niet te klagen
heeft is hij er toch niet in geslaagd een •
grote sponsor aan te trekken. Naamsbekendheid betekent hier dat zo'n vijftien miljoen Nederlanders je kennen.
De beslissing laat zich raden als een
sponsor moet kiezen tussen een Nederlander en een bekende Zuidamerikaan
met honderd miljoen mensen achter
zich.
Om deze reden is Jan verleden jaar
veel in België geweest met als resultaat
dat ook onze zuiderburen de naam
Lammers nu kennen. Dit jaar hoopt
Jan ook de Fransen achter zich te
krijgen en de opname in een Frans
team komt hem daarbij uiteraard goed
van pas. Lammers zei het zelf al: ,,lk
ben nu zover dat ik alleen nog ergens
aan begin als ik er vertrouwen in heb".
Vertrouwen dat Lammers vooral ge-

Kansen die hij overigens vrij hoog acht,
aangezien het auto's betreft met vrijwel
gelijke topsnelheden van zo'n 220 km

Rinko nadert de top
ZANDVOORT - Door een overtuigende 7-1 zege op konkurrent Wil
Freeke, heeft Rinko haar positie in de
kopgroep kunnen verstevigen. Reeds
binnen één minuut bracht Simon Molenaar, op aangeven van Rob v.d. Bergh,
Rinko met een strakke schuiver aan de
leiding, 0-1.
Hoewel de beweeglijke Wil Freekevoorwaartsen vervolgens fel streden
voor de gelijkmaker, waren de beste
kansen toch voor de Zandvoorters. Zo
caramboleerde de bal, na een combinatie tussen Wim Paap en Minze Zwerver, enigszins gelukkig weer via de paal
in handen van de doelman, terwijl kort
daarop een kopbal van Teun Vastenhouw net naast het lege doel verdween.
Na ± 19 minuten had voornoemde
speler echter meer geluk en wist goed
doorzettend de stand op 0-2 te brengen. Kort na rust moest Addie Ottho
tot tweemaal toe al zijn talenten aanspreken om een doelpunt te voorkomen. Drie minuten later verraste Rinko vriend en vijand door, ondanks een
numerieke minderheid vanwege een
twee-minutenstraf, toch kans te zien de
score tot 0-3 te verhogen, toen Addie
Ottho met een verre uitgooi Minze

Zwerver wist te bereiken, die de goed
meegekomen Simon Molenaar in staat
stelde de W. F.-doelman van dichtbij te
passeren. Na deze treffer bleek Wil
Freeke dermate aangeslagen, dat een
soepel combinerend Rinko de score
verder kon uitbouwen.
Zo wist halverwege de 2e helft opnieuw
Teun Vastenhouw, met een schot gevolgd door een kopbal, tot tweemaal
toe het net te vinden, 0-5. Wil Freeke
kreeg direct daarop een strafschop
toegewezen, die echter werd naast geschoten. Aanvoerder Gerard Koper
probeerde het vervolgens met een
tweetal harde afstandsschoten, die
door de W.F.-doelman tot hoekschop
werden gewerkt.
Drie minuten voor tijd kon Simon
Molenaar, na een fraaie lob van Rob
v.d. Bergh over de uitgelopen doelman, de bal in het lege doel werken,
0-6. Wederom kregen de onzen daarop
een strafschop tegen, die nu wel werd
benut, 1-6. In de laatste minuut bracht
de mee naar voren getogen Addie
Ottho Wim Paap in stelling, uit wiens
voorzet Minze Zwerver van dichtbij de
eindstand op 1-7 bepaalde.

t

' f
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De Haarlemse ploeg aan 't werk in „De Duinpan" (foto

Het komt veelvuldig voor in de formule
I-racerij en om deze redenen kan Lammers geen autosportblad uitlezen. Na
twee pagina's gooit hij het al in een
hoek, omdat hij er doodziek van wordt.
„Neem nou ene Boesell of zoiets. Het
schijnt een Zuidamerikaan te zijn,
maar hij is er wel bij dit jaar. En zo zijn
er nog enkele namen waarvan ik niet of
nauwelijks gehoord heb. Gelukkig kan
ik dit van me afzetten. En dat moet
ook, want anders word je er gestoord
van. Gelukkig kan het ook anders. Dat
heeft Nigel Mansell bewezen. Jaren
achtereen heeft hij bij Lotus de bestelwagen gereden, maar nu maakt hij zich
verdienstelijk als formule I-coureur".

Ongewoon ev
ZANDVOORT - In zwembad
de Duinpan had dezer dagen
een ongewoon evenement
plaats waar zestien ploegen van
de reddingsbrigade uit het gehele land, waaronder die van
Zandvoort, aan deelnamen. Er
was een ongeval in scène gezet,
door de zogeheten lotusgroep,
waarbij iemand die aan epilepsie leed tijdens het zwemmen
onwel werd.

Uit Jans woorden kan men opmaken,
dat hij een nieuwe UJn heeft uitgezet.
Want waarin Mansell bij Lotus is geslaagd, moet een getalenteerde rijder als Een toeschouwer wil vervolgens te hulp
Lammers bjj Renault toch ook kunnen schieten maar valt. Hij breekt zijn
lukken.
onderarm en bezeert zijn schouder.

LEDENTAL NEEMT TOE

Zeeschuimers aan
kop klassement
zich daarmede verzekerd van plaatsen
bij de komende kringkampioenschappen en andere belangrijke evenementen op zwemgebied. In 1982 zeker voor
Jaco Koning, Nico Wempe en Petra
Hillenius met in het kielzog Roy Warmerdam, Fernando Heeroma, Ingrid
van de Fits en Antoine Flori belangrijke resultaten.
Het waterpolo-meisjesteam moest tij-

Uit Zandvoorts historie

Lotgevallen van
een kerkorgel
Aanbod
Nu werden er net in die jaren wat
kleine kerkjes in Haarlem opgeheven
en de aartspriester kon met verschillende kerkmeubelen armlastige gemeenschappen helpen. Nu had hij
van Van Luytelaer over het afschuwelijke kerkorgel in de Zandvoortse
kapel gehoord. ,,Hct is net kattengejank", zo had die hem verleid, ,,cn
omdat de Zandvooners niet veel
gewend zijn verdragen ze het. lader
ander zou weglopen".
Toen de plannen voor de kerkbouw
in Zandvoort vaste vorm gingen
aannemen, herinnerde aartspriester
Van Haagen zich eensklaps dat er
een goed orgel opgeslagen was uit de
Bernarduskerk te Haarlem. Hij
schreef aan het kerkbestuur: „Ik
deel u mede dat het orgel van de
Bernardus te Haarlem voor ƒ 228,opgehouden is. Men is bereid dat af
te slaan voor Zandvoort voor deze
prijs (Archief bisdom Haarlem, 2
febr. 1852, v. Haagen aan Zandvoort).

Aangenomen
Dit was een kans uit duizenden.
Vanuil Zandvoort haastte men zich
om Van Haagen uitbundig te bedanken en hem te schrijven dat men op
het aanbod in wilde gaan (Archief
bisdom Haarlem, 5 febr. 1852,
Zandvoort aan v, Haagen). Maar of
het zolang nog opgeslagen mocht

blijven tot de nieuwe kerk klaar was.
Men was bereid er direkt de som
voor te betalen. Omdat van Haagen
goed wist hoe de vlag er bij stond,
schreef hij terug dat hei zou blijven
staan totdat de kerk klaar was en dan
hoefde men pas te betalen.
Het orgel werd in 1854 opgesteld in
de nieuwe kerk. Nu is het opbouwen
van zulk een instrument een dure
aangelegenheid en daar had men
toen nog geen geld voor. Daarom
werd het zo goed mogelijk voorlopig
in elkaar gezet in afwachting van
betere tijden.

Door: B. Voets
Wie niet sterk...
De pastoor van Zandvoort had cchter goede kontakten met de firma
Aderna, orgelbouwer te Leeuwarden. In die jaren was deze firmant
een kunstenaar die elk instrument zo
goed mogelijk wist om te bouwen.
Hij was gespecialiseerd in oude orgels en toen de pastoor hem eens
verteld had dat zijn instrument nog
een goede beurt moest hebben, liet
Adema zich ontvallen dat hij het wel
wilde doen wanneer hij er een oud
orgel voor kon krijgen.
Nu was er in die dagen een nieuwe
kerk in Sassenheim gekomen. Het
oude orgel paste er niet meer in en de
pastoor van Zandvoort repte zich
naar zijn collega met het verhaal dat
hij misschien dat orgel wel kon
gebruiken. Hij hing ontroerende verhalen op over de armoede van zijn
parochie en zijn collega was zo
onder de indruk dat hij in overleg
met het kerkbestuur het orgel voor
de tinwaarde, namelijk ƒ 80,-, overdroeg.

Adema werkt met gesloten beurs
Toen nu eenmaal het orgel in een
pakhuis Ing te Zandvoort, werd Adema ontboden. Deze was weg van het
oude instrument en wilde er wel vijf
keer zoveel voor geven. ,,Neen",
zeide pastoor L Ami, ,,geld hoef ik
er niet voor te hebben. Wat ik
verlang is dat u mijn orgel nu goed
op zult bouwen. U heeft het mij
indertijd beloofd". Adema was even
overrompeld maar gaf lachend toe.
,,Och", :o zeide hij. ,,U bent ook
maar een arme sloeber en daarom
maak ik het met gesloten beurs voor
(J in orde. U een pracht instrument
waarop velen jaloers zullen zijn en ik
hel oude orgel" (Archief bisdom
Haarlem L Ami aan bisdom, 7 nov.
1862).
Adema had niet te veel gezegd. Hij
maakte het Bernardusorgel piekfijn
in orde en ouderen onder de Zandvoorters zullen zich de klank van dat
bijzondere instrument nog kunnen
herinneren. Bij de bouw van de
nieuwe kerk werd hel instrument
aangepast aan de nieuwe bouw,
maar de perfectie van Adema heeft
men niet kunnen bereiken.

Sportraad
vergadert
ZANDVOORT - Vanavond, 14 januari
houdt de sportraad een openbare vergadering in het Gcmceiiscluipshiiis. Aanvang 20.00 uur.
Op de agenda staan:
Verslag vergadering 20 oktober 1981:
Ingekomen stukken, ABO-cursus 1982;
Sportuitwisscling 1982: Zaalhuursubsidic, wat verder Ier tafel komt.
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Een ander die het allemaal ziet gebeuren. waarschuwt een lid van de rcddingsbrigadc. Dat was het moment om
in actie te komen en iedere ploeg deed
dat op zijn beurt. Daarvoor werden
door een jury punten toegekend en
daaraan waren prijzen verbonden.

ken, de heer Termes, reikte de prijzen
uit.
De uitslagen waren: 1. Weert met 143
pnt.; 2. Rotterdam 137 p n t . ; 3. Middelburg 136 pnt. Kunstmatige ademhaling:
1. Gouda 48 pnt.: 2. Eindhoven 45
pnt.; 3. Dordrecht 46 p n t .

Het evenement was opgezet in het
kader van het 60-jarig bestaan van de
Zandvoortse Reddings Brigade. De
organisatie daarvan was in handen van
de Koninklijke Bond tot het Redden
van Drenkelingen en de landelijke
Eerste Hulp aan Drenkelingen. Onder
de aanwezigen waren onder meer burgemeester Machielsen en echtgenote,
de raadsleden Attema, Van As en
Landman. De wethouder van sportza-

Algemeen klassement: 1. Gouda 375
pnt.; 2. Middelburg 372 pnt.: 3. Dordrecht 365 pnt.: 4. Rotterdam 362 pnt.:
5. Heemstede en Deurne 361 pnt.: 7.
Weert 360 pnt.; S. Amsterdam 33')
pnt.; 9. Hcerhuuowaard 327 pnt.; UI.
Delft 323 pnt.; U. Den Haag 322 pnt.:
12. Eindhoven 312 pnt.: B! Haarlem
302 pnt.; 14. Leiden 297 pnt.; 15.
Rosmalen 263 p n t . en 16. Zandvoort
262 pnt.

dens de laatste wedstrijd in 1981 een
dringend beroep doen op meisjes uit de
kunstzwemafdeling om met een volwaardig team in zwembad de Planeet te
kunnen uitkomen tegen DWT uit
Haarlem. Deze elegante invalsters wisten echter zoveel charmant gewicht in
de waterpolowedstrijd te leggen, dat
het voor de Zeeschuimers een eclatante
overwinning werd.

Superstar
In het vakantieprogramma van de Zeeschuimers was vooral een grote plaats
ingeruimd voor aktiviteiten buiten het
zwemgebeuren. 80 Meter hardlopen,
touwtje springen, rolschaatsen, balwerpen, fietscross en hinderniszwemmen
waren de belangrijkste onderdelen
waaraan iedereen kon meedoen. Emmy Kong en Robert Arens waren de
glorieuze winnaars en mochten leuke
prijzen in ontvangst nemen.
(Advertentie)

In de oude kapel hadden de Zandvoorters zich altijd beholpen met een
klein huisorgel. Dat was in 1850 zo
versleten en vals dat het onmogelijk
meer dienst kon doen. Er moest wat
anders komen, vooral wanneer er
een nieuwe kerk gebouwd zou worden en daarom keek men uit naar
een goed tweedehands instrument.
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Gestoofd

deelnemers en deelneemster? een ware
heksenketel toen de besten van NederDe •wedstrijdzwemploeg was zeer actief land hun recordpogingen probeerden.
tijdens
de
„Uden-internationaal" Bij de 200 m wisselslag dames wist Ria
zwemwedstrijden waar de 49 belang- Willemse haar tijd op 2.31.2 te brenrijkste wedstrijdzwemploegen op 27 gen, Marjolein Phaff eindigde met
december jl. de gelegenheid kregen 2.28.7 en Mare Hommes op 2.18.1 bij
een poging te wagen om hun records de heren. De overige leden van de
nog scherper te stellen. In zwembad De wedstrijdploeg konden zeer vele perWel in Uden was het met rond 500 soonlijke records noteren en wisten

Pousseren

Lammers beseft dat hij met dit avontuur dat hem uiteindelijk in de formule
I moet terugbrengen een gok neemt.
„Ik moet die competitie winnen, want
anders stort het in als een kaartenhuis".

voor hem klaar. Maar om al eerder
vermelde redenen kreeg de goed van
de tongriem gesneden krullebol de
benodigde som niet bijeen. Bij ATS
kreeg hij een kans en via een vierde
trainingstijd op Long Beach bewees
Jan tot de snelsten van de wereld te
behoren. Maar ook nu was geld het
machtigst. Als Jan opmerkt dat hij
heeft geleerd dat mensen wel vaak
willen helpen en ook beloven, maar dit
veelal niet waar kunnen maken, dat is
ATS-baas Günther Schmidt één van
hen. „Als ik hem diep in z'n hart kijk,
weet ik dat hij me graag wil hebben.
Maar als nou links van hem een coureur staat met een miljoen en rechts
staat Jan Lammers met alleen een helm
in de hand, dan is opeens de keus niet
moeilijk meer".

VAN MAANDAG T/M VRIJDAG
TUSSEN 10 OO EN 17 00 UUR

ZANDVOORT - De wedstrijdploeg van
de Zandvoortse Zwem & Poloclub de
Zeeschuimers was zeer nadrukkelijk
aanwezig tijdens de kringwedstrijd afgelopcn zondag in Z.O. Beemster, tijdcns een kringvvedstnjd ttgcn W.Z. &
P.C. uit Punnerend.
Tijdens deze eerste zwemwedstrijden
van het jaar 1982 werden 21 persoonlijke records gebroken, 4 nieuwe clubrecords gehaald, 10 eerste, 10 tweede en 9
derde prijzen wcggesleept voor de verbaasde ogen van zwemleden van W.Z.
& P.C. Ria \Viilcmsc, Petra Hilienius en
Nico Wcmpc waren goed voor vier
nieuwe clubrecords bij de Zeeschuimers.
De eerste prijzen waren voor: Onno
joustra. Nico Wempc. Eric Wenipe.
Petra Hillenius. Ria Willemse. Mare
Hommes. De tweede prijzen ginnen
naar: Alex Filmer. Joh Schaeffer. Pauline Willemse, Emmy Koning. Ron
Phaff, Marja Molenaar. Mare Flori.
Sabine Sebregts. Pauline Willemse en
Emmy Koning. De derde prijzen werden behaald door: Jaco Koning. Ruud
Heeroma. Kees van D u y n . Mare Flori.
Ingrid van de Fits. A n t o i n e Flori.
Linda Schuiten en A n n e t ter Heyden

Uitslagen
4x100 m wisselslag estafette heren
Mare Hommes. Ron Phaff. Roy Warmerdam. Coen Lucas. 4.2~.0.
100 m rugslag: Alex Filmer l ,.;5.4. Jaco
Koning L.vf.K. Robert Aren* 1.44.1.
Arno Westhoven 1.27.9. A r t h u r van
Deursen 1.32.3. Onno Joustra 1.28.5.
Joh Schaeffer 1.25.2. Lode Schaeffer
1.24.6, Ruud Heeroma 1.20.8. Koe-van Duyn 1.27.5. Nico Wempe 1.14.S.
Antoine Flori 1 . 2 1 . 2 . Sandra van de
Fits 2.05.2. Marja Molenaar 1.53.S
100 m schoolslag: Mare Flori 1.57.0.
Michicl Warmerdam 1.58.0. EruWempe 1.4(1.8. Mar j j Molenaar
1.51.8, I.inda Schuiten 1.42.d. Sabine
Sehrcgts 1.35.4. Pauline Willem>e
l ..i6.(i. Ingrid van de Fits l .. ; d.2. Enum
Koning 1.2S.2. Ri.i Willende 1.15.s
Petra H i l l e n i u s 1 . 1 7 . 4 . A n n e t t e r }le\
den 1.28.4.
400 in v r i j : Sabme Sebregts o.!l°.t\
ZANDVOORT - Zaterdag 'J j a n u a r i Pauline Wiliemse 5.57.<i. Petra H i l l c traden de Lions aan tegen het Juliana- nius 5.07.5. Ria Willemse 4.54.9. Fmdorpse JBC, dut met punten gelijk my Koniim 5.13.2. Inizrid van de Fits
stond met Lions. n.l. 13-6. Daarom zou 5/13.5.
het voor beide teams een belangrijke 400 m wisselslag: Alex Filmer 7 . l d . 7 .
wedstrijd worden om uit de degradatie- Kees van D m n 0.5C.5. Ruud Heeroma
d.17.0. Robi-rl Aiens 7.10.1, Antoine
zone te komen.
Er werd begonnen met een 2-2-1 /.one- Flori d.15.5. Nico Wempe 5.31.0, Ron
verdediging en heide teams gingen qua Phaff 5 . 1 4 . 1 . Mare Hommes 4 . 5 1 . 1 .
Coen Lucas 5.5 l '.l, Roy Warmerdam
punten gelijk op.
Tijdens de wedstrijd wen! van heide 5.38.6.
kanten nogal voor persoonlijke fouten
gefloten en dat maakte veel wissels
nodig.
Echter het gebrek bij Lions aan een
goed afstaiidsschot is de oorzaak dat de
OPRUIMING
tegenstanders uitliepen en Lions met
OPRUIIVÜNG
het rustsigna;il niet 33-22 achterstond.
OPRUIMING
In de 2e helft werd nog hard gestreden
OPRUIMIMG
om de achterstand weg te werken, tut is
OPRUIMING
echter niet gelukt, waardoor de Lions
OPRUIMING
nog hard zullen moeten vechten om
OPRUIMING
niet de degraderen. Einduitslag 58-37.
Komende zaterdag spelen de dames in
OPRUIMING
de Pelikaan tegen Akndes om 18.01.)
uur. Dit zal een moeilijke wedstrijd
vanaf 14 januari bij
worden omdat Akrides nog steeds onRADIO PEETERS
geslagen a;m kop slaat.
Haltestraat 56

Verlies Lioos dames
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Weekenddiensten
/A'lrk'ii dl niidit maakten wij /ulk een
jiroiitsi' en spontane huldij;iny met als
rik' Jo Hist-nlHTuiT vrijdag on /alerdag
jl. onderging hij huur afscheid van het
/andvoorls amateurtoneel, ilat /ij na -17
aktieve juren om ge/.ondhcidsredenen
noodgedwongen moest vaarwel /eggen,
/ij hel onk met een hloedend h«r(. /ij
deed het mei opvoeringen Min het blijspel .,I)a« mevrouw 1'nfTin"', een Inchtig en kluchtig werk van Art hu r l.ove«rove, waarin /ij de hoofdrol van Amalia l'ufiïn vervulde. Was d t- /.aal van
..De Krocht" vrijdagavond slechts mini
voor de helft he/et, onder welke bezoekers wij nok ons burgmeesters-echtpaar
opmerkten, /aterdagavund \va.s dal anders en kon een ..eivolle hak" worden
vastgesteld.
Onwillekeurig Jaclil i k . de lontL-lcarricru van Jo liiscnbcrüer-Kromhoiit
v l u c h t i g ovx'r/iende. J.U wat i n d e r t i j d
llslher de ü n e i - \ . M I R i j k \ur.i hel
beroepsloncel belekeiuie. on/e af.seheul nemende veterane is geweest
vixc liet a m a t e u r t o n e e l in /.aiulvuiirl.
H a a r aandeel in de meiiewvrking vuur
de Zandvi>orise toneeiverenitiini: ..Op
hoop \ a n /.egcn" is moeilijk onder
woorden Ie bremzen. Ik nutakte v r i j w e l
haar gehele carrière mee en / i j was.
vrijwel van het hegin al aan. de spil.
waar alles om draaide. ..Op hoop van
y.egen" /.onder Jo Bisenherger was w e i haast ondenkbaar. Zij heeft haar laak
altijd ernstig opgevat. Zij volgde o.m.
vele cursussen op toneelgehied, waarvoor /ij haar vakantie opofferde. Hoeveel maal zou /.ij - en a l t i j d niet succes op de planken hebben gestaan? Dat is
niet Ie zeguen. Ik denk. dat /ij het zelf
niet eens weel. Wél weet ik, dat /.ij
voor hel Zandvoortse culturele leven
van onschatbare betekenis is geweest,
want zij was een begrip in ons toneelle-

t

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman en Mol.
Arts: B.F.J. Bonman, te). 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de weekendiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson, tel. 12058: Drenth, tel.
13355; Flieringa. tel. 12181; Zwerver,
tel. 12499.
TANDARTS: tel. 023-313233.
WIJKVERPLEGING: Zr. T. v.d.
Spek, V. Lennepweg 42hs. Zandvoort.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N.
v. Berkel. Zeestraat 71, tel. 13073.

vc-n. Dat zi| werd en is gewaardeerd,
bleek vrijdag, maar vooral zaterdagavond zonneklaar. Ze kon het allemaal
niiiar heel moeilijk verwerken en was
k e n n e l i j k aangedaan door al dit spontane hukiebetoon.

Onderscheiding
Onder de vele sprekers, die zaterdagavond het woord voerden was o.a. de
heer Gelijn Violier, die namens hel
N.C.A. (Nederlandse Centrale voor
het A m a t e u r t o n e e l ) haar een hoge
onderscheiding overhandigde, n.l. de
Zilveren Rederijkersspel^. De op één
na hoogste onderscheiding, waarbij hij
opmerkte, dal / i j net de gouden speld
miste, die (zelden) wordt uitgereikt bij
een vijftigjarig dienstverband. En toen
kwam die genoemde huldiging, waaraan geen einde leek te komen. Veel
sprekers, een üix' van bloemen en
geschenken en tussen die allen en dat
alles zijzelf, k e n n e l i j k ontroerd door al
dit onverwachte. Het was groots en
indrukwekkend!
Over de. voorstellingen zelf kan ik kort
z i j n . Zij gaven zich allen geheel en al
en hel werd een werkelijke „feesivoorstelling". Hel blijspel heeft niel veel
om het l i j f . maar het paste door de
prettige sieer die ervan uitging, precies
in de/.e avond. Tien leuk en gezellig
nieniendallelje. Met in de hoofdrollen
twee veteranen, n . l . de jubilaresse als
de opdringerige en in de familie van
Daalhoven indringende Atiuilia Puffin
en naast haar Wim van der Vlooien als
directielid van de handelsfirma Petcrson. Ook de/c laatste heeft een indrukwekkende slaat van dienst als werkend
lid bij „Op hoop van zegen". Zij
beiden beheerslen de voorstellingen
volkomen en hun jarenlange toneelrou-

Foto: Een spelmoment uit „Dag mevrouw Puffin". (Foto: Europress)
tine was duidelijk merkbaar, ook nu leum-uitvoeringen als deze moet alle
kritiek zwijgen", óók wat betreft regisweer!
De overige medespelenden waren: seur Cock Basoski. Vermeld dient nog
Ivonne Niemeijer als Liesbelh van te worden het fraaie decor van Leslie
Daalhoven. Marlje van der Klauw-Bos van Leeuwen en Rob Swart. de requion Ineke Krist als Paula, haar dochters, sieten van Sylvia Holsteijn en het
Geoffrey Courchaine als haar zoon grime-werk van Ben Fijma.
Nico. Mirjam Smit als het dienstmeisje Al met ai twee kostelijke avonden,
Annie. Gerard Schouten als Henri van waarvan we bijzonder genoten hebben,
Daalhoven. Ed Leuven als V'ictor Pe- maar die daarnaast een gevoel van
terson en Herman van der Klauw als heimwee nalaten, omdat we een van
Roger Vincent.
onze meest trouwe en meest begaafde
Bij normale uitvoeringen zou ik stellig amateur-toneelspeelster nu voor goed
wijzen op wat schoonheidsfoutjes, in gaan missen en dat gemis zal zeer
hoofdzaak veroorzaakt door nog te gevoelig zijn.
K. Sr.
weinig toneelroutine, doch bij jubi-

Geboren:
Maxim Cornelis, z.v. K. Roos en
P.M.W. Mocrbeek,
Angelique. d. v. S. Terol en M. Kooij,
Wendy. d. v. A. Th. M. van den Broek
en R.L.A.E.M. Webber.
Overleden:
Martinus J.F. Castien, 74 jr.; Alida
Joacim geb. Jordaan, 66 jr.; Anna VI.
Boendermaker, 87 jr.; Josephina M.A
van Senden, geb. Versteeg, 89 jr.

Philipsen

f helder J

dames- en herenmode

Let op!!

Haltestraat 40-42
Tel. 02507 -16218.

Wc gaan weer ruimte maken voor de nieuwe voorjaarskollektie.

Buureweg 1-3
(zijstraal v.d.
Kerkstraat)

Burgerlijke stand

Haltestraat 40

•M
Alle zomerkleding

jurkjes/broeken enz

25,-

en om dat te bewijzen zullen wij alle

GEOPEND WOENSDAG t/m ZONDAG VAN 12.00 tot 17.00 U U R :

Pantalons van y&r.. voor
Alle truien
Ondergoed AVIOIM voor

79,20% korting
7,50

en verder 10-50% kOftinCJ op alle artikelen.

Alle kinderpantoffels
Alle kinderschoenen
Alle kinderlaarzen
Alle kinderlaarzen
Div. damesschoenen .. v,„. :i ,:

Tennisclub Zandvoort
Diverse kostuums van 298,- voor
Diverse pantalons vanaf
Diverse jacks vanaf
Diverse pullovers vanaf

KSRKSTR.20

169,
45,
49,
20,

TSL-.3136

Div. dameslaarzen

vraagt per 15 februari 1982 een

Vele restanten met hoge koning, b.v.:

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp tel.
17373. Op alle werkdagen van 11.00 tot
12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD: tel. 18083.
WERKLOZENCOMITÉ: spreekuur
iedere maandagmorgen van 11.00 tot
12.00 uur in de openbare bibliotheek.
Op dat tijdstip ook telefonisch bereikbaar onder nr. 14131.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis,
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30 tot
18.30 uur.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum
HW LW HW LW
6.34 2.15 18.38 14.42
14 jan
15 jan
7.18 2.53 19.21 15.20
16 jan.
7.55 3.29 20.09 15.58
17 jan.
8.39 4.12 21.08 16.45
18 jan.
9.37 5.06 22.17 17.46
19 jan.
10.43 6.13 23.32 18.50
20 jan.
11.52 7.25
19.56
21 jan.
0.42 8.37 12.56 20.54
Maanstanden: zondag 17 januari L K
0.58 uur.

O P R U l IVI l l\l G f Wij hebben ruimte nodig)

die wij in huis hebben, van.488C- voor 195f" aanbieden.

Dit is geldig vanaf zaterdag 16 januari l/m zondag 31 januari 1982.

woonruimte
voor de periode
half februari eind september
Reacties gaarne
telefonisch 17947.

Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg 14:
9.30 uur ds. E.Th. Thijs (Heilig
Avondmaal); 19.30 uur ds. T. de Boer
van Hoofddorp.
Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem: 9.30 uur Bijbelgespreksgroepen; 10.30 en 19.00 uur ds. J. Smink.
Woensdag 21 januari: 20.00 uur Bijbelstudie.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur diensten in
gebouw Madoerastraat l, Haarlemnoord.
Volle Evangelie Gemeente: zondagmorgen 9.45 uur dienst in gebouw Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee.

GAAT GEWOON DOOR
KOSTUUMS

T-shirts

De VVV-Zandvoort
zoekt vooreen
nieuwe
medewerkster

ZANDVOORT - Hervormde kerk,
Kerkplein: 9.00 uur de heer J . Lasthuis.
Rooms Katholieke kerk. Grote Krocht:
10.45 uur Oecumenische dienst. Voorgangers: De Zandv. Pastores.
Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur
Jeugdkapel.
Gereformeerde kerk, Julianawcf; 15:
10.00 uur ds. P. van Hall; 19.00 uur
geen dienst.
Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 15: 10.30 uur geen dienst. Wegens oecumenische dienst in de r. k.
kerk „St Agatha", Grote Krocht, om
10.45 uur. Onderwerp: „Week van
gebed om eenheid''.
Rooms Katholieke kerk.
Parochiekerk „St. Agatha", Grote
Krocht. Zaterdag 16 januari: 19.00 uur
Eucharistieviering met orgel en samenzang.
Zondag 17 januari: 8.45 uur Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucharistieviering met medewerking van het
St. Caeciliakerkkoor (oecumenische
dienst. Thema: „Voortgezette roe-

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g.
023-313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847.
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie, tel. 023-320202 (dag
en nacht)
POLITIE: tel. 13043.
BRANDWEER: tel. 12000.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND
ongevallen 023-319191, besteld vervoer: tel. 023-319277.
TAXI: tel. 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat 1. tel. 13459 (b.g.g. 023-320899
of 320464). Spreekuur op werkdagen
van 9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt dat er voor de vrager
geen kosten verbonden zijn.

'groundsman'
tennispark

UNIEK AANBOD

Eisen: betrouwbaar, aktief, het kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het
kunnen omgaan met mensen.
Taak: aanleg en onderhoud van tennisbanen
(inwerkperiode), verzorging van clubhuis,
paden, planten en hekwerk.
Voorwaarden: seizoencontract van 15-2 tot
31-10.
Werktijden: 6 dagen per week 8.00-18.00 u.
Salaris: f 3.200,- per maand.
Overige condities nader overeen te komen.
Evt. splitsing van 7 dagen per week in twee
banen (b.v. 5 + 2 dagen en 4 + 3 dagen).
Schr. sollicitaties: Tennispark de Glee,
Kennemerweg - 2042 XT Zandvoort.

1

/2 prijs
1
/2 prijs
50,-

v.a.

Doe UW voordeel B/J

WONINGRUIL

HARMS SCHOENEN

DUBBEL
BENEDENHUIS
met: living 45 m!, open
keuken, open haard, parketvloeren, gang, toilet,
kelder, tuin op het zuiden.
Bovenverd.:2 grote si. k.,
1 kl. slaapk.. badk. met
ligbad, douche en toilet,
veranda en gang.
Valeriusstraat-A'dam-Z.
Tol. 020-728529
na 18.00 uur.

Weekenddienstregeling
Zandvoortse Apotheken '82

DIACONIEHUISSTRAAT 5 {zijstraat Haltestraat)
ZANDVOORT.

Normaal heeft één van de Zandvoortse Apotheken zaterdag en zondag
dienst en is open voor spoedeisende recepten. In sommige weekends
echter wordt de dienst na zaterdagmiddag 1.00 uur tot maandagmorgen
8.00 uur door één van de dichtstbijzijnde Haarlemse Apotheken
waargenomen:

16-17 januari:

Aerdenhout Apotheek^Zandvoortselaan 164, Aerdenhout,

SHELL „DUINZICHT"
P. Timmer
Dr. C.A. Gerkestraat 80 en

SHELL STATION „HOGEWEG"
T. Geerling

De bandenverkopers van Zandvoort
en omgeving, komen weer met een
stuntaanbieding

145-13 Radiaal
voor

telefoon 023-240758
13-14 februari
Apotheek Schotsman, Binnenweg 206, Heemstede,
telefoon 023-288252
20-21 februari
Heemsteedse Apotheek, Binnenweg 98, Heemstede,
telefoon 023-282808
27-28 maart
Aerdenhout Apotheek, Zandvoortselaan 164, Aerdenhout,
telefoon 023-240758
23-24 oktober
Aerdenhout Apotheek, Zandvoortselaan 164, Aerdenhout,
telefoon 023-240758
20-21 november
Apotheek Schotsman, Binnenweg 206, Heemstede,
telefoon 023-288252
27-28 november
Heemsteedse Apotheek, Binnenweg 98, Heemstede,
telefoon 023-282808
In bovengenoemde weekends kan men dus tot zaterdagmiddag 1.00 uur terecht
bij een van de Zandvoortse Apotheken. Op alle andere weekends geldt de
normale dienstregeling. Indien patiënten niet over eigen vervoer beschikken,
kan na overleg met de behandelende arts een regeling worden getroffen,
zodat voor snelle geneesmiddelenvoorziening kan worden gezorgd.

Haltestraat 55. Zandvoort

Niet uw maat? Uw maat ook voor beslist voordelige
prijs.

H. B. A. Mulder, Zandvoortse Apotheek
N. van Berkel, Zeestraat Apotheek
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ZANDVOORT - .,Dc komende vcertien dagen worden voor ons bijzonder spannend1', dat is het enige
antwoord dat de nieuwe managingdirekteur. J.C. Decaen, wil geven op
de vraag of het gerucht, dat mr.
Hordo het Bouwes Concern weer wil
verkopen, waarheid bevat.
Sinds l januari j 982 is mr. Decaen
(Caniille voor vrienden) in dienst
getreden bij het Bouwes Concern
en hij zal in de toekomst het beleid
bepalen van de beide hotels en het
Doifirama.
Het blijkt dat deze Frans-Canadees
31 jaar ervaring heeft in het hotelvak, na een periode bij onder anclere het Sheraton Concern, de Sky
Lines Hotels in Canada en de Meridiën (Frankrijk) en hij werkte de
laatste jaren in het Midden-Oosten
bij de koninklijke familie van Koeweit.
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DE NIEUWE MAr^ BIJ HET BOUWES CONCEf
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,De komen
worden
Geruchten
In Zandvoort is de lau°tstc maanden
een hardnekkige geruchtenstroom
op gang gekomen, dat Michael Hordo de hotels weer wil afstoten omdat hij gedwarsboomd wordt in zijn
beleid ten aanzien van het circuitterrein.
Door mr. Decaen worden deze se-

ruchten tegengesproken met hel argument ,,Zou ik een goede positie
verlaten, als ik er zeker van /.on /.\\ii
dat ik hier mijn brood niet /oa
kunnen verdienen, neen toch."
De positie van Decaen in het bedrijf
is voorlopig nog wel duister. Door
de heer Pessers. ook ..managjng
director". worden vragen afgeuirnpeld met de woorden ..Wij nebben

*Cf
f' Y7vS?föï:;-1''
8 k ' i ' è*~*£&&:i«-:.--:

Mr. Hczrfa

uu nir. Uecaen die alle vrj-gen kan
beantwoorden", terwijl hei personeel /.elf niet precies weet wat de
lïinktie van mr. Decaen is. ..Managing director" dat is nieuw voor
ons" is een veel gehoorde reactie.
Problemen
Dat er fianaciclc problemen / . i j n ,

Uil ilel i n l e n i . - M •.-.;; ... '-,.1.1111 l l o i d o
v."Hi' e: ,ir,;niddel!i|'r een rmiksiordijn gc!> :.i. ; i' : i i e d j i - . . M i i r a i e e r
de H a i o i : i , ü . ^ 1 -IHII.-" k o m : o i n v i l iekeiiru: u; ,:, : ..-,!;... :i.' t n. ..l l i j !>• in
het biii;,.',':!..i!d. h:i \ e i t o e ! i m o n i e n tee] i n A i , ' .i. »:.,!!! ii. heb riem ai in

'wordt mei o n t k e n d door de n i e u w , .
man. Men heelt wat tegenslag gehad, maai hoopt in april goed te
k u n n e n gaan d r a a i e n . Van liet Doifirama wee', mr. Dccacn niet \ e e l
a f . h i j spreekt het vermoeden u i t
dat hiervoor een i n t e r m e d i a i r is
benoemd, een intermediair die dan
wel hij hut gemceiilebcMiJtir bekend
is. omdat hij de/e naam niet mail

k e n ' . .•: ia ..M:"- <••'". d e i i die men aan
de iop-, i!;ie j-.arid -.in 1 , 1 . a i i L l l .
\'oorlo[i|g r . l u i ï h,.-! dus a l v v . i e h t e : i
wat de komend..- veeMien dagen /o
.•raniieia; ni.ikL 1 ;! vo. ir v,•.'i'kiK'rïier'^
^.:; j , i, • I i •. ^ i....... ! j •. i: •. • U

Wethouder pleit in Raad van State

Stichting

Geluidshinder

ZANDVOORT • Vol ongeduld wordt
er door de waten'ogels gewacht op de
dooi. Mat; het overdag dan rootjiiarxachtif, zijn mei een stralende ;»«, '.v
nachts daalt de temperatuur nog tol
onder het vriespunt en wordt door liet
KNMI, aan het eind van de week weer
strengere vorst verwacht.

fan de watervogels is dan
«uk dringend gewenst en blijkt </<';<•
vinier uitstekend geregeld te -ijn. lir
i.v een liecluc samenwerking ontstaan
tussen de Dienst Publieke \\erken, <Iiitrandweer, de Jetigdhrigadi'. De Vereniging tut liet Welzijn der Dieren en
het Ktnne.mer Dierentehuis. Meer
o var het voeren van vogels en andere
dieren leest L' np pagina .?.
Overigens is deze bijzonder fraaie foto
afkomstig van één der leden van de

.

.

.

tut juar ~til voorzien van juin 's \'(ni
tlieri'ït, hi't helnnfi tlits een ..hec^lftchlig" jtitir te worden.
..lieeslachlig" werd de (loei genoemd
door fervente \i'haaiseiithousiast>'ti,
mor wie hel i» vallen van de ilnoi
zaterdag een grolt' tegenvaller was.SjH't'itial vuur al diegenen die trainen
voor een Klfstedenloclit.
humt er ooit tit/g een Elfstedentocht?
/''en vnuix (^f' ^*'(ït'i'lantide it.gf!;i[rt ti

week liti'fi beziggehouden, /.ijn IT in
'/.andvourt •(•//««/.scr.-f.vfcr.v; die truint'ii voor uezt' mcln en tlt'i'l zullen
nemen? Mt-idt hel nn- tn wij zullen l
np L w /://...?(th'ntacln. :o int' rr attii
kom!, ofi de w.1! vnlgtn.

ZANDVOORT - Vorig jaar werd de
mr. .l.Ci. van Hcuven Goedhartschno!
aangewe/en door het Ministerie van
Onderwijs als experimentele basisschool. De wethouder van o n d e r w i j s . I .
Aukenia. /al de officiële opening verrichten, op /alerdagmoigen 2.; j a n u a r i
om 1 1 . ( K ) u u r . daarna is tot ongeveer
ld.Ol) iiui iedereen welkom om de
feestelijke markt die door de gehele
school wordt gehouden, te be/.oeken.
F.r / i j n spelletjes voor jong en oud. rad
van avontuur en r o m m e l m a r k t , t e r w i j l
door de leerlingen vanaf 11.30 uur ee:\
r.l.n.r. De heren Mulder Smid, Moll, Machieisen. mej. Smit. mevrouw Smit-van der Veen, de heer Letlcgung en mevrouw Van uiivnerini; in het speellokaal w o r d t
den lieift-Dorrebooin.
foto Kuriipriw. gegeven. Iedereen is van harte w e i kom, speciaal de oudleerlingen.

-verzetstrijders

/.ANDVOOHT • \ ;inmidil;i!4 liti'fl •
du lit'i'i' N. (U- Hoer ui! lü' Pii-t j
l.clTorlsIraal in /.nnrivoort ui! hun- !
«Ifii 'au (ie ('iiiiiiiii^.s:iri<, van (Jr ;
Koningin van Soor:l-ll(i!laiïd. dr^. •
!\..!. i!t- \\ i! hol u - r / f t l u T c l f i i k i n y s - j
Kruis .uu^aimvii.

Komend uit alle sektoren van het
maatschappelijk leven, had ieder naar
eigen levensbeschouwing satnengewcrkt om een einde te maken aan de
gewelddadige onderdrukking van de
vreemde overheerser. Volgens de heer
Machieisen is het levend houden van de
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vrijheid en demokratie een eer>te vereiste.
Zij die het ver/ethcrdeiikingskruis kregen opgespeld waren de dames A. van
den Berg- Dorreboom en C.C. Smilvan der Veen. en de heren A.C.
Ledegang. .1. Moll en I I . Mulder Smid.
terwijl de dochter van mevrouw Smit
de postuum toegekende ver/.etherdenkingskruizen aan haar grootouders, de
lieer en mevrouw Van der Veen-liuis.
in ontvangst nam.
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!Je heer De Boer heeft ü e d u i e i K k (•
de oorlogsjaren deel u i t s i e i n a a K ; :
van het ver/et dat was neorgam- r
.-eeiii m Wcst-Ftieslaiid.
'
i j \ ' l a k na de ootlog. in de /omei \:-.n S
i " l " . Miilieiteerdi.' de h e e i De H o e . ;

'Int! :•< ïi'hi iv,v/,,'.
l)(i; ;v \\iitii'.
l .n ri'i'.vrc/iiA'fi ',' i v/c- !i<'ti< >:.
y.ij en •.•iiulo: dan ivtilktuu
. ' ' i''.'t'l ''•li'

Verzetherdenkings j
voor oud hoofdagent j
i
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Nadat de Canadees Vlichael Hordo hei
aandelenpakket van de Cenav heet;
oversienoinen, een uvername die nutan
deiihinj: in het nieuws was door \\eig>
rini! van de aandeelhouders, wer^'
vodrsie.-tuW dat lie/j aandelen a^':
beter in een Nederlandse stichting /.on
den kunnen bevinden.
L)e/e transactie is bijna rond. doe!'
wordt vertraagd door /.iekte van ééü
der voorgestelde bestuursleden, namel i j k de heer Van Wamden uit Dei'
Haag. In dexe nieuwe > t i c h t i n g /oude;,
vertes.'e'im'oordiL'ers van de KNAC', ik
N.\\'. Kamer \ p an Koophandel en I-e
deratie Handelsvereniging Han/e. plu
een lid van het m a n a g i n g d i r e k t i e t e a P '
van de C'enav /.ijn \'ertegenvvo(irdigi;
Voor deze laaisie f u n k l i e . moet doi •
de /iekte van de heer \V.n VV'amelen
tuiu een plaatsvervanger worden ge/ochl.
De recente t:ii!!i-^enient<iai! 1 .raat' v a ' HccScstone l i j k t hier nu roet in het ete'i
te hebben uesuooid.

kruis

-*..#

De heer Machieisen memoieetde m
een korte toespraak de b e l a n g i i j k h e i d
van het werk door de/e Zandvoorlers
verricht gedurende de bezettingsjaren.

/AM)VOORT - Wanneer dirt-kU'tir .urn Vermeulen t e r u g k e e r t iii
Dakar, w a c h t hem een onja.'iüt'JKime verrasM!)». Het /uu w e l eens /,.
kunnen /.ijn d;;! hij d i n - k i u u r vi-r
e t'n failliete hoede! blijk! te /.ijn.
omdat de grootste .schuldeiser v a r :
de Cenav. Kernie Kcclestone. liedu
rende /.ijn afwezigheid, het ''aiiiissfinent van rit- C'enav heeft aan^vvraagd.

De juriili>eii adviseur. Mr. Jorna uil
Rotterdam. \vas voor commentaai
inaandai; niel aanwe/.iü. dinsdai; op d;
rechtbank en woensdaumoruen ..no.
steeds met vakantie '. aldu<> een secreiaresse van het advocatenkantoor te
Rotterdam.

Langs de Vloediijn

ZANDVOORT - Donderdag 14 januarl werd 's morgens om 11.30 uur een
kleine bijeenkomst gehouden in het
raadhuis, waar door burgemeester Maehielsen een aantal ver/.etherdenkingskruizen »verd tiitgercikl.
Het vetzetherdenkingskruis werd ingesteld ter gelegenheid van de 35-jarige
herdenking van de b e v r i j d i n g in I9SO
en wordt toegekend aan een ieder die
daadwerkelijk heelt deelgenomen aan
hel ver/el.

*^6 *TS.ff*r,i

ooCp

uen.

tingen van de inspecteur van de Volksgezondheid. Hierbij is geheel voorbijgegaan aan de argumenten van de
burgemeester van Zandvoort zoals deze werden verwoord in de op 19 oktober 1979 gehouden openbare vergadering van de commissie uit GS.

Hierin werd destijds door de heer
Machieisen de nadruk gelegd op het
tijdstip waarop het plan werd vastgesteld. namelijk 1978. Reeds toen werd
door de inspekteur van de volksgezondheid geanticipeerd op de Wet Geluidshinder. terwijl er aan de orde was
een procedure volgens de Wet Ruimtelijke Ordening.
Wethouder Termes schetste dan ook de
verbazing van het college over de
Onduidelijkheid
rapportage van het Bureau van de
Bovendien bestaat er nog steeds ondui- Adviseur t.b. v. de Raad van State, die
delijkheid over het aantal dagen dat eveneens gebaseerd is op de Wet gesprake zou kunnen zijn van ..incidente- luidshinder.
le bedrijfsomstandigheden".
Volgens de staatssecretaris van Vomif Bezwaren
zou zo'n situatie zich voordoen als het
gaat om enkele dagen per jaar. maar Dat het circuit op één lijn wordt gesteld
niet als het gaat om bijvoorbeeld twin- met inrichtingen als Hoogovens en
tig maal drie dagen per jaar. Door GS grote constructiebedrijven, terwijl het
is echter gesteld, dat reeds bij vijftien in Zandvoort gaat over enkele dagen
tot eenentwintig dagen per jaar geen met enkele uren geluid, werd ook door
sprake meer is van ..incidentele be- de wethouder naar voren gebracht.
drijfsomstandigheden", aldus de wét- Bovendien werd er door hem op gewehouder: t e r w i j l hij benadrukte dat de zen dat de geluidshinder sinds 1978
onthouding van de goedkeuring aan het aanmerkelijk is teruggedrongen.
plan door GS hoofdzakelijk tot stand is
Vervolg op pag. 3
gekomen door pessimistische verwach-

1

Dirk H u u a l d a . de pei'->eliet \ a n di
C'en.iv /.egt de/e aanvraag n i e t /(
verontrustend ie vinden, omdat je pain Ntaat van faillissemeii! hent. w a n n e e r
je hebt opgehouden je >chulden u
voldnen. ..Da! is bij ons /eker niet be.
geval, bovendien is de aanvraag verkeerd ge>leld en ^.al oü/e j u r i d i A c l i
adviseur hier /.eker >tapnen tenen on
dernemon". aldus Buwakia. iiistermoi-

rhand van
Provincie weet niet
wat linkerhand doet
ZANDVOORT/DEN HAAG - In zijn
pleitrede voor de Raad van State heeft
wethouder Tcrmes dinsdagmorgen 19
januari het bezwaarschrift toegelicht
dat de gemeente heeft ingediend met
betrekking tot het bestemmingsplan Lorentzstraat-Reinwardtstraat.
Hierin
werd door hem de nadruk gelegd op de
veranderde omstandigheden die /ich
inmiddels hebben voorgedaan.
Bedroeg het aantal woningzoekenden in
de categorie één- en tweepersoonshuisJiuudens.ten tijde van het plan 224, dit
aantal bedraagt per l januari 1982 692.
een stijging van 209%.
Daar tegenover staat een daling van het
aantal dagen waarop races of trainingen
plaatsvinden met race-auto's of motoren zonder geluiddemper van 871 c/c.

ingevallen M i j f ' t h u l vwri-fi v a n <!
•i i,'gels 1101 id ui k dijk.
0 U O M M . h o i U - ujdfli.il..
h u i s N c s ï i n - j \ « » i r dr hev.onc'rs • : '
hi'ï H u i s in fit- l)ui:u-n <U'<li:re!!.'i-.' ;i
ri j nt;i;iti(.-. !)etek«ïl (i;ii /;.•.(!>.'•• 11:1:-M' bejaai'den i-erdrr de «oni!:::v
aan de Ui.-nnaii lluiji'rniansvi'."
k u n n e n bi-trrkk'.'n.
O l-:."! L K P S I K - n c OirN.ielij!..
V iTi'niyini; v o o r \ v r p l e j j i i m \;t
LijdiTs aiiit l-.j)ik'ï)s:>' ni-sUia! tsi;:i
dcrd j:i;ir. BthmyrsjK. ook 100
y.aiidvoortci's sik' n u l dt: ( ' r u t j u i i i ' hwM- uf \h-i-r t n Bos-eii U.' ni<i!<'.T
tit-bin-n. of hefotn'ti j;ch,irf.
<J> VOF.TB U. - !)üi)k /ij de in;^;:!
k-ü (inoi kon /andvoortnu'etiv, ei
/.ondii^ «eer I.T:I jiewonneïi weti
strijd «.(H'k'ii op eigen v c ' d .

Zaïidvoofls
Nieuwsblad
reservebozorgers/stcrs

&'

vaste bezorger
vnui .'III) ktalii'-n
Tcluiooii 1 71 6ü

Hacrlein: tlnrts?!;urisstraat 20 (bij de Grote ?^arkt) / tel. (023) 3! 26 55
Amsterdam: Lcidsastraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96 -
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Joegoslavisch Restaurant

„Dubrovnik"

gemeente
zandvoorl

Zeestraat 41 - Zandvoort.
Telefoon 02507-15110.

On/c innige dank \oor het warme medeleven
bij het overlijden van onze

heeft van maandag t/m vrijdag zijn originele
MAARTEN CASTIEN (CAS)

bekendmaking

Joegoslavisch wintermenu
- Goulashsoep stokbrood
- Gemixte gnllplaat -•
3 soorten vlees (magerl
met verse salade saus en aardappelpuree
- Palacmka warm flensje met koude roomvullinq

Namens allen
C. Casticn-Poots

Hierbij bedanken wij een ieder voor hun
blijken van medeleven bij hei heengaan van
onze moeder en oma

Burgemeester en wethouders maken bekend,
dat voor het zomerseizoen 1982 in de
begroting een bedrag van f 16 000,-- u
gereserveeid voor het verlenen van financiële
steun voor de organisatie van een aantal
seizoen-evenementen
Organisaties die een beroep willen doen op
deze z g "evenementenpot" dienen uiterlijk
voor l maart 1982 een verzoek aan burgemeester en wethouders te richten. Dit
verzoek dient vergezeld te gaan van een uitvoerige beschrijving van het te organiseren
evenement en een gespecificeerde begroting
met toelichting

f 15,50
Ditzelfde menu is t/m donderdag in Haarlem
verkrijgbaar.

en iedere zaterdag en zondag
MEVR. A. MOLENAAR

sfeervolle Balkan-muziek (live)

Familie J. T. Dekker

Onze goede kwaliteit en lage prijzen blijven wij
handhaven.

Burgemeester en wethouders van
Zandvoort,
De secretaris,
De burgemeester,
A.H Merts
H Machielsen.

Voor reserveringen iedere dag na 14.00uur.
Met hei vjstc vertrouwen in Psalm 1 5. is heden inptslapen, onze 'ic»e nioeikr <.n oma
Luise Bindcls-Schmidt
lAtdutte van P A t BindcN
op de leef tijd van 69 jaar
Fam Bindels
fani v a n d e r P l u > m
Zandvoorl, 19 januari 1982,
Corn Slegersstraat 2
Corr -adres Corn Slegersstraat 2a - 2042 GP Zanchoort
On?e moeder en oma is thuis opgebaard waar gelegen
heid i-, tot atbcheidnemen
De lening wordt gehouden op vrijdag 22 januari om 11 00
uur in de koninkrijkszaal van Jehovah's Getuigen aan de
Smedeslra.it 37 te Haarlem

Zaterdagavond 16 januari heerlijk discoschaatsen op het
Zwanenmetr in Zandvoort Heeft iemand per ongeluk mijn
fiets meeenomen' Zit daar natuurlijk erg mee en hoop
d m v de/e advertentie liem gauw terug te krijgen

gemeente
zandvoori

Het is een bordeauxrode fiets
met handremmen en versnelling, merk KOPRA DE LUXE.
Het voorlicht knippert
Als iemand hem gezien heeft, bel dan met

De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend dat met ingang van 25 januari 1952
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie,
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening, voor een ieder ter inzage ligt het
bouwplan tot het uitbreiden van de woning
Brederodestraat 41.
Gedurende de termijn van de tennzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen dit bouwplan
indienen.
Zandvoort, 12 januari 1982.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen

ALGEMENE KENNISGEVING
Op 18 januari 1982 overleed tot onze grote droefheid
DIRK VAN PARREREN
op de leeftijd van 84 jaar

Anneke en Jan Bluys

Uit aller naam L Maas
Óp zijn uitdrukkelijke wens heeft de crematie in stilte
plaatsgevonden

Gefeliciteerd met jullie 12'/: jarig huwelijk
a.s. zaterdag.

Zo zijn er liefst 450 SPAR Eigen-Merk artikelen
allemaal véél voordeliger,
allemaal gegarandeerd door de grootste kruidenier
van Europa

bekendmaking

Jerry de Zwager
Cort v d Lmdenstraat 13 Zandvoort
Telefoon 02507 - 12741
BIJ voorbaat dank

De crematieplechtigheid zal plaatshebben, vrijdag 22
januari om 14 00 uur in het crematorium „Vclsen" te
Dnehuis, halte Westerxeld
Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de ontvangkamer

Doet die ene wasverzachter van die grote Wasmiddelenfabrikant
meer voor uw wasgoed dan SPAR wasverzachter'
Probeert u het maar Voel uw handdoeken tegen uw wang
Dan merkt u meteen SPAR wasverzachter maakt uw
wasgoed net zo zacht Het enige verschil is

HIER ZIJN SPECIALE NEEM-DE-PROEF PRIJZEN:
Spar Wasverzachter
2 liter

198

Spar Chocolade Hagel

l Spar Frites diepvries
1000 gram

159
199
119

l Spar Chocoladedrank
mager plastic literfles

, Spar Fritessaus
emmer 750 gram
l Spar Gebroken Rijst
1000 gram
Spar Sperziebonen
l/l blik

Moeders, broers en zusters uit het Kraaienest,
zwagers en schoonzusters en Pa Bluys.

melk of puur 400 gram

99

Spar Montilla
Amontillado l liter

479
, Spar Chips
gezouten en paprika 120 g 69
Melba Toast
89
doos 30 stuks

, Spar Bouillon
met kipvlees
Spar Augurken AB
zoetzuur 3/4 pot

Niet te geloven

Jan Bluys

AM l N

en

Saté diepvries
® Spar
varkens of kip 125 gram

Nietduufwèlheerlöh.

Anneke Visser

aanDiedingcn geldig l/m d nsdig 26 pnuari

zijn 12'/i jaar getrouwd op zondag 24 januari.
Mandy
Patricia
Dimitri

REKLAME
2 zakken van 4,-voor

Uw lïuid vraagt aandacht.

50 JAAR
HETBESTEINDEBUURT!

^
van 2,00 voor

1,75

Hotel cake van 2,75 voor

.2,35

liter van 3,75 voor

3,35

Restant Sint chocoladeletter
De bij de ANBOS gangesloten
schoonheidsspecialiste
tjtfcft dii. aandacht en adviseert
„_
u bij de verzorging van uw huid
Deze specialiste is herkenbaai aan het ANBOS embleem
Ook m uw plaats kunt u terecht

van

1,95 nu

1,00

AM l N - Kerkstraat 22

ZELF PROGRAMEERBARE
LOPENDE TEKST DISPLAY

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

Pien Bakker
Fr. Zwaanstraat 68
Ria Suiker
Fahrenheitstraat 80
Lavina v. Telterodc
Brederodestraat 77
Cobi Verkade
Sophiaweg 25

Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 -Telefoon 15351.

Autobedrijf Zandvoort bv
Kamerlingh Onnesstraat23,2041 CB Zandvoort. telefoon 02507-14580
Dagelijks geopend van 07.30-18.00 uur

Gezocht.

3e oma
die2a3 middagen
op onze 1-jarige
dochter wil passen
Tel. 02507-18913.

AUTÜBIANCHI
Verkoop en onderhoud van andere merken

Banden - Accu's - Olieverversen en doorsmeren
Ook op zaterdag
Autoschade verwerking van alle automerken
Doe-het-zelf autowasplaats met stoomcleaner

Te koop.

1 eiken eetk.tafel
z g a n 80 x 80 cm.

3 eiken eetk.stoelen.
Telefoon 17060.

(Geen borstelautomaat, dus beter voor uw autolak)

SUPER
BENZINE
cent
.
,
T per *.*
i

liter
V
KORTING

Voor de snelle beslissers! T/m 23 januari:

Nu voordelig autorijden, geldt voor de

TE GEBRUIKEN DOOR:
Grote sortering eiUn

krantenbakken
vanaf/119,indi\ir\( uil\(Hritif,i.n

Het Kaslenhui.s
druli Knuhl 25
Ifl. l 77SI

WINKELS
SUPERMARKTEN
BANKEN
HOTELS
HANDELAARS
TENTOONSTELLINGEN
ZIEKENHUIZEN

Uw adres voor

cbst, kousen, panties,
knie- en enkelstukken,
ook naar maat

PRIJS Fl. 795,- ex.BTW
HUUR Fl. 14,95 p.w. ex. BTW
(minimum 6 maanden)
BEL VOOR VRIJBLIJVENDE
DEMONSTRATIE
OOK KUNT U BIJ ONS TERECHT VOOR:
DRAADLOZE-TELEFOONS
COMPUTER -TELEFOONS
AUTO
-TELEFOONS
DOORKIEZERS ENZ,

Drogisterij

""jUWMAN
Oranjestraat?

Wel halen, maar niet meteen betalen.

Zandvoort
Tel 02507 -1 23 27

Sentry Holland Electronics
Postbus 157/2040 AD Zandvoort

Tel. 02507-1 41 61/Telex 41275 Sentry
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Ik vond wat ik zocht op de Grote
' ' • ' ' - .

Jfc

DIEPVRIES:

$ TUINBONEN
(

extra fijn per pond

"'••'••'•

•

'•••••'•

KAPUCIJNERS

2,75

per pond .

'• ":..v ' . ' •* ; - ' "••'.

'•'.

2

jy

• - ' ' • : • --• :"•', "*•

"•••''•••':' '

''

".'

.

-**:'

•"''

1

*

•

'

^

'

*

'

>

*

DOPERWTEN

SPERZIEBONEN

extra fijn per pond

per pond.

Schouderkarbonade

8

......

.

.

"

*

l

-

•

AART VI

IJskoud het goedkoopst?
Grote Krocht 23, telefoon 14404

.

Ribkarbonade

95
fW*J

11,95

SLINGER OPTIEK

brilkoopjes
Solide tijdloze herenbril,
bruin transparant montuur,
met glazen e.v.

UITVERKOOP
RIBCORDBROEKEN

REINIGEN STOMEN' PERSEN

VLEES VOOR HOND EN KAT

(blijvende pasvorm in div. kleuren) van 88,00 nu

Exclusieve damesbnl,
zacht getint transparant
montuur, met glazen e.v.

*

RaUWe penS 400 gram

2 voor
100,00
STRETCH RIBCORD-

*

PARI l A L O IMS (van Lee Cooper)
van 119,50 nu

* Diepvrieshaantjes

"JC ftf!
/ 5Jf UU

400 gram

50 stuks
TRUIEN van69 95nu

25fOO
100 stuks

VANAF NU

9950

( -.-s. '

.

0,95

1,50

4,00
7,50

Dierenspeciaalzaak

Hogere sterkte geringe bijbet.

WEZENBEEK

DUBBELFOCUS AANBIEDING

GROTE KROCHT 21 • ZANDVOORT
TELEFOON 02507-125 74

van maandag t/m vrijdag v„
8 30-12.30 uur en van 13 00 tot 18 00 uur, zaterdag
van 9 00 tot 13 00 uut
Grote Krocht 21 - Telefoon 12574

Grote Krocht20b,

Tennis een Sport
voor Samen

Grote Krocht 28, Zandvoort.
Wij bieden een montuur,
compleet met dubbelfocus glazen,,
voor een uitzonderlijk lage prijs.

T ^Tll^/»»

199,

Magere runderlappen per ka
Navels

Grote sortering

VERREKIJKERS
BAROMETERS
HYGROMETERS
THERMOMETERS

reisbureau
tour l ny c ar ver h uur

OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR

Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A - Zandvoort - Telefoon 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen.
Vrijdag koopavond.

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

start

lotenverkoop
1 februari a.s.

'T LU1FELTJE

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Tel. 1 60 33

Grote Krocht 26, Zandvoort.

Gevraagd:

BOD
Speelgoed
10 tot 50% korting!
Ook op alle merkartikelen o.a. Playmobil, Lego, Marklin
Raadhuisplein 15, Zandvoort

goede
vrouwelijke
kracht
_±. 30-35 jaar.
Beslist ervaren.
Voor de woensdagmiddag en de hele
maan d juli.

De Kaasboetiek
HOOFDDORP

BENNEBROEK
Aan vijver gelegen, uitstekend onderhouden

halfvrijstaand herenhuis

HET KLOKKENHUIS MET Pil
Sophiaweg4-Tel. l 23 07
sltll d, i irhii \.isl d tl tl L l.uisiui uioim
bc.oomi.lii /i|ii \\,ini n] kiiiini.li ei n nuivM.ik In/iikii
n.uu.ui in ik mail. li|d HOL nii.1 (.LI^ uulioomd «uil
\\ \ \ \ ) \ ( , III l l l /l "•
Kiinil u oi'iis kijken in zijn slumnioin.
'l Is een bclctcnis!
Liv nripuralte af(lilinginelilcklrt)n{M.heapiiuruluur

gelardeerd of ongelardeerd 100 gram •,

Die bereid is m de
avonduren en op
zondag te werken
Tel 02510-28185

TE HUUR:

gemeubileerde
kamer
Te bevragen bij:

Nu bij ons minder betalen,
want u kunt nog één week
KOOPJES halen.

Horlogerie
C. WAANING

1 2,98
4,98

i Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

De Krocht

De ineintn \ uu de' uinlc lijil ,-//;, ti
r/c men H n \ uu ik' nicu u v t uil
M \on Lhnir LM.henliiH.il

KfKKMSN

part-time
verkoopster

Grote Krocht 20, telefoon 12560-13203

OPTIEK SLINGER

CREATIEF
voor
INLIJSTEN
Buureweg?,
zijstraat van de
Kerkstr. Zandvoort
Tel. 02507-17367.

Vrijetijdsmodezaak
vraagt

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.

i ^ VJ

v.v. cv-gas, met vrijstaande stenen garage.
Ind..entree, hall, living in L-vorm met parket
en open haard, en openslaande deuren naar
vrije achtertuin, keuken, toilet, trapkast
1e verd.: 3 slaapkamers met 2 balkons,
badkamer met douche, werkkast.
2e verdieping: ruime kamer met kapel, zolderverdieping.
Koopsom f 229.000,Inruil ander onroerend goed mogelijk
Inlichtingen

Mooijekind Makelaardij o.g.
lid NBM te Haarlem, 023-310722/317668

02507-16033/15182.

Uw adres
voor:
BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

Voor v^at fleur en kleur
bent u bij
Erica aan de goede deur!
G. Kol
Schuitengat?,
telefoon

13212
auto • brand - leven
alle verzekeringen

GRO'I E KROCHT 24 - ZA V)\ OOR I

Voor gezelligheid... dan
bloemen van.

ADVERTEREN MET EEN

J.BLUYS
Haltestraat 65
De specialist in al uw
bloemwerken

Grannetia

VEREEMIGIIMG
VROUWEN VAN NU

Joegoslavisch Restaurant

„Dubrovnik"
Joegoslavisch wintermenu
- Goulashsoep stokbrood
- Gemixte grillplaat 3soorten vlees (maqer)
met verse salade, saus on aardappelpuree
- Palacmka Wiirm flensjC met koude roomvulling

ASSURANTIËN

GOED PRODUKT

Zandvoort

Zeestraat 41 -Zandvoort.
Telefoon 02507-15110.
heeft van maandag t/m vrijdag zijn originele

A. J. D!E LEEUW

Vindt u het aantrekkehjk om wat qezclligu en spoitievc
kontakten in Zandvoort te hebben'
Wordt dan lid van de Vereniging 'Vrouwen V,in Nu
•
•
•
•

Wij bevorderen do onderlinge gezelligheid
Wij steken hier en daar de helpende hand toe
Wij zijn neutraal, niet politiek ol kerkelijk gericht
Wij zenden u ons maandblad ' VAN NU ' met ons
volledige programma

Bedrag
^- 5000
•*^ 10000
J 15000
.f 20000
f
25000

48
mnd
151 3i
289 87
128 '.:
"*n 38
?0b W

60
mnd
130 .•">
247 87
36S 41583 03
bOO bi

96
mnd

120
f incl

Ib4 S7 IbJ -~
27099 2T*
W l i
<43 23 oJO

1e en 2e hypotheek tot 125% mogelijk
Informeer eem,'
Helmerstraat 11 Zandvoort
Tel 02507 - 1 21 50
Prins Hendrikkade 161 Anibterddin
Tel 020 22 34 56

Als lid kunt u deelnemen aan o i
Konversatielessen Engels an Frans
Badminton, fietsen en wandelen, yoga
Bridgen, bridge kursussen en klaverjassen
Kursub Hmdeloopen schilderen
Lezingen, modeshows, excursies en vakantie
reizen

PATISSERIE

Op korte termijn hebben wij plaats

Ditzelfde menu is t/m donderdag in Haarlem
verkrijgbaar
en iedere zaterdag en zondag

BclangbTüllondun 'ijn v(in lurk w» Ikoni op Uu konuiki
ochtend op 2 (ubruari 1982 a !, om 10 00 ULI in Hotel
Zomerlust

• Restaurantkelner
»Jonge restaurantkok u. M <
• Leerling banketbakker

sfeervolle Balkan-muziek (live)

Onderstaande dcinics vertellen gaarne alles over onze
vereniging

De heer v Houten, Kerkstraat 15
Zandvoort. telefoon 02507-12253

15,50

Onze goede Kwaliteit en lage prijzen blijven wi]
handhaven.
Voor reserveringen iedere dag na 14.00 uur

Mevr
Mevr
Mevr
Mevr

A J Buursema Hombuig
W Brand van Engelen
W Paap v Loenen
D F van Orden

teleloon 13922
telefoon 18530
telefoon ÏSJ2T
teletoon i*uoo
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r/-1 BODY FASHION;
\Su international

25-50-60-70% KORTING

A; _

BH's, A-B-C-D, DD cups, slipjes, dusters, nachtjaponnen, panties enz. enz.

Voor al uw c.v.-, loodgietersen dakbedekkerswerk
naar:

KUNSTGEBITTENREPARATIES

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507-131 76
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67.

A. RiïMAN
Reimvardtslrn.v 20, ti'lufoan U2507

1 '13 K5

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

Kerkpad 6 —

Tel. 12793 —

/Jingefie/foundation/bad & strandrrjode
Te huur aangeb.:

Echtpaar zoekt

ongemeubil.
kamer

woonruimte

W. de Vries
pianostemmen en
onderhoud, goede
service en lage prijs.
Tel. 02507-17972.

Van Petegem bv

galerij kerkstraat 22zandvoort
tel. (02507) 14985

Zandvocrt

met balkon, gebr. v.
keuken en badkamer.
/ 475,- per maand.
Tel. 02507-18521.

Tel. 023 - 25 77 08
('s avonds)
8204 R

UNIEK AANBOD

WONINGRUIL
DUBBEL
BEIMEDENHUIS
met: living 45 m', open
keuken, open haard, parketvloeren, gang, toilet,
kelder, tuin op liet zuiden.
Bovenverd.: 2 grote si. k.,
1 kl. slaapk., badk. met
ligbad, douche en toilet,
veranda en gang.
Valeriusst raat-A'dam-Z.
Tel. 020-728529
na 18.00 uur.

WONINGRUIL
Aangeboden A'dam1
Osdorp 3 kamerflat
op 2e etage. Vrij uitz.
opsportvelden. Huur
258,. p.m. all-in.
Gevraagd woning in
Z'voort. Huur tot
600,-p.m.
Inl. tussen
18.00-20.00 uur
020-101666

rdeel-

TE KOOP:
bedrïjfsalwasmachine
500,-; wasmachine 100,-;
Oosthoek leren encyclopedie 500,-; pauwenstoel
125,-; 2 ronde tafels 75,p. st.; 2 brandblussers 75,p. st.; 2 pick-up's 75,- p.
st.; bedrijfsfrituur 250,-;
racefiets (Peugeot) 350,-;
oventje75.-.

Tel. 02507 - 1 88 93.

• S RA R

De Beukelaar
Choco Prince
6 stuks

met kippevlees
SPAR heeft liefst 450 SPAR
Eigen-Merk artikelen, nét zo
goed, maar u betaalt 'n stuk
minder! Ze zijn gegarandeerd
door SPAR: de grootste
kruidenier van Europa.

Iglo diepvries

Boerenkool
750 !
aanbiedingen geldig
t/m dinsdag 2 februari

>ar diepvries
Frites
i 000 gram
>••

j».

Chocolade
drank
mager

plastic
literfles

Roosvicee
0,6 liter

Limara
Deo Sprays

Spar
Fritessaus

3 aeuren

Glycerona
Handcrème
Omo
2 kilo
ZUIVEL
'vers van "t mes"
Producent Kaas
volvet belegen
500 gram

Volle Yoghurt

Edet

'Spar
Bouillon

275
589

wit/rose
4-pak

179

1

Spar Chocolade
Hagel 400 gram
melk of puur

285

Spar Chips
gezouten en paprika
120 gram <

emmer 750 gram

'Spar
Augurken AB
zoetzuur 3/4 pot

Spar Saté
varkens of kip
diepvries 125 g

Spar
Gebroken Rijst

I / l blik

89

doos 30 stuks

Montilla
Amontillado
l liter

150 gram

Platte Ribjes
dikbevleesd.

Zwan
Palingworst

I75

J 50 gram

Stegeman Crème
Forestière
^
,

rn

i

plat/gerold,
gekookt 150 gram
BROOD EN GEBAK

Krenten- of
Rozijn en b rood
400 gram

GROENTE EN FRUIT
donderdag 21 januari

Worteltjes

1000 gram

Spar
Sperziebonen

Stegeman
Schouderham

200 gram

Bloemkool

kilo

Magere
Runderbraadlappen
500 gram

kilo

795 1495
Runderborstlappen

vluykokcnd
500" g ra m

Drogisterij

Mager Rundergehakt
500 gram

645

uitsluitend geldig
in winkels met
VOORVERPAKT VERS VLEES
donderdag 21 januari

Honig Mix

aaixihcion. kersen.
chocolade

voor Vogel
homeopathie.
Haltestraat'8,
Zandvoort,
tel. 02507-161 23.

Eiken plavui/eii
hoektafeltjes

198,-

500 gram

kilo

648

11.98
Varkenspoulet
250 gram
298

Het Kastenhuis
Grnte Kroclu 15
Tel. l 7751.

Verloren
Witte wollen
mantelceintuur
Gaarne terug te
bezorgen:
tel. 02507-16757.

Runder Quick-Steak
100 gram

DONZEN DEKBED
200x200 cm

voor spaghettisaiis

Tova Dessertsaus

(Vloerenburg

64 x 64

Rollette

500 gram

Grapefruits
4 stuks

v.a. 25 januari a.s.
voor 4 middagen
p.w., 10,- p.u.

Malse Bief/Baklappen
500 gram

Magere
Varkenslappen

Honig Spaghetti

Hulp in de
huishouding

Tel. 02507-15880

vrijdag 22 en zaterdag 23 januari

Era voor inv koffie
500 «ram

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

500 gram

kilo

Sinaasappelen
9 stuks

495

Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.
DROGISTERIJ

vrijdag 22 en zaterdag 23 januari

Verse Kip

149

vrijdag 22 en zaterdag 23 januari

FOTO Queue

VERS VLEES
uitsluitend geldig
in winkels met een
AMBACHTELIJKE SLAGERIJ
donderdag 21 januari

Ontbijtspek

'Spar
Melba Toast

dagvers l / ! liter

Mona
Dessertvla

FUNE VLEESWAREN

Kuikenborst
halffilet

«|Ö

500 gram

35^0

f 375,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
tel. 17751

200 cc

Minervois

V.D.Q.S.
0.7 l i t e r
2 flessen

SPAR SUPfR !N: z.i

18-jarige scholiere
met typediploma
en ervaring
in de horeca
zoekt werk
voor in het weekend.
Na 13 mei bereid
hele dagen
te werken.
Telefoon 15313
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Nietig begin groeide uit tot een
alomvattende zorg voor
epilepsiepatiënten
HEEMSTEDE /CRUQUIUS - De aanstaande herdenking, op Na de oorlog verhuisden ook de vroupatiënten naar „Meer en
dinsdag 26 januari van het honderdjarig bestaan van de welijke
Bosch" in Heemstede en de „CruChristelijke Vereniging voor de verpleging van lijders aan quiushoevc" nabij Vijfhuizen. De
vallende ziekte, betekent niet „honderd jaar verpleging in naam van de vereniging werd veranin Christelijke Vereniging voor de
Haarlem en omgeving". Omstreeks 1870 was jonkvrouw derd
verpleging van lijders aan epilepsie.
A.J.M. Teding van Berkhout, de stichtster van het Diaconessenhuis, al begaan met het lot van de lijders aan deze ziekte. Inmiddels zijn de oude gebouwen op de
In 1874 kocht zij een woning met grote tuin aan de Nieuw hoek van de Hazepaterslaan / Dreef in
afgebroken en vervangen
Gracht 80 in Haarlem. In de tuin, die op de Parklaan Haarlem
door flat- en kantoorgebouwen.
uitkwam, liet zij een afdeling bouwen, speciaal bestemd voor Reorganisaties en vernieuwingen dede verpleging van meisjes die aan deze ziekte leden. In de den zich vooral voor na de tweede
Het Instituut voor Epiwoning werden andere zieken verpleegd. Hier is het latere wereldoorlog.
lepsiebestrijding bleef een landelijke
Diaconessenhuis ontstaan.
instelling, met als doel onderzoek van
De directeur van de Heldringgestichten
in Zetten, ds. O.G.Heldring, vervulde
daarbij een stimulerende rol. Hij was
op de hoogte van de nood van de
„toevallijders" in ons land, waarvan
het aantal toen op vier- tot vijfduizend
werd geschat. Op het ogenblik spreekt
men van één epilepsielijder op elke 150
Nederlanders. Dat komt neer op een
totaal van negentig- tot honderdduizend landgenoten.

Zoar
De afdeling in de tuin kreeg de naam
,,Zoar" (klein, nietig of gering). Spoedig bleek dat het werk zwaar en de
ruimte onvoldoende was. Na gesprekken met anderen werd op 29 december
1881 in beginsel besloten tot oprichting
van een vereniging. De officiële oprichtingsdatum van de Christelijke Vereniging voor de verpleging van lijders aan
vallende ziekte valt op 26 januari 1882.
De eerste patiënte onder de hoede van
de vereniging werd op 3 mei daaropvolgend opgenomen. Zij bleef 34 jaar, eerst
in ,,Zoar" aan de Parklaan, later in één
van de tehuizen aan de Hazepaterslaan
in Haarlem.

Een van de eerste besluiten die het
bestuur nam, was aankoop van een
terrein tussen Meester Lottelaan en
Hazepaters. In de loop der jaren ontstond daar een groot centrum voor
vrouwelijke patiënten.
Op 2 mei 1884 werd nabij de Meester
Lottelaan het eerste huis. ..Bethesda".
in gebruik genomen. In 1888 volgde het
tweede dat de naam „Sarepta" kreeg.
Inmiddels was aan de Hazepaterslaan

ook het Diaconessenhuis gebouwd. Later ontstonden nog de afdeling ,,Silo",
„Rehoboth" en „Bethel", waardoor in
het begin van deze eeuw aan circa
tweehonderd vrouwelijke patiënten onderdak kon worden verleend.
In de eerste jaren van haar bestaan
besteedde de vereniging speciaal aandacht aan meisjes, maar spoedig kwamen daar ook mannelijke patiënten bij.
Voor hen werd een goede gelegenheid
gevonden op de buitenplaats. ,,Meer
en Bosch", vroeger bekend als de
hofstede „Het Paradijs", tussen de
Voorweg en Achterweg in Heemstede.
Voor een bedrag van ƒ 25.000,- werd
in 1885 het herenhuis met omgeving
(ruim 2,1 hectare) gekocht en bestemd
voor jongens en mannen. Achtendertig
patiënten vonden een plaats in de
verbouwde tuinmanswoning. Het herenhuis kreeg een bestemming als directeurswoning.

een hulpverlening aan mensen met
epilepsie, waarbij de woon-, school- en
werksituatie zo veel mogelijk werd
betrokken.

Cruquiushoeve

Aan tic Spieringweg nabij Vijfhuizen in
de gemeente Haarlemmermeer kwam
in vijf jaar tijds het centrum ,,De
Cruquiushoeve" gereed. Dat was in
1970. Met de aanleg van het terrein en
de bouw van flats en paviljoens was op
9 juni 1965 officieel begonnen. De
zevenjarige Johan Lorentz de Haas,
zoon van de toenmalige geneesheerdirecteur, metselde op deze dag een
herdenkingssteen, midden op het vijftig hectare grote terrein. Dr. A.H.
Lorentz de Haas heeft een belangrijk
aandeel gehad in de voorbereiding van
het centrum
Epilepsiecentrum Meer en Bosch in Heemstede
Op 24 september 1970 bracht koningin
Juliana een officieel bezoek aan het
centrum, waar ruimte was voor 265 Dat begon op „Meer en Bosch" al in Aangepast aan mogelijkheden en ncmannelijke. 130 vrouwelijke en 140 1905. De activiteiten breidden zich in perkingen kunnen L\\ ervaren dat het
jeugdige patiënten. In de loop der de loop der jaren steeds meer uit. Na mogelijk is tot een volwaardige arAanvraag
jaren bleek „De Cruquiushoeve" dui- de bevrijding zag de rijksoverheid het beidsprcstatie te komen.
belang van dit werk voor de geestelijke Een belangrijke gebeurtenis voor de
Steeds groter echter werd de aanvraag delijk in een behoefte te voorzien.
volksgezondheid in en kwamen sociale arbeidsvoorziening was de officiële
uit het land om patiënten op te nemen.
werkplaatsen tot stand. Ook de arbeid opening van de werkplaatsen op beide
Zowel de gebouwen in Haarlem aan de Arbeidsvoorziening
op „Meer en Bosch" en later ook „De centra op 25 maart 1976 door de
Meester Lottelaan/Hazepaterslaan als
op „Meer en Bosch" moesten regelma- Wat niet veranderd is in de afgelopen Cruquiushoeve" werd daarbij betrok- toenmalige ministervan Sociale Zaken,
honderd jaar is de overtuiging van alle ken.
drs. J.Boersma. De werkplaats op ..De.
tig worden uitgebreid.
betrokkenen bij het werk van de vcreni- De reeds eerder genoemde dr.Lorentz Cruquiushoeve" was na vijf jaar al te
Op het terrein in Heemstede verrezen ging, dat arbeid een voortreffelijk hulp- de Haas introduceerde in 1957 een klein en die in Heemstede was in 1973
aan het eind van de vorige en het begin middel kan zijn bij de re-socialisatie van 'nieuwe vorm van arbeid, die mede door brand verwoest.
van deze eeuw allengs „Salem", ,,Rus- epilepsiepatiënten. Een „medicijn". dienstbaar was aan de verwerkelijking De werkplaatsen vallen onder de stichtoord", ,,Eben Haezer", een eigen Werk bestond aanvankelijk voorname- van de doelstellingen van het epilepsie- ti'ng Revalidatie- en Arbeidsvoorziekerkje „Irene" en een werkplaats, lijk uit huishoudelijke bezigheden. La- centrum. Darbij gingen de gedachten ning Epilepsiepatiënten. aangesloten
waar de jongens en mannen verschil- ter boden de beschutte werkplaatsen uit naar diagnostiek, revalidatie en hij liet Werkvoorzieningsschap Zuidlende werkzaamheden konden verri- gelegenheid tot het uitoefenen van aller- verzorging. Epilepsielijders kunnen in Kennemerland. Bij de opening van de
chen. In die jaren liep het aantal lei ambachten als stofferen, kleerma- de arbeidsverhoudingen in de werk- nieuwe werkplaatsen was er op ..Meer
patiënten in Heemstede op tot onge- ken, boekbinden, montagewcrkzaamhe- plaats een groei doormaken, waarbij zij en Bosch" ruimte voor 150 mensen en
leren zich in groepen te handhaven. op „De Cruquiushoeve" voor 420.
den.
veer tweehonderd.

Vogelvlucht
De feiten en jaartallen geven uiteraard
slechts in vogelvlucht een inzicht in
honderd jaar zorg van de vereniging.
die terstond b i j de oprichting al in de
statuten had laten opnemen dat ..toevallijders van elke leeftijd en zonder
onderscheid naar godsdienstige overtuiging" konden worden opgenomen.
In 1882 werd echter ook bepaald dat de
vereniging „zich onherroepelijk plaatst
op de bodem van de Heilige Schrift."
In kort bestek is het ondoenlijk de
namen te noemen van die talloos velen
die zich hebben ingezet voor het werk
ten behoeve van de medemens.
In alle perioden stonden mannen en
vrouwen klaar. En dat geldt niet alleen
voor geneesheren, diaconessen, verpleegkundigcn en huishoudelijke krach-

Tussen 1964 en 1968 werd het centrum de Cruquiushoeve in
Haarlemmermeer aangelegd. Het toenmalige bestuur was er
allang van overtuigd dat de uitbreiding van het epilepsiecentrum in Haarlemmermeer zou moeten geschieden, want al in
1950 werd het vijftig hectare grote terrein aangekocht. Op
Cruquiushoeve is ruimte voor ruim vijfhonderd patiënten. De
kleine witte paviljoens geven het geheel het aanzien van een
bungalowpark. De meeste bewoners van Cruquiushoeve zijn
meervoudig gehandicapte mensen met epilepsie, die langdurig
verpleging behoeven.

Jubiieura
De Cruquiushoeve /.al ook het midcie!punt vormen vun de feestvierinj^ rond
het honderdjarig bestaan van de
Christelijke Vereniging voor de Verpleging Vil" Lijders aan Epilepsie. Ter
gelegenheid van dit jubileum z:i! H.K.H
Prinses Margriet er een kunstwerk onthullen. Ken kunstwerk dat het wapen
van de vereniging uitbecÊrH, namelijk
een groot aantal in elkaar overlopende
ringen. Voor de rest is er een uiigebreid
ju biieum programma.
nodig hebben. De aanvallen zullen
effectief door middel van medicijnen
bestreden kunnen worden. Er z i j n cchter sif.iatii.-s w a a r b i j de aanvallen blijvon of loeh t e r u g k o m e n . Zij k u n n e n
ook gepaard gaan mot allerlei proWemen van niet directe medische aard.
zodat een v e r w i j / i n ü n;iar een po!ikli : .
niek voor cpilop.sio nodig is. Aan /o'-n
bureau is ook een bureau voor maai-.
schappelijke dienstverlening vcrhonden. Door de s a m e n w e r k i n g tussen dr
p o l i k l i n i e k , arts en mautsehappelii-,
werker k u n n e n v r a a g s t u k k e n wordei.
opgelost die voorheen toi b l i j v e n d e
moeilijkheden a a n l e i d i n g gaven.

Activiteiten jubileumviering
Het honderdjarig bestaan van de Christelijke Vereniging voor de Verpleging
van Lijders aan epilepsie wordt omlijst met een grote reeks van activiteiten. Het
programma luidt als volgt:
Zondag 24 januari:
Herdenkingsdienst op „De Cruquiushoeve. Voorgangers ds. L. Herlaar en
ds. S. Houtman. Thema van het Koninkrijk. Medewerking van een muzieken spelgroep van bewoners.
Dinsdag 26 januari, 's morgens:
Jubileumviering in gebouw De Rank op De Cruquiushoeve in aanwezigheid
van HKH Prinses Margriet. Onthulling kunstwerk, overhandiging eerste
exemplaar jubileumboek „Vanuit het Duister", opvoering spel door
bewoners, vertoning diaklankbeeld over 100.jaar epilepsiebestrijding.
Dinsdag 26 januari 's middags:
Jubileumbïjeenkomst en receptie in de Rank van 15.00 - 16.00 uur voor
genodigden. Vertoning dia-klankbeeld over 100 jaar epilepsiebestrijding.
enkele sprekers. Na 16.00 uur informele receptie voor elke belangstellende.
Zaterdag 30 en zondag 31 januari:
Feestmiddag en -avond voor patiënten/bewoners van Meer en Bosch en
De Cruquiushoeve met hun familie. Programma van Henk Out.
Zaterdag 27 februari:
Feestavond personeel en gepensioneerden van het instituut voor Epilepsiebestrijding in Treslong in Hillegom. Buffet, verschillende orkesten en
muziekgroepen, artiestenoptredens, bowlingbanen.
Zaterdag 8 mei:
Speciale feestdag „Macht van het Kleine" in de Expohal in Hilversum voor
alle vrijwillige medewerkers van de Macht van het Kleine. Naar verwachting komen er 4000 tot 5000 mensen.
Zaterdag IS mei:
Reünie oud-medewerkers van het instituut voor Epilepsiebestrijding op de
Cruquiushoeve met mogelijkheid tot bezoek aan Meer en Bosch.
Donderdag 20 mei:
Open Huis in Meer en Bosch en De Cruquiushoeve voor belangstellenden
uit de omgeving.

tcn. maar ook voor bestuurders en de
nnlelbaren die hun bijdrage hebben
geleverd aan „De Mncnt van het Kldne" - het nog immer onmisbare stcunfonds voor de epilepsicbestrijding.

l let probleem dat op C r u q u i u s sterk op
de voorgrond ireetlt is dat van de
zvvak/innigeiuori:. l let verplegend nersoneel moet dan e i g e n l i j k ook dubbel
t l

De boekbinderij, een onderdeel van de werkplaats op Cruquiushoeve
meen ook de bungalows op het terrein,
zij dienen als gezinsvervangend tehuis.
Zij zijn op een behoorlijke afstand
gelegen van de werkplaats, zodat de
patiënten echt de indruk krijgen dat zij
naar het werk toeeaan. Vandaar ook
dat zij worden betaald voor hun arbeid.
Ze gaan ook normaal met vakantie,
een «roep gaat jaarlijks bijvoorbeeld
naar Mallorca. Het geheel is gericht op
de resocialisatie, dat wil zeggen dat
men een terugkeer in do „gewone"
maatschappij mogelijk wil maken. In
Moer en Bosch in Heemstede zijn
degenen ondergebracht die kort worden opgenomen of die wat langduriger
observatie behoeven.

Door de aard van de bebouwing, enigs- van isolatie zal wegnemen. Toch zijn er
zins weggescholen achter hoge bomen, contacten. Met name op kerkelijk geligt Cruquiushoeve wat geïsoleerd in de bicd. Mensen uit Vijfhuizen bezoeken
Haarlemmermeer, vlak bij Vijfhuizen. regelmatig de patiënten. Wekelijks is
er een muziekavond op de CruquiusDat is echter een oppervlakkige in- hoeve. Jaarlijks wordt er een muziekdruk, hoewel men hoopt dat de komst festival voor Haarlemmcrmeerse muvan de NORON-lokatie ook die schijn ziekkorpsen georganiseerd. „Het tcrrein is niet gesloten", aldus een woordvoerder van het centrum, „het is een
open zaak".
Op de Cruquiushoeve is ook een werkplaats die is te vergelijken met een
sociale werkplaats omdat degenen die Bij zwakzinnigen komt epilepsie meer
daar werken een uitkering krijgen uit voor dan bij de doorsnee bevolking.
de WSW. De meeste bewoners van Hersenbeschadiging kan namelijk zowel
Cruquius behoren.tot de groep zw;ik- epilepsie als zwakzinnigheid veroorzazinnigen. Daarvoor zijn over het alge- kcn. Aan de andere kant is het niet zo

Wat is
Vroeger sprak men van vallende ziekte. Tegenwoordig heet het epilepsie, omdat dit
woord alle verschijnselen van de/e aandoening omvat. De lijder iuin epilepsie valt
lang niet altijd als hij een aanval heeft. Er zijn verschillende typen van aanvallen,
variërend van de zeer korte „absences" (een hepauld soort bi-wusUijnsvcrlic.s) die
slechts enkele seconden duren, tot de veel bekendere grote aanval, de meest
beschreven vorm van epilepsie.
Bij deze aanval valt de patiënt bewusteloos neer. verstijft en komt pas geleidelijk,
na een periode mi't schokkende bewegingen, weer bij beuust/ijn. Tijdens de
aanval is er een plotselinge stoornis in het functioneren van do hersenen.
De herscnwerk'ing gaat gepaurô mei elektrische verschijnselen. Deze elektrische
verschijnselen kunnen uu-I behulp van de zogenaamde elcktro-encclologniar
worden vastgelegd. Tijdens de aanval worden overmatig sterke ontladingen
waargenomen. Buiten de- aanvallen zijn lijders aun epilepsie meestal als gewone
mensen in de maatschappij in niets te onderscheiden van hun medeburgers.
Epilepsie kan vele oorzaken hebben. Het kan ontstaan door een hersenhesi-hudiging, bijvoorbeeld door ecu of ander ongeval, liet kun het gevolg /.ijn v;ui ven
hersenontsteking of in zeldzame gevallen van een ge/.we! in de hersenen, maar soms
is een duidelijke oorzaak ook niet aanwijsbaar. Erfelijke factoren spelen een
minder grote rol dan vroeger wel werd aangenomen.
Over het algemeen is epilepsie goed met medicamenten Ie behandelen. Van de
ongeveer 'JO.OOO mensen in ons land die aan epilepsie lijden, hebben slechts enkele
duizenden om verschillenden redenen een meer gespecialiseerde hulp nodig, onder
U^H!"*»* vun dp«liitnfliï'rn uit i'nilpnsi'Tprttru

dat epilepsie zwak/innigheid veroorzaakt. Epilepsie is veelal een aangeboren tekort in de werking van de hersenen. Naar schatting zijn er in Nederland
90.000 epileptiei. Daarvan zijn er tussen
de twee- en drieduizend zwak/innig.
Het samengaan tussen epilepsie en
zwak/innigheid treedt alleen wat meer
op de voorgrond omdat zwakzinnigen
bijna altijd worden opgenomen.
Voor ilc grootste gn>ep van de e p i k ' p t i ci betekent hun ziekte niet meer dan
dat /ij dagelijks een tablet je moe-ten
nemen en verder ge\\oon k u n n e n t'ungercn. De tablctjcs voorkomen de ;ianvallen. In we/en vergeten ,'i| op tien
d u u r dat zij aan epilepsie l i j d e n . Ook
niet iedere l i j d e r aan dit 1 / i c k t f komt in
aanraking met het centrum. AN h l i j k :
d a t iemand a a n v a l l e n heen /al h i j e e i s t
naar / i j n h u i s a r t s ga.in. De/f /.il hem
bijna altijd tloor.sttiivn naai een neuroloog of vaak ook n a a r een k i n i l e r a i N .
w a n t epilepsie openbaart /ich i l i k u i | I s
het eerst op jeugdige l e c - l t i j d .
In tic meeste gevallen /al tk' I v t r o k k e ne hierna geen vertier verwijzing moer
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Aanstaando vrijdag van 10 00 lol 1.7 00 uur en zaterdag van 10 00
tol 16 00 uur zal particulier worden verkocht een aantal schitterende
lederen/stoffen bankstellen De partijen bestaan onder meer uit
eiken met ieder, geheel leder noekcombinaties in leder klassiek
lederen bankstellen w o zee;r du r e ong Engelse Chesterfields.
Prijsmdicalie lederen 3- 2- en 1-zitscomb van ca f 3200 - voor
/ 1690 - Tevens wordt verkocht een aantal massief eiken kasten,
eiken toogkasten. secrétaires en massief eiken eethoeken,
diverse typen enz
Falkar B.V., in en verkoop kantoor van liquidatie- en laillissernentsparti|Gn Op de Sniep 15 Diemen 200 meier links van
gebouw Stoulenbeek
(doodlopende weg volgen)

voordeligste autoverz

BENWEBROEK
Aan vijver gelegen, uitstekend onderhouden

haifvrijstaartd herenhuis
v. v. cv-gas, met vrijstaande stenen garage.

ayfo maatserïe - Nieuw

Mi
t

VÏ^t w)

Ledig autogewicht:

WA:

WA-plus: All-risk:

R 5)
330,-

298f334,415,-

Vanaf 6 jaar no-c/aim, opbouw lot 9 jaar)

Off. Renault-dealer

Elke

495,609,792,-

Ind.: entree, hall, living in L-vorm met parket en open
haard, en openslaande deuren naar vrije achtertuin,
keuken, toilet, trapkast, leverdieping: 3slaapkamers
met 2 balkons, badkamer met douche, werkkast.2e verdieping: ruime kamer met kapel, zolderberging.
Koopsom 229.000,inruil ander onroerend goed mogelijk.

ASSURANTSEKAfWOOR
E. JONG:

Inlichtingen

Mooijekind Makelaardij o.g.
Lid NBM te Haarlem, 023-310722/317668

Telefoon 02507-13360
Bel even op voor informatie!

Burg. v. Alphenstraat 2a, Zandvoort, te!. 02507-13360

TE KOOP
AANGEBODEN
landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,
bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede. Bloemendaal e.o.

de ridder & strijbis bv
Makelaars en t a x a t e u r s onroerende goederen.
Adnaan Pauwlaan 27 29 te Heemsiede Tel 023 288560*

DOE MÉÉR ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5 - TEL. 244609.
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren, verf. Louvre-deuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
's Maandags gesloten.
's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.

••BIB•••••••••••••mmmmnmmmaammi

H. Heinsbergen
Te koop aangeb.:

moderne ronde
velours hoekbank

voor
BETER SCHILDER
ENWITWERK!
Telefoon 262366

(beige), drie losse
elementen.
Tel. 02502-5156.

Droog eikebrandhout
6 grote zakkend 50.160"briketten ('60.
Harde turf en vlamkolon
2 m j . Hout vanaf f 200.- .
Alles gratis bezorgd

BV Haarlems
Hardhout

<7

023 - 37 53 81 / 31 41 07.

Binnenweg 123 Heemstede Tel. 023-282900

S

2-delige

Kostuums

Kostuums

Trevira-wolkwahteit
normale winkelwaarde

div. kwaliteiten
normale winkelwaarde

zolang de voorraad strekt.

zolang de voorraad strekt.

puüoversoverhemden

in mooie herfstkleuren
normale winkelwaarde

zolang de voorraad strekt.

zolang de voorraad strekt

AALSMEER AMSTELVEEN
Kruisweg 2a
Tel. 02977-22070
Vrijdag koopavond
(ook woensdag
de hele dag open)

Rembrandtweg 419
Bus 65 en 66
Halte Laan Walcheren
Tel. 020-43 05 50
Donderdag koopavond
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ZANDVOORT - Er bli.jkt deze winter een uitstekende samenwerking
te bestaan tussen de politie, brandwcer, de dierenbescherming, Dienst
van Publieke Werken en het Kennemer Dierentehuis. Ook de jcugdbrigade van de, zo als het officieel heet,
De Vereniging tot het Welzijn der
Dieren, is volledig ingeschakeld en
bewijst onschatbare diensten in de7,e winterperiode.
Want al mag er dan een lichte dooi
zijn ingevallen, het voeren van de
vogels, en met name de watervogels
in het binnencircuitterrein moet
voorlopig nog voortgang vinden.
„Zeker tot veertien dagen na een
ingevallen dooi moeten de dieren
worden bijgevoerd, omdat ze toch
gedurende een koude periode dermate zijn verzwakt dat ze het gewoon nodig hebben. Een volgende
koudegolf zouden ze dan niet doorstaan, en je weet maar nooit wat het
weer gaat doen", zegt mevrouw
v.d. Meer van de dierenbescherming.
Watervogels
Momentcel worden voorlopig nog de
watervogels gevoerd, 's morgens door
de gemeente en 's middags door de
dierenbescherming in het binncncircuitterrein. Een heel wat gezelliger
klusje in de zonneschijn, dan in de
winter van '787 '79 toen de \vegen door
sneeuwval, dooi en opvriczing, in het
binnencircuitterrein onbegaanbaar wa, ren. en men het voedsel op sleden naar
de vijvers moest brengen.
..Wat dat betreft boffen wij nu, want
ook toen er in december toch vrij veel
sneeuw was gevallen, bleef het goed
begaanbaar" aldus mevrouw De Vries,
eveneens van de dierenbescherming,
die vertelt dat er met sneeuw meer
gevoerd moet worden dan nu. De dooi
' heeft geholpen de bovenlaag van de
grond weer rul te krijgen. Gezien de
hevige regens in het najaar staan de
helm en ook het mos er goed bij, en dat
helpt die vogels die hierop zijn aangewezen. Het ijs in het binnencircuitterrein is nog niet verdwenen en ook al
heeft de Dienst Publieke werken gczorgd voor een ruim wak, bijvoeren
i blijft noodzakelijk.

Jeugdbrigade

men er meer helpen, maar gelukkig
hebben wij altijd de trouwe helpsters
die brood blijven snijden, ook als het
dooit en als ze de blaren in hun handen
krijgen, want dat komt heus wel voor"
vertellen beide dames.
De Jeugdbrigade haalt de broden op,
en levert deze keurig in stukken gesneden in plastic zakken weer in bij
mevrouw v.d. Meer in de Lorcntzstraat. zodat haar taak en die van
mevrouw De Vries aanmerkelijk wordt
verlicht.
Het blijkt dat de watervogels het graan
dat wordt gestrooid, enorm lekker vinden. Zelfs de ganzen komen al snatcrend in een lange rij naderbij om te
zien of er iets van hun gading is. Trots
wordt er gewezen op de bijzondere
vogels die tussen de Hollandse eenden
door waggelen, twee bijzonder mooie
bergeenden, een paar futen, en een
spierwit eendje dat weggelopen lijkt uit
een speelgoedwinkel.
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Kantoor: Gasthuisplein 12,
tel: 02507-17166.
Postadres: Postbus 26,
2040 AA, Zandvoort.
Hoofdkantoor: Dorpsstr. 8.
Aalsmeer, tel.: 0297728411.
Postadres: Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer
Geopend van 8.30-17.00
uur.
Openingsuren Zandvoort: niaandag 13.00-16.00 u u r ; dinsdag
10.00-16.00 uur: woensdag 9.0012.00 u u r : donderdag 10.0013.00 uur en 14.00-17.00 uur:
vrijdag 9.00-12.00 u u r .
Klachten bezorging: vrijdagmorgen van 9.00-12.00 u u r .
Uiterste inlevcrtcrmijn redactie
kopij: woensdagmorgen 10.00
uur.
L'itersle inli'verlermijn advcrU-iilius: woensdagmorgen 10.00 u u r .

.,,....].;

Cd! M r i U ! e : l l Oi'.i ei \'-. e e \k. : •

' ii I'

< -poe k.in iv.:! 'pliikh.iar mei l.ilen.
''^ ' l l - C l i -'icii l.eiinehik niet i i a i t eii
/'ei L'e-.io.'! op ile ' ludiioü.inilse t a a l
en ik moe' u /. 1 :'::cii. /e doel het :IOL'
'i.i.'i'.-le oni'i'oe/eminLt. Die is hel
o\ .: J .-nken /L V er v. ,ia:i.l en ik \ e r b.i;:- n:e t e l k e n ^ iinnieuw o \ e r haar
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Reeds b i j n a 2 ! l e u - n f i e e M .-.:\,\
Sclieinl,'. een l.:;;;''::; .-se •.:,:! ::e
booüe en eehl::eno:e \ :i:i nn/\ iie
kende h a i i k e i h a k k e i . ! . ( ' . S e i i - . e n e r

hel m a k e n ','an s i e r - : \ i , ^ e i e ; e n . .1 :::•.]
in, jaar uit. heb ik heer 1 - i j Jit
k u n s t w e r k < ' e \ o i e J e:i \ ;:-.;;:es!cki.
dat z.c elk j:e.;r m t v < i c ; e:i ' t .'.i:i-,l.'i!!nii'er \ v e i d e n . Hei u a r e n e n / i ; : i
j ware p r o n k j u u ' e e l i j i . - . i-.ei k s j i i k j k e n , die de n a a m . . k u n M w e r ! ; " mei
ere moL'en d i a i : e n . J l a a r i i i ' j e s r i a n i nen arbeid h e e f t IH: / i ; n b e i . r o n n i ^
gevoiuleu in een eei'.oile u i l a ' . n l i Vncrcn van üc watervogels v.l.n.r. de dames De Vries en v.d. illcer (aicrcnheschcrmin^) en half zichtbaar Mariini Cordcs
ging. die zij \'oor ( i i i j a a r o n t \ a i ! ; - e n
(Jeugdbrigade). De enige jcugdbrigadier die '.kuis was. de overigen waren nog naar school.
foto Europrcss
heelt van hè. b,.,;Mlir v„-, M l - K O -

vorst wordt verwacht, willen zowel de
leden van de dierenbescherming als de
heer Van Vueren de bewoners graag
waarschuwen, wanneer men vastgevrorcn vogels aantreft; ga niet zelf ..redden" maar waarschuw direkt deskundi-

Winterconcert

HAARLEM - Het Haarlems Jeugd
Orkest geeft zijn jaarlijks wintcrconcert in het Concertgebouw te Haarlem
op zondag 24 januari om 15.00 uur.
Uitgevoerd worden werken van Vusge hulp tel. 13888 (Kcnnemer Dic- han Williams, Tomasi, Strawinsky en
rentchuis. of tel. 17418 (mevrouw v.d. van Beethoven. Lcon Berendse soieert
Meer).
in het concertino voor fluit en orkest
van Tomasi.
Uit alles blijkt duidelijk dat men gelecrd heeft van de vorige strenge vvinter, de hulpverlening aan de vogels
verloopt in Zandvoort momenteel op
rolletjes.

Het zijn de leden van de Jeugdbrigade
die er deze winter voor zorgen dat de
Ere wie ere toekomt, de coördinatie en
tientallen gekregen broden (dank aan
communicatie zijn uitstekend. Houden
al de gulle gevers, waaronder een
zo!
grootwinkelbedrijf en een supermarkt) Waarschuwing
in keurige kleine stukken worden geMargrcet Ates '
sneden. ..Toen het kouder was kwa- Hoewel er momenteel geen strenge

ZANDVOORT - Er bestaat een
mogelijkheid dat de zesendertig woningen die momenteel gebouwd,
worden op het terrein van het Huis
in de Duinen eerder aan Zandvoortsc bejaarden kunnen w^'den toegewe/en, dan men oorspronkelijk had
voorzien.
Was men oorspronkelijk van plan
.eerst de zesendertig bejaardcnwojiiïigen te bouwen, en daarna de
renovatie van het bejaardenoord Ier
hand te nemen waarbij de bewoners
van het Huis in de Duinen dan
tijdelijk gehuisvest zouden kunnen
worden in de nieuwe bcjaurdenwoningcn, momenteel heeft men, ook
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Vorst
Dankbaar voor al deze hulp is ook het
echtpaar Van Vueren van het Kennemer Dierentehuis. „Wij brengen ook al
het gekregen brood en voedsel naar de
dierenbescherming het is veel beter
wanneer dit vanuit één centrale post
geschiedt" vertelt de heer Van Vueren.
In het Kenncmer Dierentehuis, heeft
men wel direkt te maken met de vogels
die vastgevroren op het ijs worden
losgchakl en vervolgens aan de zorgen
van het echtpaar Van Vuercn worden
toevertrouwd.
Op zondag 10 januari verleende de
brandweer eerste hulp. Men vermoedde dat er veel vogels waren vastgevroren. Door een groot touw dwars over
het ijs te spannen en naar de overkant
te slepen werd de ijsvlakte als het ware
schoongcveegd. Alle vogels die bleven
zitten, zaten dus vastgevroren en werden gered. ,,Hct viel toen erg mee,
slechts een stuk of tien waren het.
Afgelopen vrijdag en zaterdag was het
veel erger. Mensen van Publieke
Werken hebben ze toen voorzichtig
losgehakt en met de klonten ijs er nog
omheen bij mij gebracht. Het waren er
zeker zo'n stuk of vijfendertig, die
allemaal gered konden worden. Want
dat maakt wel een verschil of het
olievogcls zijn of vastgevroren vogels.
De laatste halen het altijd wel als ze
deskundig behandeld worden, bij de
eerste moet je het maar afwachten"
zegt de man van het dierentehuis.
Daarom ook is het een goede gedachte
geweest van de Dienst Publieke
Werken om stro aan te brengen rond
het gehakte wak. Op deze wijze vriezen
de vogels niet meer zo gemakkelijk
vast.

• ' : - • • • • ' M . - ; '..;ien e : i k - ; . u,. - ; e i i

gezien de woningnood in de gemecn- De renovatie kan geschieden in twee
gedeelten. Het eerste wordt de ziekente, andere plannen.
afdeling overgebracht naar de tijdelijke
Bij de gemeente is door het bestuur van huisvesting plus ruim zestig bewoners.
de stichting een bouwaanvraag inee- Is het eerste deel van de renovatie
diend voor een tijdelijke huisvesting voltooid, dan kunnen deze bewoners
van de bewoners van het Huis in de zoveel mogelijk terugkeren in hun eiDuinen. Het betreft hier een prefabge- gen. vergrote kamer, terwijl dan de
bouw dat 156 m lang en 12 m breed is. tweede groep bewoners, circa 98 persoOp verzoek van de brandweer worden nen. in de tijdelijke huisvesting worden
er brandmelders in het dak aange- ondergebracht.
bracht. terwijl ook aan de kamcrdeurcn die uitkomen op de gang een extra
Planning
brandvoorziening zullen krijgen.
Het prefabgebouw zal aansluiten op IJs en wederdienende zullen de bejaarhet bestaande bejaardenhuis, waar denwoningen tegen liet einde van 1982
men door middel van een deur aan de worden opgeleverd. Men hoopt dat
achterkant van de conversaticzaal de tegen de bouwvakvakantie 1982 alle
verbinding handhaaft.
vergunningen en toestemmingen op
Volgens direkteur Brabander stuitte provinciaal niveau zijn verleend, zodat
liet eerste plan op te veel bezwaren, men dan alvast kan beginnen met de
behalve in de zesendertig bejaardenwo- aanleg van de riolering en cgalisering
ningen zouden de bewoners tijdens de van hel terrein, ten behoeve van de
renovatie ook ondergebracht moeten tijdelijke huisvesting. Na oplevering
van de bejaardenwoningen kan je t i j worden in zo'n twintig bungalows.
delijke huisvesting worden neergezet,
Het nieuwe plan is minder tijdrovend, waarna men met de renovatie van het
terwijl ook de gemeente nu eerder kan Huis in de Duinen kan beginnen.
beschikken over de zesendertig bejaardenwoningcn, hetgeen de doorstro- ..De medewerking van de wethouder
ming van de beschikbare woonruimte en ambtenaren van de gemeente Zandin het dorp alleen maar ten goede kan voort is enorm, alle lof. wanneer nu
ook Ue Provincie in een snel tempo wil
komen.

ll

Pleidooi wethouder
VervolgJ van Hpao.
1
d

„Het
gaat om acht dagen, waarop gedurende
enkele uren lawaai wordt ondervonden. afgewogen tegenover 896 woningzoekenden, die reeds in Zandvoort
woonachtig zijn en die dus weten, zo zij
al geluidshinder ondervinden, wat deze
geluidshinder voorstelt" zo betoogde
de wethouder.
Benadrukt werd door hem ook dat de
toestand voor 1982 nog gunstiger wordt
omdat de Cenac heeft toegezegd dat de
Formule II en III slechts zal worden
verreden, indien voldaan voidt aan de
eisen gesteld ingevolgde de Wet Gciuidshindcr. ..Ook de technische ontwikkelingen zijn voor de Cenac aanleiding geweest een onderzoek in te stelIcn naar nieuwe geluiddempers. De
verwachtingen bestaan, dat de geluidshmdcr minder zal zijn dan uit vroegere
rapporten (TNO), is gebleken".

„Nnast alle onduidelijkheden over ondenvi'rpen als ,,incidentele hudriji'somstaru'igrieden" en/., merk ik tenslotte
op. dat bij de provincie Noord-I lolland
de rechterhand niet weet dat du linkcrhaiul het een got'd plan vindt, omdat uit
hei jaarverslag van de Provinciale I'lanologisehc Dienst 1980 blijkt, dat het
bestemmingsplan Lorent/.straat-Reinwardtstraat door Gedeputeerde Staten
meewerken, dan hebben wij niet te /ou zijn goedgekeurd", aldus Jan Terklagen, en kan, e i n d e l i j k , eindelijk de mes.
zo noodzakelijke renovatie van ons
huis worden gerealiseerd", aldus de
direkteur.
fnterambelsid

Riant
De tijdelijke huisvesting riant noemen
is een beetje vreemd, maar [och moet
het voor de bewoners van het Huis in
de Duinen prettig zijn te vernemen dat
zij in deze huivesting al over meer
vierkante meter leefruimte zullen beschikken dan nu.
De/e huisvesting betaat uit een huiskamcr met voorhalletje waarin een toilet
en keukenblok /.i j n aangebracht (1(10 x
300 cm). Hierachter komt een ruime
huiskamer van 300 x 400 cm. Voor het
overige zijn er een brandmelder, telcl'oon- en kabelaansluitingen voldoende
stopconlaktcn aanwezig. De \\oonr u i m t e wordt gestoffeerd (vaste vlocrbedekking en glasgordijnen), terwijl er
ook een ruime hang/legkast aanwezig
is.
Volgens de heer Brabander betekent
de/e voorlopige huisvesting geen extra
onkosten. Men kan binnen liet geraamde bedrag blijven, reden waarom men
met vertrouwen de reacties van de
Provincie teuemoetziet.

Door de heer M. noterman, vertegenwoordiger van liet gewest Kcnnemerland werd het gevoerde i n t e r u m b e l c i d
van de Provincie met betrekking tot de
Wet g e l u i d s h i n d e r n a a r voren gebracht.
Het verkeerslawaai wordt wel héél
verschillend beoordeeld. Hem was een
geval bekend (Spaarndarnseweg l laarlein) w a a r b i j door CiS een v e r k l a r i n g
van ..geen bezwaar" is verleend ondanks bezwaren van de i n s p e k t e u r van
de volksgezondheid. Hij vroeg zich af
waarop het verschil \\\ behaiuleliim van
beide p r n j c k t e n is gebaseerd.
Ook uoor de/c vcrleccnwoonlis.'.cr
werd nogmaals geweien op de r c d u k t i c
van het verkeerslawaai op het circuit
door het gebruik van nieuwe geluiddempers.

Z A N D V O O R T : Door d e K N Z I l k M ,
a f d e l i n g Zandvoort. w e r d e n d e n a \ o l iiende d a t a voor Je a k t i v i i e i t e n voor Je
eerste m a a n d e n van l'JS2 \ a s l g e s l c l d :
Maaiuiaj; ! i'uliruari:
Oefening met hè! W i p p e r t o e M c l . Vert r e k vanaf hel bnollur.s om 21).UU u u r .
/.ali'rdaj; ?-7 l'vbniari:
O e f e n i n g met de Dr. S.L. I.miwo.
\ ' c r t r c k v a n a f het b o n t h u i s om 1 UH)
uui
/.alenlag 20 m a a r t :
O e f e n i n g m e i Je Dr. S . l . , l.ouwes.
Vertrek vanal het bonthuis om l / . ( H I
uur.
/.ak'fdaj; 3 a p r i l :
Oefemm: mei hel W i p p e r t o e M e l . \ ' e i
trek vanal hel boolhuis om ' M U I u u i .
/.alcrila^ 17 a p r i l :
Octenin;.'. met de Dr. S . ! . , l ou'.vcs. j
V e l d e k v a u a t liet b o n t h u i s o m 'I.HO
uur.
Maüi!(l;ii; 2f< april:
B i j c e i i k o m s l m h e t . b o n t h u i s om 20.00
iim.

..
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H a a r p r a c h t i g e M e r k beet', sterk de
aandacht getrokken in l a n d e l i j k ^
krinuen. Zij is thans iiiieenoJüjd als
enige in N e d e r l a n d , voor hel m a k e n
van s i e r p a a s e i e r e n . een cursus Ie
jaan l e i d e n die begin m a a r t a.s. van
start gaat ais avondcursus in U t r e c h t
en ongeveer twee maanden /.al iiaan
duren. Na afloop moeten de i e e r i i n gen een proeve van b e k w a a m h e i d
a t l c u u c n en e x a m e n doen. w a a r n a
een c e r t i f i c a a t van b e k w a a m h e i d /al
worden l i i ü i c r c i k t . Tot nu toe k w a men er reeJs meer Jan d e r t i g aa:imci'.ïiiiLicn binnen', \1evroir.v Seiisener is /eer vereerd met deze ecrvolle tiiinc'Jii'in!:.
Qp--, -,,^-,r-.i;~.
'
\''an on/u' w e r e l J / e e / e i l e r Kees \'isser. die in /'n ranke, z e i l j a c h t Je
„ V r i j h e i d 11" een reis om de wereld
t r a c h t ie n i . i k e n . j ' e h e e l a l l e e n , z i j n
de laat.M-e b e l i c h t e n bemoedigeiul.
De \ïirii;e week b e r i c h t t e ik u. dat
h i j door bar sieelü u eer op wc;: van
Rio na::r K a a j i s i i u l . aii'', J r c v c n '.-.as
door v-, i i u l en s i r o n i ' i i ' j n a a r SI.

..'• i e e t ' i : v , i S . r i l e r t . de T;.d van
•.'..n; en v. u I v p ' i i ] '
•.'!. v.eet :i!'..:. '.\ie lek nu n c ' g h
: : n : ' ' i t - i -..m \ L : i i ' i ' U ^ e!)
- \ ! ".;:; my re-.'i'.: - e l i e e i i . p r a e t een
;:uier \'.•': \ \ e e r krom
' ' • • ' i . : e h t . a K l e k . s \ n evL'hcn

Ol ick i\:a v, a e ; l \ e k ''linJl en heynie!'. ei'! Je Kiie;:hi
\'a:i siii'.ve V ' o ^ l i c k i e r s . die k l a e r
slaen mei hun Kk'.auwen.
' ; l i y . Jie de S c h c y d m g s l y n /o h a c i '••\\~\ weet te t r e e k e n
,
, ... , , ,
': !11 1 '" C ' 'V V
'' W:" n°cml
•.•n , doeJl ol Kwaeül'.
V. ai bact die \\'e;.shevclt U? U'at
geel iel: om Uw ï l a e t
Ais L'hv de H e m e n strackx smeeckt
.; ;c |",.- ( ].--ke-''
I:n w e l k e Zekerhcydt kan L' ten
voordeel strecken
\y : u l n L , c r dc \ V a c reit door een UliN , m s d l l d l t verhef'
Zie/o, daer k e n n e j e l o i het deu/e
week u e l weer mee doen. Overpeins hel b o v e n s t a a n d e maar eens
r u s i i i ; . \'olgende u eek heb ik not
wel wat anjers interessants, maor
tl:m m c t n l
' ' Oudlu.llands. dal k r a i j :
ik met elke week voor m e k a e r .

nscspïls „Op hoop
van zenen"
'^' ZaïuK'oortsc t o n e e l v e r e n i u i n »
..Op hoop van zegen" o r e i i m s e e r l
op zondag 24 j a n u a r i a.s. een alseheiJsreceplie van ld.00 tot IS.00
uur in het ( j e m c c n s c i i . i p s i i u i s . die
g e w i j d Zjil z i j n aan m e v i n u w .1.
B K c i i h e r g c r - I ' l r o m i i o u t . ter uelee e n h e i d van h a a r a f s c h e i d van het
Z:.ndvoorKe a n i a t e i i r - t o n e e l i e v e:i.
i;ei: i'.'u^'i is Ja;ir e . u t r n e 'v
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Gevraagd

OLASHA^DELDETÖLP

Huishoudelijke
hulp

1 ' l k i1 ü;1.!! v e r s e sehol en verse
k ; i b e l j ; i M \ v t i l e i . i ( e e r l i j k verse
k u ' n d u m w mei musici Jsaiis.

Een feestje bij
u thuis?

{
-J

5 (. f dun.' si (k' de maand i'ctmiar
lïH'ttrili's
..........
8,<>5
1
: kip n u- 1 Kerrii', rijst
:i er\v!i.'it

iiibraakiseveslsging tegen
vandalisme

2 ochtenden p. w.
10,- per uur.
Mevr. Rueter
Wilheirninaweg 46
tel. 02507-13921

\Vij verx.orgen uw

koude schotel

Investeer in uw eigen veiligheid

* lexaan-margart m.r. 4004 onbreekbaar.
® gelaagd g!as (kan in comb. met isolatieS'3S'

Drogisterij - Reform

Kerkstraat 16, /.andvoort

Ook a la curie!
Steak Deiicia 250 ür
Heerlijke bid'.-.;uk niet geh a k t e
champignons e:i verse pa p '! k a.
niet p i k a n l e pepersuiis, ue a k k
appelen en d i v e r s e L'roeme en e
Bk'lsUik naiurv!
Biel'siuk fliii

| \ Ouders heef l u een
| j kinrlerji'estje?
11 Deiicia heeft heerlijke
\ \ pan/iekoeken!

a

l Ga er eens uit...
| bij ons 10% korting!

l 'nor u K
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BANKSTEL
NIEUWE KUSSENS

AUDI- VW
S ERVI 'CE- VERKOOP

kam en kUmr lc maken
door de bc.ste siolTei.Tdi.Tij:

OlT'i&^^telfllfi'y^
^fff HmfA^^^^Qy B *=4' 2 Xïï ^&

( a l l e gereehien \ o o i / i e i i \ . m t ü v . soorten
uardap'pelen en iJiv. soune n \ e r s e g r o e n t e
•i- eompote.

Gevraagd

AUSJÏ S® LS 2-drs autom.

-*! ("> f"d-?

7!

J *

8

doorlicht huishoudelijk werk, 2 uur
per week.
Wooncentrum
Nieuw Unicim
Tel. 02507-15441
kamertel. 16298

*T ^ TS* P 3 ïf^ tfï T
Ai' S^is U/'>
/ u- ütk
«o- k Hl M g ó
Diverse kinderattracties.

/.332n^^

Prachtig rundlederen bankstei bekleed
met eerste klas rundieder in de kleuren
brique. olijfqroen of rosé van c^
3585,- ....... 7 ................... voor
tl
Lederen zitgroep met orthopedisch
zitkomfort uitgevoerd in soepel wildieder in
de kleuren donkerbruin, tabec ^,'T^f $
of copper van 3930,-......voor é
ra O O
GW

Aiads 100 LS LPG
1977
AisdS S© LS met LPG
1978
Alfa Romeo AS vette 2 itr . . . .1978 '

mei meer dan 5 kinderen
- \
? 5

Tl

Luxueus lec^ron hoekbankste! best. uit
3-ziis bank. 2-zus bank en fauteuil, tijdloze
strakke vorrngc-'/ing in de
kleumen *^b^c of copper
van 8400.voor
er^enten uitgevoerd in wüo. '?r in c'e
ö
s
re", tob^e of copper.
t!1>.-»
^P
"'
Kt f\Si.T>.
'an 11S5,-

ts

voor

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

\

f Jrolc KroclK 25
Tel. 177 5 1:

Krokettesi mei frites, frikadellesi

Golf GLD

. .1975

1977

Kudelstaartseweg 254, Kudelstaart,
telefoon 02977-24320

Gcdipl. schoonlicidsspt-cialistc •
Voor ieder huidtype een complete
schoonheidsbehandeling R
Diverse
^
Kt l

ontharingsniethoden
Behandeling na afspraak,
ook 's avonds.
Kostverlorensfraal 89 - Zandvoort.
Telefoon 14692.

|

Praktische vierkante lederen poef in de
kleuren copper of naturel
^
van 695,\voor
§
Lederen zithoek uitgevoerd in soepel
wildieder in de kleuren tabac of copper,
ook leverbaar in rundieder
e
olijfgroen van 4390,voor
Royale lederen 3-zits bank bekleed met
donkerbruin rundieder gemakkelijke
verstelbare rugsteunen van ^ ^$^1£
3555,voor
ISHüsl
Komfortabeie echt lederen hoekkombinatie best. uit 3-zits bank, 2-zits bank en
fauteuil, in de kleur roestm H^K;
bruin van 6475,voor É%S'4IO!i
Prachtig massief houten ingelegde
salontafel 140x70 cm van
^fllf^f31
895,voor ^l^sji
Bijpassende massief houten ingelegde
hoektafel 60 x 60 cm van
^[^g™
495,voor É^^l^ tas

ZANDVOORT, Stationsplein 13-15
SCHEVENINGEN, Gevers Deynootweg 83
(100m.v.a. Kurhaus)
APELDOORN, Europaweg 170

H -*3IFV <37l /f?»

)ïii5Jlair
telSJiiii
& Jiöe^
L^K:v\J^

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw

voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel.02507-15123

Het Kastcnhuis

Bietst uk Stro»am)iTsiiu.s
Duitse hict'sluk
ï mirru'dos cliiimpiyüdiis
Kmrecôtf
Vurkenshunsje

«SarV

DIEETARTIKELEN

""*

65 -f 'ers opgelet!

of. informatie.

Bilderdammerweg 72 - Kudelstaart.
Telefoon 02977 • 29675 - 22362.

Gespecialiseerd in

winterschotels, o.a.
zuurkool,, boerenkool,
hutspot, capucijners

Vraaq oflorte

® gehard glas enz.

MOERE!\!BURG
S p a g h e t t i Uiiloj:nuise,
.Macaroni ham i k a a s

Marisstraat 13A - Zandvoort
telefoon 15186.

i^cii^^i-^a^o^^
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een stropdag
ZAND VOORT - Zandvoort kent zevcncndcrtig sportverenigingen, dit
houdt in enkele duizenden sportbeoefenaars. Sporters die, zo blijkt, vaak
'iets- missen' na een training of wedstrijd. Een vermissing die niet altijd
aars de politie wordt gemeld, doch
nadere onderzoekingen hebben aangetoond dat er fiks wordt gestolen in
kleedkamers, kantines, sportzalen en
sportvelden.
Onlangs zijn nadere gegevens over
diefstal uit kleedkamers verzameld. Uit
eeironderzoek onder achtentwintig beheerders van sportcomplexen bleek dat
er gemiddeld eens per maand een geval
van diefstal wordt gemeld. „Dat lijkt
niet zoveel doch niet vergeten moet
worden dat in de meeste gevallen de
diefstal niet wordt gemeld", aldus de
heer F.J. Stccnman van het bureau
voorkoming van misdrijven van de
gemeentepolitie in Zandvoort.

Aktie

PAGINA 7
OPRUIMING
van stereodraaitafel tot zoutvaatje
van wekkerradio tot een glas
van platen tot kalender
van handgreep tot
cassette opbergsysteem
van spiegelzuil tot placemat
van audiorek tot briefpapier
ach kom eigenlijk maar
kijken bij
RADIO PEETERS
Haltestraat 56

Om te zorgen dat het aantal diefstallen
ZANDVOORT - Zondag. 17 januari
vermindert heeft ook de Zandvoortse
1982, vond op het terrein aan de V'onpolitie een aktie gestart de sporters
dellaan de voetbalwedstrijd plaats lusattent te maken op het risico dat men
sen Zandvoortmceuwen I en VIOS uit
loopt bestolen te worden.
Warmcnhuizen. Voor de thuisclub waHet advies luidt dan ook:
ren niet beschikbaar Kees Bruin en Bert
Laat kostbaarheden (horloges, sieraden
Lcijenhorst. In verband hiermee werd
etc.) die u toch niet nodig heeft, thuis.
Ed Vastcnhouw ingezet als laatste man
Neem alleen datgene mee dat echt nodig
en trad Robert Koning op als middcnis.
velder.
Berg die spullen op in een tas, die door
iemand van het gezelschap ter beschikNa circa 40 seconden viel het eerste
king wordt gesteld en neem die tas mee ZANDVOORT - Het B-juniorentc;mi doelpunt. Marcel Schoorl kreeg de bal
naar het veld of de zaal en laat iemand van de zaalvoetbalclub Medina Carpets vanuit de achterhoede aangespeeld en
erover waken, of geef hem af bij de heeft een bijzondere uitnodiging ont- plaatste een prachtige voorzet vanaf de
vangen, namelijk een wedstrijd te spe- linkerzijde van het speelveld voor de
kantinestaf.
Icn tegen de Haarlemse Jeugdscleklie. voeten van Duncan Pratt die met een
Bovendien zal er een advertentiecam- Dit zal gebeuren op maandag 25 januari hard schot doelman Roei van Duin van
pagne worden gevoerd en zijn in alle in de Prinsenhal te Heemskerk, aan- VIOS kansloos liet. Bij nog een aanval
sportzalen affiches opgehangen die de vang 18.00 uur.
van Zandvoortmeeuwen op het doel
sporters er aan herinneren , dat er
van VIOS kopte aanvoerder Rob Bugestolen kan worden. Het hoeft niet, Dit juniorenteam staat momenteel bo- chcl rakelings over het doel. Hierna
maar het kan.
venaan in de competitie, een competi- kwam de verdediging van Zandvoort,.Misschien dat het succes heeft, maar tie waaraan dit jaar voor het eerst meeuwen aardig in de verdrukking.
wordt men er niet op attent gemaakt, wordt deelgenomen.
Enkele zekere kansen werden door de
dan wordt men slordiger. Ook in dit De laatste wedstrijd die van 18 januari aanvallers vlak voor de Zandvoortgeval kan een misdrijf worden voorko- tegen DSOV eindigde in een gelijkspel, meeuwen-doelman niet benut. Ook de
men". aldus de heer Steenman.
toch blijven de kansen groot dat men Zandvoortmceuwen-aanval was daarna
als eerste gaat eindigen.
Uiteraard brengt deze hoge plaats
enorm veel concurrentie met zich mee,
zodat in iedere wedstrijd het uiterste
II
van de jeugdige spelers wordt geil
vraagd. De eerstvolgende competitiewedstrijd wordt gehouden op 29 januari tegen ..Onze Gezellen", zou men
opnieuw een zege behalen dan is de ZANDVOORT- Het carnaval zal voor
overwicht in zwemkonditie uit te buiten kans op een eventueel kampioenschap de carnavalsvereniging De Noorderling
dit jaar een extra dimensie krijgen
en in doelpunten om te zetten. Nr. 5 groter.
van HPC kon kort na aanvang van de Supporters heeft men dan ook nodig omdat men precies tien jaar bestaat.
tweede helft clan nog 4-2 scoren, maar om het team aan te moedigen, want Dit tweede lustrum is dus een uitstedaarna gaven de Zeeschuimers duide- met nog drie wedstrijden voor de boeg, kende gelegenheid het carnaval op
lijk de toon aan en liepen uit tot 11-2. wegen de laatste loodjes het zwaarst. extra wijze te vieren. Dit zal cebeuren
Ron Phaff scoorde de laatste goal op Belangstellenden en aanmoedigers op 19, 20, 21. 22 en 23 "februari
een voortreffelijke wijze en maakte kunnen op 29 januari terecht in sport- aanstaande, dus vijf dagen feest voor
daarmee zijn fout in de eerste helft hal Hoofddorp waar de wedstrijd om een tienjarig bestaan.
meer dan goed.
18.00 uur begint.

Zaalvoetbaljeugd

Medina Carpets
aan de leiding

Slachtoffers

dcld zo'n 230.000 diefstallen bij het
Uit hetzelfde onderzoek kwam naar sporten moeten hebben plaatsgevonvoren dat het beeld sterk verandert den. Ook dit verschijnsel neemt nog
wanneer de sporters zelf worden onder- steeds toe. Bij de Zandvoortse politie
vraagd. Dan blijkt opeens dat één op werden in 1981 veertien diefstallen uit
de zeven sporters werd bestolen. Bij de
jongeren van 16 tot 25 jaar is dat zelfs
één op vier.
Bijna eenderde van de ondervraagden
kende iemand die in de laatste twee
maanden 'iets was kwijtgeraakt'. Tenzij er belangrijke papieren of zaken van
grote waarden worden vermist, hoort
de politie nimmer van deze gevallen.
- Zaterdagmiddag was
Als de gevonden percentages worden ZANDVOORT
goed waterpolo te zien bij thuisgeprojekteerd op het aantal aktieve weer
van de Zeeschuimers. Het
sporters, dan betekent dit dat gemid- wedstrijden
jongensteam versloeg Aquarius uit
Schagen met 12-2, de meisjes bevestigden hun koppositie door Waterlelie uit
Zaandam, de zwaarste konkurrente,
een 4-2 nederlaag te bezorgen, terwijl
het herenteam met maar liefst 11-2 het
Heemsteedse HPC naar huis stuurde.
Met meisjesteam had het zeker in de
aanvang van de wedstrijd erg moeilijk.
Wij verzoeken de sportclubs de
Met Rosalie Harkamp op goal, zij werd
eerste weken de kopij voor de
slechts 2 maal gepasseerd en Karen
sportpagina rechtstreeks te zenWeber. Ingrid van de Fits en Elly van
den aan: Redaktie Zandvoorts
de
Mije achter konden Annet ter HeyNieuwsblad, Gastbuisplein 12 te
den, Emmy Koning en Petra Hillenius
Zandvoort.
in de aanvalslinie een duidelijk overwicht
maken, maar niet direkt tot
De uiterste inlevertijd is dinsdagdoelpunten komen. Vooral het balbezit
morgen 10.00 uur, wil men het
was moeilijk te handhaven want de
verslag in de volgende uitgave
meisjes want de meisjes van de Watervermeld zien.
lelie-verdediging stoorden goed. Petra
opende de score, waarna Waterlelie
Deze maatregel is van tijdelijke
gelijk maakte. Emmy Koning kon echaard en duurt, zolang onze
ter tot 4-1 scoren zodat de rust terugsportmedevverker wegens ziekte
keerde. Door een misverstand in de
zijn taak niet kan uitvoeren.
verdediging van de Zeeschuimers kónden de Waterlelies nog tot 4-2 terugkoMet dank voor de medewerking,
men.
Het jongensteam Zeeschuimers spe. Redaktie
lend tegen Aquavit uit Schagen zorgde
voor cdn ware doelpuntenregen. Met
Jaco Diemeer op goal en Hans Wessel
en Temmo Draaier achter wist de ploeg
het Zeeschuimersdoel coed af te scher-

sportzalen aangegeven. ,,Dat lijkt niet
zoveel, maar de indruk bestaat wel dat
de aangegeven diefstallen slechts een
topje van de ijsberg vormen", aldus de
heer Steenman.

rpolosucces

-en

ZANDVOORT - Op donderdag 28 januari wordt in de Wim Gertenbach
school voor MAVO aan de Zandvoortsctaan een voorlichtingsavond gehouden
over school en beroepskeuze voor oudcrs en leerlingen van de derde en
vierde klassen.
Hoewel het hier in eerste instantie
voorlichting betreft aan de eigen Iccrlingen, kunnen ook ouders wier kinderen
elders onderwijs volgen, of hun kinderen de voorlichtingsavond bezoeken.
Het is dan wel gewenst dat hierover
telefonisch contact met de Gertenbach
Mavo wordt opgenomen, tel.: 13782.

men. Slechts twee keer moest Jaco
vissen. Jan Willem Luiten was de goalgetter die dank zij goed aangeven van
o.a. Nico Wempe en Edwin Veer de
eerste en laatste goal scoorde. Scoreverloop: 1-0 Jan Willem Luiten, 2-0
Harold Herwarth, 3-0 Ruud Heeroma.
4-0 Ruud, 5-1 Ruud, 6-1 Antonie Flori,
7-1 Arno Westhoven, 8-1 Ruud, 9-1
Jan Willem, 10-1 Antoine. 11-1 Jan
Willem. 12-1 Jan Willem. Eindstand
12-2.
De openingstreffer van Zeeschuimer
Coen Lucas bij het herenteam tegen
HPC uit Heemstede was al een goede
aanwijzing dat de Zeeschuimers er zin
in hadden om alles uit de kast te halen
om te proberen een overwinning te
behalen. HPC antwoordde echter binnen de minuut met een tegengoal van
nr. 8 van HPC na een terechte vrije bal
veroorzaakt door Ron Phaff. Niels
Kinneging op goal had daar geen antwoord op. Coen stoomde echter zeer
snel door het water en wist 2-1 te
scoren. Mare Hommes bracht de ruststand op 4-1. Maarten Jansen. Kees
van Duyn en Martin Herfst wisten
gezamenlijk de aanvalspogingen steeds
weer in de kiem te smoren en werden
daarbij duidelijk geassisteerd door de
jeugdige Roy Warmerdam, Ruud Heeroma (speelde ook in jongensteam) en
Robert Arens. Na de rust wisten Mare,
Coen en Ron (vaak opkomend) het

m concert

ZANDVOORT - In de hal van de Chr.
Mavoschool ,.Jaap Kiewiet" aan de
Sophiaweg no. 10, die zich bij uitstek
voor dergelijke evenementen leent,
ook al door de evenwichtige akoestiek,
had donderdag 14 januari jl. van 10.45
tot 11.35 uur het derde schoolconcert
plaats in dit cursusjaar, georganiseerd
door de stichting „Het Schoolconcert".
De leiding berustte bij het schoolhoofd. de heer J.R. Berkenbosch.
Ditmaal was de keuze gevallen op het
bekende duo Ans Bouter, piano en
Karel Bruin, saxofoon. Die keus leek
m.i. ten volle verantwoord, want alles
Het programma voor deze avond is als wat met de saxofoon en dus met de jazz
te maken heeft gaat er bij onze opvolgt:
Van 19.30 tot 20.00 uur, eerste ronde groeiende jeugd in als zoete koek.
Maar degenen, die deze morgen popvan .20.00 tot 20.20 u u r , koffie
van 20.25 tot 20.55 uur, tweede ronde muziek hadden verwacht, of rock and
van 21.00 tot 21.30 uur. derde ronde. roll en Boogie Woogie, zullen enigszins
Uit een enquête die vooraf op de teleurgesteld zijn, want het programma
school werd gehouden, bleek dat de van de beide uitvoerenden was kennelijk ingesteld om de mogelijkheden van
belangstellinü uitgaat naar:
de saxofoon dichter bij het publiek te
1. M.E.A.Ö.
brengen en aan te tonen, dat ook in de
2. Middelbare Detailhandelsschool.
3. P.C.N.S.: - Mode en Kleding: serieuze muziek zeker een plaats voor
Kinder- en jeugdverzorging: Scha- dit instrument is ingeruimd en dat er
kelklas: Civiele Dienst; Kappersoplei- interessante composities voor bestaan.
Daartoe gaf Kurel Bruin, een ware
ding; Bejaardenhclpende.
4. Defensie: - Landmacht: Lucht- expert op dit gebied, een interessante
causerie vóór elk te spelen nummer en
macht: Marine.
5. Bakhuis Roozeboom Instituut: verklaarde hij de opkomst van het
instrument, gevat in symfonische opzet
Middelbare Laboratorium opleiding.
op bijzonder interessante wijze. Hij
6. M.T.S. (Umond)
7. Kort Middelbaar Beroepsonder- verklaarde o.m. dat Adolf Sax, gebowijs: - Zeevaart en techniek; Metaal- ren in 1813. het steeds meer door hem
techniek: Elektrotechniek; Admini- geperfectioneerde instrument wist in te
voeren in de wereld van de klassieke
stratieve techniek: Instellingenskok.
S. Leerlingstelsels: (werken + 2-jarige muziek, ondanks het feit, dat het een
koper-instrument bleef met een scheropleiding van l dag in de week).
pe. harde toon. waarmee het sterk
9. Verpleegkunde A en B.
10. Etalateur. schilder en Grafische afweek van de houten blaasinstrumenten, berustend op hetzelfde type, met
M.T.S. (alleen 1ste ronde).
11. Middelbare Landbouwschool, Mid- kleppen en een mondstuk, dat geblazen
delbare Land- en Tuinbouwschool (ul- wordt door een rietje. Karel Bruin had
drie instrumenten meegebracht, die hij
lecn 2e ronde).
12. Gezins-, Kraam-, Bejaarden- en achtereenvolgens verklaarde en beZiekenverzorgende (alleen 1ste ron- speclde, nl. de sopraan-sax, die alt-sax
en ten slotte de vervaarlijke en impode).
13. Apothekers-, Dokters- en Tand- sante bariton-sax, met het prachtige,
donkere geluid. Zo beluisterden we
artsassislcnte (alleen 2e ronde).
14. Inrichtingswerk, Cultureelwerk (al- o.a. composities van Paul Maurice,
(drie delen uit , .Tubleaux de Provenleen 1ste ronde).
15. M.B.O.-A en B. Aktiviteileu be- ce"), enkele delen uit ..Cinq d.anscs
exotiques" van Jean Fruuai.x en tot slot
j aarde n (alleen 2de ronde).
L-r is dus gelegenheid driemaal een het derde deel (,,De Samba" uit „Scaramouchc"' van Darius Mijhaud.
keuze uit deze lijst te maken.
Vermeldenswaard was ook nog de sublieme uitvoering van het tweede deel
van het concerto voor sopraan-sax van
Benedetto Marcello.
/ANDVOORT - Vrijdagmiddag is op Het bleek ten slolte tóch. dat de
liet ijs van de Vijverhul een 14-jarige toeluistcrende schare steeds meer in de
scholier tijdens het .schaatsen gevallen. ban van deze muziek kwam. óók al
Hij kwam niet zijn schaats in een scheur door de sublieme wijze waarop Karel
en kwam zo ongelukkig terecht dat hij Bruin de nummers aankondigde en
nu1! een gebroken rccliteruiiderbccii verklaarde en zeker het allermeest
naar de Maria Stichting moest worden door de welhaast feilloze weergave van
vervoerd.
deze zeer moeilijke muziek. Ans Bou-

ter bleek een doorgewinterde pianiste,
die als begeleidster Karel Bruin op de
voet volgde en ondersteunde en deze
laatste was een ware acrobaat op de
sax, een waar virtuoos op welk instrument dan ook.
Zo werd het geheel een leerzaam concert, waarvan door de jeugd met stijgende verbazing en bewondering werd
kennisgenomen. Het is de grote verdienste geweest van beide artiesten, dat
zij vrijwel- onbekende instrumenten
vlak bij hen hebben gebracht en deze
nu eens van een andere zijde hebben
doen horen.
,,

Wedstrijdzwemmen in Beemster
en Rijswijk
ZANDVOORT - Bij elk optreden van
de wedstrijdzwemploeg worden persoonlijke en clubrecords keer op keer
aan flarden gezwommen en nemen
Zeeschuimers vaak vele ere-prijzen
mee naar huis. Nico Wempe werd
eerste bij de 400 m vrije slag jongens
onder 14 met 5.02.0. en haalde meteen
weer een clubrecord binnen. De eerste
plaatsen gingen naar Onno Joustra 2x,
Ruud Heeroma, Michiel van Warmerdam, Ria Willemse, Nico Wempe. Roy
Warmerdam, Erik Wempe, Marjolein
Phaff en Karin van de Berg. In totaal
werd er persoonlijk maar liefst 111.7
seconde sneller gezwommen dan bij de
vorige wedstrijd, zodat een duidelijke
vooruitgang bij het snelzwemmen te
zien is. Jaco Koning 0.9. Ruud Heeroma2.1. Marja Molenaar 3.9. Fcrnando
Heeroma 0.4, Michiel van Warmerdam
4.5. Ingrid van de Fits 1.6, Wander
Halderman 11.7. De tweede plaatsen
waren voor Jaco Koning, Roy Warmerdam. Erik Wempe, Marjolein Phaff en
Ria Willemse, de eervolle derde plaatsen gingen naar Marja Molenaar, Fernando en Ruud Heeroma en Michiel
van Warmerdam.
Zeker is dal deze successen op wedstrijdzwemmen en waterpolo-gebied
voor een zeer groot gedeelte te danken
zijn aan de trainster Agnes van Loon
en trainer Frank Philipoom. die met
inzet en medewerking van diverse hulptrainers en trainsters dergelijke fantustische resultaten kunnen boeken. Het
meisjeswaterpolo-team raakt binnenkort onderbezet en heeft dringend behocfte aan nieuw talent uit Zandvoort
en omgeving. Heb je belangstelling,
kom dan gauw eens langs in de Duinpan. Elke vrijdagavond kun je kennismaken met deze fascinerende watersport.

Noorderling

Cabaret der
Onbekenden

Weekenddiensten

de goede r i c h t i n g k w i j t en f - r a n s M a k a u
en Duncan Pratt k o n d e n de stand van
1-0 nie't verder u i t b r e i d e n . Zandvoonmeeuwen kreeg door de/e o v e r w i n n i n g
iets meer dan het verdiende.
Aangezien er verder niet werd gespeeld
klommen onze plaatsgenoten op naai
de tweetle plaats op de ranglijst en /ai
het a.s. zondag er in Zaandam om slaan
spannen als Zandvoortmeeuwen moe'
uitkomen tegen de koploper ZF-'C. De
kustbewoners zullen zeker de steun van
hun vaste supporters b i j dc/.e belangrijke ontmoeting niel k u n n e n missen.

Zandvoortmeeuwen viert vroeg fecM
namelijk vrijdag, 22 j a n u a r i l'JS2. Dan
gaan de deuren in restaurant ,.Zumerlust" open voor leden en andere helangstellenden. waarbij introducé's van
harte welkom z i j n .
De zaal gaat open om 21.00 uur. De
muziek zal worden verzorgd door hel
combo van Ruud Jansen.

ZANDVOORT- In de afgelopen twee
weken zijn de laatste wedstrijden ncspeeld van de promotie-degradatie
competitie van de Zandv. Bridge Club.
Doordat de fam Juriaans in de A - I i j r i
beide wedstrijden overtuigend wonnen. wist zij beslag te leggen op de
eerste plaats in deze competitie, me;
een percentage van 275.6J-V.- . op de
voet gevolgd door het koppel mevr. De
Leeuw/hr. Braun met 27(1,72 r . In ck
B-lijn werden de dames Dröse/ v. Geilekom één met 289.62vr. . terwijl de
dames Keur/Schutte met 273.65 daar
tweede werden. Deze twee paren promoveren nu naar de A-lijn.
De dames Menks/Roest wonnen in de
C-lijn met 282.9rvr . waardoor zij samen met nummer twee. de fam. Groen
(274.22,'r ) promoveerden naar de Blijn.
De winnaars en winnaressen kunnen
meteen al bewijzen of zij zich in de
hogere lijn kunnen waarmaken, wam
de volgende competitie is inmiddels
woensdag jl. reeds gestart. De paren
die deze keer gedegradeerd zijn hebben dus ook weer een kans om terug te
komen, vooral omdat deze keer een
versnelde promotie/degradatie zal
plaatsvinden.

ZANDVOORT - Onlangs is bar-biAPOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, stro-dancing ..Chaplin" aan de Kerkstraat 10 weer gestart met het ..Cabaret
H.B.A. Mulder, telefoon 13185.
Onbekenden".
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr. Ouds- der
ledere
maandagavond worden vanaf
hoorn, Linnaeusstraat 3. flat 2, Zand- 20.00 uur
de voorronden voor de declvoort. tel. 02507-14437, b.g.g. 023- nemers(sters)
gehouden.
313233.
Na
afloop
vinden
halve finales
DIERENARTS: mevr. Dekker. Thor- plaats, die worden de
gevolgd
door de
beckestraat 17, tel. 15847.
GESLACHTSZIEKTEN: voor algeme- finale. Zangeres(essen), dansers en
parodisten. musici etc.
ne informatie tel. 023-320202 (d"ag en danseressen,
kunnen zich dagelijks aanmelden voor
nacht).
een optreden. Tel.: 02507-12493, of
POLITIE: telefoon 13043.
15831 (Ap Koning), 020-196348 (Bart
BRANDWEER: telefoon 12000.
Linden) of 020-225656 (shorts of
CENTRALE POST AMBULANCE- v.d.
London).
De kandidaten worden door
VERVOER (CPA) KENNEMERLAND een zeer deskundige
jury beoordeeld.
ongevallen 023-319191, besteld vervoer
tel. 023-319277.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
ZANDVOORT - Vanavond wordt in
STORINGSDIENST
GASBEDRIJF:
Geboren:
Nieuw Unicum op de Brink een concert
Duko Jorrit, z.v. Joh. van den Elshout telefoon 17641.
ZANDVOORT - Op dinsdagmiddag verzorgd door het fanfare- en muzieken Car. Visser: Kevin, z.v. Kr. Kerk- CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE en woensdagavond start Gonny van korps St. Jeanne d'Art.
man en W.M. van Steijn; Jordy Anto- HULPVERLENING ZANDVOORT
Huystee weer een cursus yoga voor Het optreden van dit muziekgezelschap
nius, z.v. A.J. de Vreng en D.A. Voor informatie, advies en hulp tel. beginners. Voor diegenen die al be- zal worden gecompleteerd door een
Bierman.
17373. Op alle werkdagen van 11.00 tot kend zijn met deze studie zijn er nog groep majorettes. De uitvoering begint
12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus enkele plaatsen vrij bij de gevorder- om 20.00 uur en is ook voor niet-Nieuv.
Ondertrouwd:
100, 2040 AC Zandvoort.
dcn. Voor -informatie kunt u bellen: Unicum bewoners toegankelijk. Entree
A. Hoekema en J.G.E. Koel; J.P. STICHTING WIJKRAAD NIEUW 02507-17889.
kosteloos.
NOORD telefoon 18083.
Looman en J.C. Molenaar.
\VERKLOZENCOMITE, spreekuur ieGehuwd:
dere maandagmorgen van 11.00 tot
W. Bol en A.S. Wijnalda.
12.00 uur in de openbare bibliotheek.
Op dat tijdstip ook telefonisch bereik50-PLUSSERS,
baar onder nr. 14131.
Overleden:
Antje van der Moolen. geb. Paap, 87 WETSWINKEL
BEJAARDEN-EN
jr.; Maria Magdalena Schotte, 79 jr.; Gemeenschapshuis, Louis DavidsHU1SVRQUWENVER. e.a.:
Sophia Reussien, geb. Nieuwenhuizen. straat. Eerste en derde woensdag van
86 jr.; Jan de Groot, 80 jr.: Frans J.C. de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Terwee. 61 jr.; Lotje Helle. geb. Kla- CRISISCENTRUM
ver, 85 jr.; Maria Stokman, geb. Kos- Schotersingel 2. Haarlem, tel. 023ter, 88 jr.; Johanna M. Olree, geb. 256198. Geeft direkt hulp wanneer u
Ruijter, 66 jr.
die nodig heeft bij acute problemen.

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman en Mol.
Arts: G.J.J. Mol, telefoon 15091 en
15600.
Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058. Drenth tel.
13355. Flierinsa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.
TANDARTS: telefoon 023-313233.
WIJKVERPLEGING: zr. T. Dijk, Lorentzstraat 435, Zandvoort, tel. 12382.

Burgerlijke stand

Yoga

. « .
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum
21 jan.
22 jan.
23 jan.
24 jan.
25 jan.
26 jan.
27 jan.

, HW
0.52
1.44
2.26
2.56
3.28
4.12
4.44

LW
8.37
9.38
10.26
11.05
11.40
0.02
0.40

HW LW
12.56 20.54
13.55 21.51
14.32 22.34
15.04 23.19
15.37
16.12 12.37
16.52 12.51

IN-GEZONDEN
Groot Kijkduin
Hiermee wil ik de Zandvoortse bevolking en de gemeenteraad er nog eens
op attenderen, dat ik en velen met mij
de gang van zaken rond Groot Kijkduin zeer vreemd vinden. Hoewel er
velen, en vooral jonge mensen, zitten
te springen om een huis in Zandvoort,
doet de gemeente niets anders dan een
belachelijk laag bod op Groot Kijkduin.
Volgens mij zou er met de bestaande
subsidieregelingen etc. een veel hoger
bod mogelijk zijn. Mijn inziens lijkt het
erop. dat de gemeente Groot Kijkduin
helemaal niet wil kopen. En dat zou
toch ook wel een schande zijn.
Hoogachtend
Ko Koper
Oosterparkstr.
Zandvoort
Navraag bij het gemeentebestuur leerde
dut een haalbaarhcidscommissie een ondcrzoek heeft ingesteld. Bekeken moet
namelijk worden of de gemeente haar
eerste iod van ƒ 175.000,- kan verhogen. Men verwacht dal nog deze week
de commissie haar onderzoek heeft afgcrond, zodnl dan een eventueel nieuw
bod op Groot Kijkduin kan worden
uitgebracht.
(red.)

j : ; : v *; * • ; . • •'- •.

Kerkdiensten

•

Hervormde kerk. Kerkplein:
10.00 uur: ds. G.J. Voortman van
Halfweg (crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur
Jeugdkapel.

IN FEBRUARI STARTEN WIJ
OPNIEUW MET ONS BEKENDE

(elke woensdag en donderdag v.a.
17 februari t/m 15 april)

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur: ds. P. van Hall: 19.00 u u r :
geen dienst.
Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 15:
10.30 uur: mevr. ds. C.E. Otferhaus.
doopsgez. pred. te Haarlem.
Rooms Katholieke Kerk:
Parochiekerk St. Agatha. Grote
Krocht:
Zaterdag 23 januari: 19.00 uur: eucharistieviering met orgel en samenzang.
Zondag 24 januari: S.45 u u r : stille
eucharistieviering: 10.45 uur: eucharistieviering met medewerking van het St.
Caecilia Kerkkoor.
Radiokcrk Bloemendaal, Vijverweg 14:
9.30 uur: ds. E.Th. Thijs; 19.30 uur: ds.
L.J. Boeyinga.

"'Koffie met gebak *Bowlen (wie wint de
prijs?) *Uitgebreide koffietafel (met
kroket en fruit) of een warme lunch
(tegen meerprijs) *Artiesten-optreden
o.a. Rita Corita, Oud Artiesten Ensemble,
Ronnie Tober, Revuegezelschap Walclen-

Kievits en Conny V i n k
Deelname-prijs
(afhankelijk van artiestenoptreden)

P.P.
voor groepen van minimaal 20 personen

Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
9.30 uur: bijbelgesprcksgroepen; 10.30
uur: cis. J. Smink: 17.00 uur: ds. J.
Spijkerman.
Woensclug 27 januari: 20.00 uur: Celgroepen.
Nieuw Apostolische Kerk:
Tot nadere aankondiging zondag 9.30
en 16.00 u u r . woensdag 20.0(1 uur
diensten in gebouw Madoerastraat l,
Haarlem-Noord.
Volle Evangelie Gemeente:
Zondagmorgen 9.45 uur: dienst in gebouw Voorstraat 100 te Katwijk aan
Zee.

Informatie? Bel (02520) 15347, en
vraag toezending van programma!
Onze heer van 't Hpenderdaal is uw
gastheer in Treslong, Hij weet ook
goede adressen voor een comfortabele
touringcar
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AMSTERDAM-c
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.
makelaars & taxateurs in bednjts- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - ?67868
herman heijermansweq 6. amsterdam z . telex

18143

»'«' 8t' tt ,'• 'i

\&'& *? «••>*

RESTAURANT

JACK
HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaalfondue-restaurant
tot 45 personen.
Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Reserveren: telefoon 023-265333

RESTAURANT

DE
GRAVIN
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party
Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023-317058

MesjeuAndré
<>liilL'n\tixMi't'cil\i.'n :ityt>i'[> mei ccn

De Meubelmakers van
Oisterwijk zitten
In deze advertentie ziet U een paar van
de nieuwste modellen van de vakbekwame Meubelmakers van Oisterwijk. In onze 14 toonzalen vindt U nog
veel meer nieuws in kasten, tafels,
stoelen, bankstellen en kleinmeubelen.
Alles gemaakt met de echte ouderwetse
meubelmakers-mentaliteit.

12 Jaar garantie
• Massief europees eiken
© Geloogd volgens oud recept
9 Ongekende service, ook najaren
Voorzien van eigen brandmerk
C?

voor al uw kledingreparatie.
Ook voor bont.
LAAN VAN ANGERS 83 - TEL. 023-331356.
Prijsopgave vooraf;
het werk wordt gehaald en gebracht.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies

Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN.
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

OPRUIMING
bij

VAN DERZEE

5^-^^^! f!

Japonnen en rakken

Geloogd volgens

l

De meubelmakers van Oisterwijk
rei/en heel Luropa af op /.oek naar
hei besie hout: eersteklas lairopees
eiken, l i e t wordt jarenlang gelagerd
daarna gaat hel nog de eigen
drooiikamers in.

12 Jaar garantie.

Omdat de Meubelmakers van
Oisterwijk met veel zorg hun meubels
De klassieke manierom eikehout
maken en daarbij op de kleinste
te bewerken is logen. Want door hel
details
lellen, k u n n e n ze U zwart op
logen komt de praehtige tekening van
wit 12 jaar garantie geven.
het hout tot leven. Dat is uitsluitend
Op
de kwaliteit van het eiken en de
mogelijk bij hel beste hout van de
konstruktie van het meubel.
[ïuropese eik.

14 Eigen toonzalen
U moet maar eens komen kijken.
Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken
beslist niet d u u r hoeft ie z.ijn. U bent
van harte welkom. De koffie is vers
en het prachtige eikewoonboek ligt
voor U klaar. Gratis.

20-50% KORTING
BH's
2,95
Nachthemden19,95
Overhemden
19,90
en nog vele andere koopjes.
TEXTIEL EN DAMESMODE

H. van der ZEE
CAMPLAAN 7 - HEEMSTEDE - TEL. 282434

Dick Pruys
SPEELGOED, HUISHOUDELIJKE EN
LUXE ARTIKELEN
Zandvoortselaan 160, Heemstede,
telefoon 023-246786

ALLEEN VRIJDAG
EN ZATERDAG

PLAY MOBIEL
.A-

met 20% korting
Denk dus vooruit'

« De eerste basisschool is /aterdaji officieel geopend, Mat betekent dit voor het onderwijs in de
gemeente (/ie pa(j|. 3).

* Veel bedrijven, speciaal fatniliebedrijven. sluiten, een verslag
hierover en de rneninjj van <!e
voorzitter van de Federatie Handelsvercnij;inn Han/.e.
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

« Sport- ondanks een voethal-

loos weekeinde toch een wedstrijd in /andvoort, plus de
UITGAVE WEEKMEDIA

42E JAARGANG NO. 4 ED. 30

( . A S T I U I S I M . I ü N I 2 - / A \ I ) V O O K T - TEL. 02507 - I 71 66-OPLAGK3400 KX.
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spanning die teruggekeerd is in
de handbahvereld.

Raadsleden voorzien bezwaarschriften

zorgt

Onroerendgoedbel
voor onrust in de
ZANDVOORT - De verhoging van de
onroerend gocdbelasting door de gemeente zal aanleiding geven tot een
ongekend hoog aantal bezwaarschriftcn. Dat is de mening van verschillende
raadsleden, want zowel drs. Ter Veer
(CDA), Vreugendenhil (D'66) als Allema (VVD) wilden wel eens voorgelicht
worden over de wijze, waarop men tot
deze verhoging was gekomen.

De berekening is geschied volgens verschillende maatstaven en gebaseerd op
de waarde van de woning per l januari
1980. De maatstaven die het gemeentebestuur ten dienst stonden waren
achtereenvolgens:

1. De Nederlandse Bond van Makelaars over de periode '77-'78 en '79.
Cummulatief gerekend
kwam
daaruit een verhoging van 43,13%.
2. De maatstaf van het CBS over
dezelfde periode was dat 55,48%.
Speciaal de herwaardering van de panden werpt vraagtekens op. „Wanneer 3. De verkopen in de gemeente
Zandvoort over het laatste halfjaar
ik het bedrag zie staan, dan zou ik
van 1977. In totaal honderdenvijfzeggen voor die prijs mogen ze het
entwintig verkopen, alweer op
gelijk van mij overnemen", aldus Ter
50% verhoging.
Veer. „Er is een behoorlijk stuk onrust
in de gemeente ontstaan door deze Overigens werd er door de wethouder
aanslagen en ik wil wel eens weten hoe op gewezen dat deze gegevens bekend
de wethouder van financiën dit heeft waren, omdat hierover uitgebreid is
berekend", aldus dezelfde spreker.
gediscussieerd in de commissies, zodat
hij in de raadsvergadering van afgelopen dinsdagavond geen nieuws vertelBerekening
de.
Wethouder Aukema zei zich best voor Door de gemeente werd genomen een
te kunnen stellen dat bij een inzakken- gemiddelde van 40% verhoging. Daar
de huizenmarkt in 1981, een trend die tegenover staat een vermindering van
zich voortzet tot in 1982, de huidige de grondslag die 24% naar beneden is
aanslagen gevoelens van wrevel opwek- gegaan.
ken.
,,De onroerend goedbelasting betekent

dat een huis, dat gemiddeld 40% meer
waard zou zijn en dat wat de OGB
betreft deze belasting ongeveer 15%
omhoog gaat."
Vijf procent hiervan is
trendmatig, terwijl een herwaardering
van 10% plaats vond.

Nudistenkamp
Hoewel de raadsleden de uiteenzetting
van de wethouder wel konden volgen,
bleven er toch nog wel een aantal
vragen over.
Zo vroeg Nel Vreugdenhil zich af in
hoeverre deze herwaardering ook van
invloed is op de premie van een brandverzekering, de inkomstenbelasting en
de vermogensbelasting.
Hoewel de voorzitter aandrong over dit
onderwerp geen discussie aan te gaan,
omdat dit thuis hoorde in de commissievergadering en van mening was dat
de wethouder een glashelder betoog
had gehouden, bleek een discussie niet
te vermijden.

Volgens Attema zat de wethouder met
zijn informatie wel bezijden de waarheid, „want er zijn in de afgelopen
week in Zandvoort verschillende millionairs bijgekomen, wanneer je de
OGB mag geloven. Een verhoging van
40 tot 80% is natuurlijk iets wat schrikbarend is. Wanneer je dan de peildatum van l januari 1977 verschuift naar
l januari 1980, dan moet je tot de
Attema: „Ik ken die jongens van het ontdekking komen dat de waarde van
nudistenkamp aan de Surinameweg"
het onroerend goed is gezakt. Zo is het
en niet anders." U kunt het niet verkopen een waardeverhoging te geven, die
zo is opgesteld", aldus een zeer boze
Attema.

ZANDVOORT - OP de raadsvergadering van 26 januari 1982 is bekend
geworden dat drie raadsleden, waaronder één wethouder, niet zullen terugkeren na de gemeenteraadsverkiezingen
van 1982.
.->)
De nestor van de raad, Ab v.d. Moolen
vindt het na twintig jaar genoeg. Hij wil
dit graag aan een jongere vertegenwoordiger in zijn fraktie overlaten.
Ook wethouder Van der Mije (CDA)

keert na de verkiezingen niet terug. Hij
heeft een keuze gemaakt tussen gemeente en provincie. ,,Ik heb m i j n
fraktie medegedeeld dat ik niet meer
beschikbaar ben voor een volgende
raadsperiode, wel wil ik zuiver om
persoonlijke redenen nog een zittingsperiode meemaken in de Provincie.
Ook al omdat mijn partij vraagt niet in
twee vertegenwoordigende lichamen
zitting te hebben, ben ik voor het

raadswerk niet meer beschikbaar", aldus wethouder Van der Mije.
De derde die bekend maakte dan hij na
de verkiezingen niet terugkeert, was
drs. Ter Veer. eveneens CDA. Wegens
drukke werkzaamheden neemt ook hij
afscheid van de Zandvoortse gemecnteraad. terwijl hij zich bovendien uit
het bejaardenwerk heeft terug getrokken.

Eerste

Kritische nieuwjaarsrede burgemeester

Er is meer behoefte
bestuurskracht dan
ZANDVOORT - Burgemeester Machielsen is niet van plan om in de
toekomst de traditionele nieuwjaarsrede te handhaven. „Het heeft geen zin
tradities te handhaven wanneer zij geen
betekenis meer hebben. Het gebruik

praktisch bereikt", aldus de heer Machielsen.
Kritisch
Omdat, .vooruitzien" dit jaar praktisch
onmogelijk is. Dit in verband met de te

- VVoningbouw is meer dan het overeind zetten van een paar muren met
een dak erop; het is voorts een
essentieel onderdeel van het gemecntelijk volkshuisvestingsbeleid
- Geïntegreerd samenwerken, vooral
ook in de ambtelijke wcrkfase, draagt
bij aan een evenwichtig beleid en is
tevens een bijdrage aan de efficiency
- Er moet rekening mee gehouden worden dat inspraakprocedures in principe niet beïnvloed kunnen en mogen
worden door besluitvorming op onderdelen tijdens de „rit"
- Dat een beleid dat op onvoldoende
voorbereiding steunt, alleen maar
kan leiden tot incidenten en vaak een
slecht beleid bevordert
- Dat er een consistent beleid nodig is
om meer begrip bij de burger voor
overheidsmaatregelen te kweken.

Signalen
De heer Machielsen noemde deze
speech „slechts het overbrengen van
signalen". Eén signaal dat door de
fraktievoorzitter van het CDA, Richard van As direkt werd opgevangen,
want hij wilde onmiddellijk een afschrift van deze speech om deze in een
eerstkomende commissievergadering
bespreekbaar te maken.
Dit is echter niet gebruikelijk, een
nieuwjaarsrede van een burgemeester
kan nu eenmaal niet als discussiestuk in
een commissievergadering worden behandeld.
van de nieuwjaarstoespraak is mijns
inziens achterhaald, een verouderd instituut, daarom is dit de laatste keer dat
ik een dergelijke speech houd", aldus
de voorzitter van de Zandvoortse gemeenteraad.
Een terugblik is niet nodig, want dank
zij de communicatiemiddelen en de
mond tot mond omroep is alles wat de
raad deed, of naliet, al bekend. En
vooruitzien is onmogelijk omdut invloeden van buiten, soms ogenschijnlijk van geringe betekenis, de besluitvorming verstrekkend kunnen beïnvloeden.

Financiën
„Meer dan ooit zullen de financiën het
funktioneren van de samenleving bepalen, hoe zeer dit ook te betreuren valt,
de zeven magere jaren zijn begonnen.
De koek die dit jaar verdeeld moet
worden zal aanzienlijk en onontkoombaar kleiner zijn. De taak van de raad
zal zijn te zoeken naar de balans tussen
de omvang van het voorzieningenpakket en wat de burger beschikbaar heeft.
De nieuwe mooie dingen van een
ideologie kunnen niet langer ten koste
van de burger worden gebracht. De
grenzen va» deze draagkracht zijn

houden gemeenteraadsverkiezingen en
de uitslag daarvan én het beleid dat een
toekomstig college zich voorstelt te
voeren, wilde de heer Machielsen
slechts enkele punten ter overweging
aan de raadsleden kwijt.
- Er is nu meer dan ooit bestuurskracht
nodig en er is geen behoefte aan
retoriek
- Ook in de politiek zijn begrippen als
,,oprechtheid" en „openheid" fundamentecl
- Discussiëren betekent nog steeds luisteren naar argumenten en deze wcgen, óók in de raad.
- Kritiek waar ook geuit dient te stcu-'
nen op kennis en inzicht
- Ook in de politiek moet grote waarde
gehecht worden aan het omgaan met
mensen
- Ruimtelijke ordening is een wezenlijk
deel van een lutaal welzijnsbeleid
gericht op talloze wenselijke aktivitci*
ten. Ruimtelijke ordening is daarom
meer dan woningbouw alleen, hoe
belangrijk dit op zich ook is
- Een goed funktionerend bedrijfsleven
en een creatief ondernemerschap binnen het kader van de maatschappelijke spelregels, zijn de slagaders van
onze samenleving

GARAGE ELITE
Dr. Schaepmanstraat 1/
hoek Brederodestraat,
telefoon 16768.
Geopend van 8.00-20.00 uur.

Korting benzine
6cent
u
Normaal,1
)

Diesel

\ 3 cent

Ook alle voorkomende reparaties.
Tevens diverse occasions.
Inruil moge/ijk.

Hij voorspelde dan ook een groot
aantal bezwaarschriften en zou zelf een
bezwaarschrift ïadientm d a t . hij wel
wilde uitvechten tot aan de Raad van
Beroep van belastingzaken, waarbij de
wethouder dan de „teil" wel in zou
gaan. omdat deze herwaardering geen
juiste wijze van een hertaxatie van
onroerende goederen is.
Bovendien voorzag Attema nog meer
belastingverhogingen en dan wel in de
vermogensbelasting en successierechten, omdat hij ,,de jongens van het
nudistenkamp aan de Surinameweg in
Haarlem wel kende."
Bovendien werd door Attema voorspeld dat deze OGB-belasting ook nog
wel eens nadelig zou kunnen zijn voor
de begroting, omdat de mensen niet
kunnen betalen en uitstel van betaling
zullen vragen.
Opnieuw aan het woord wees Aukema
nogmaals op de wijze, waarop de OGB
tot stand is gekomen, maar noch de
gemeente, noch Attema zou het laatste Met enkele goed gerichte -worpen liet wethouder A ukema de stapel blikjes ineenstorten, waarna het symbool van de basisschool
woord krijgen bij de uiteindelijke be- verschijnt.
t'oto Eurnpress
slissing, wanneer men zijn bezwaarschrift tot bij de rechtbank wil uitvechpen wij vooruit op de basisscholen die
ten, dan heeft de rechter het laatste ZANDVOORT - Met het omgooien van het einde van de kleuterschool H u n i - in 1985 in den lande gevormd dienen te
meloord.
omdat
het
basisonderwijs
een
en
aantal
blikken
door
de
wethouder
woord.
van onderwijs, Ide Aukema, werd de samenvoeging van kleuter- en lageron- worden en dat schept v e r p l i c h t i n g e n " ,
aldus Van de Laar. die er de nadruk
integratie van de kleuterschool Hum- derwijs betekent.
(Advertenties)
meloord in de Van Heuven Goedhart- Veel waardering was er voor het voor- oplegde, dat ..samen" gi/oigd moet
school zaterdagmorgen 23 januari 1982 bereidende werk. dat door de teams worden, dat Je k i n d e r e n door de
officieel en beschikt Zandvoort evenals van zowel de lagere, als de kleuter- school zo o p t i m a a l mogelijke begeleid
Hoofddorp, Bloemendaal en Heemstede school in de afgelopen jaren werd dienen te worden.
verricht hetgeen dan ook door de D u i d e l i j k « e i d j.iterdag al \vel. dat
over een experimentele basisschool.
wethouder in zijn korte openings- ..samen" \ o o i de Van Heuven Goedhartscruv! n i e : .v'r, p i o M c c m behoeft
speech werd gememoreerd.
De
Van
Heuven
Goedhartschool
is
na
wordt op z'n best verzorgd door
te /MI' \\t'. KV-;, da: georganiseerd
een selectie door het ministerie van
u a > ter ere \.:", de n t e g r a t i e toonde
Onderwijs aangewezen als experimentele basisschool. Dit betekende tevens Ook door het \roegere schoolhoofd, nu a.i n. d.:: .v.v 1: \ i s : s ^ c h i ' i ' l d u i d e l i j k l e e f t
direkteur. Geiaixl van de Laar weid in N';-c•..••'• NV. :.: i V i g c k e n d groot u a s
gewezen op het vele werk, dat dooi de h.", .i.:";ai !\'.'.'^'\Ji>. o u d e r s , ofticielc
Gedipl.
oudercommisMcleden,
l e e r k r a c h t e n , \ ei!-'-- " N v v'.vd^c-r.- int het o n d c r \ \ i j * .
belastingconsulente.
gemeentefunktionarissen en medeui.:- lee; kr.-.clv.,;' \ . i : i a n d e r e scholen. m,i;n
kers van de schooladvies- en hecelei- i v's \..:i de i H i u r t n e n o t e i i .
Telefoon 02507 -17699.
dingsdicnsl Zuidwest K e n n e m e r l a n J i>
verzet, voordat deze basisschool .\itcr- ! !c: ;•; .'s;! .:::ini.i vooi de/e Jag s a m e n C w ' s t e i v l w.^ gr.,ndiiios en \\erd gebiacht
dag officieel van start kon gaan.
Heemstede - Zandvoort •
„ W i j zijn er n a t u u r l i j k nog l a n g m e t . dooi l e e r k r a c h t e n en leerlingen s a m e n ,
Lisse.
Veel werk staat ons in de k o m e n d e Ivtiicen oen uoede basis l i j k t \\>or een
jaren nog te w a c h t e n . l ' i t e m d e l i i f , loZANDVOORT- De dr. Joshua Bierer
BroodjesbarStichting heeft uitstel van betaling gekregen tot mei 1982. Bovendien zijn
Restaurant
twee bewindslieden benoemd, de heren
Houthof en Kaskens, die tezamen met
het dircktieteam. het bestuur van de
stichting en in een gestelde commissie
de mogelijkheden zal onderzoeken om
Kerkstraat 14,
uit de ontstane impasse te geraken.
telefoon 12102
Door het ministerie van CRM is numelijk vastgesteld dat de daggeldvergoeVrijdag, zatedag en zondag
ding van de stichting met twintig gulden
weer geopend
naar benenden moet worden gebracht,
de surséance van betaling houdt in, dat
deze daggeldvermindering voorlopig
nog niet met een terugvordering gepaard gaat, doch vanaf l januari 19S2
moet worden berekend.
N
Hangende een door de Bierer aangespannen AROB-procedure tegen deze
ministeriele beslissing is nu dus sureanBei vrijdag voor 12.00 uur ons
cc van betaling verleend. Koortsachtig
•"
. kantoor, telefoon
wordt achter de schermen gewerkt aan
de oplossing van de financiële problemen van de Bierer Stichting w a a r b i j
men zowel de werkgelegenheid (54
werknemers)
als het aantal bewoners
- ï'en 's middags heeft u hem
Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Marlet) / tel. (023) 31 26 55
(163) voor deze woonvorm wil behou."
in de bus.
Amsterdam: Lnidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96 •
den.

UW BELASTINGAANGIFTE

Surséance van
betaling voor
Bierer Stichting

HAROCAMO

U w krant niet
ontvangen?
17166
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Joegoslavisch Restaurant

FAMILÏEBERICHTEN

gemeenle
zandvoozi

DANKBETUIGING
Voor uu hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond rm
het overlijden van on/e lieve moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder, mevrouw
A. PAAP
weduwe van A.J. v.d. Moolcn
betuigen wij u oiue oprechte dank.
In het bijzonder het verplegend personeel van Huis in de
Duinen.
Uit aller naam:
W.A. v.d. Moolen
A.J. v.d. Moolen
U. v.d. Moolen-Kopcr

Voor een beter humeur,
dan een stukje nat ui. ' van:

„Dubrovnik"

bekendmaking
Burgemeester en wethouders maken bekend,
dat voor het zomerseizoen 1982 in de
begroting een bedrag van f 16.000,-- is
gereserveerd voor net vertenen van financiële
steun voor de organisatie van een aantal
seizoen-evenementen.
Organisaties die een beroep willen doen op
deze z.g. "evenementenpot" dienen uiterlijk
voor l maart 1982 een verzoek aan burgemeester en wethouders te richten. Dit
verzoek dient vergezeld te gaan van een uitvoerige beschrijving van het te organiseren
evenement en een gespecificeerde begroting
met toelichting.
Burgemeester en wethouders van
Zandvoort,
De secretaris.
De burgemeester,
A.H.Merts.
H. Machielsen.

Zandvoort:
M. J. Paap
N. E. Paap-Koning
Jan-Maarten, Henk
J.C. Paap
S. T. Paap-HamelinkEllen, Irma
J. Koper
A. Koper-Beijerbacht
A. Kopcr-Horvath
A. Paap
Rotlerdam:
J. Wijburg
Neven en nichten

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Uw

Zeestraat 41 - Zandvoort.
Telefoon 02507-15110.

Deskundig advies

J.BLUYS
Haltestraat 65

heeft van maandag t/m vrijdag zijn originele

Bedroefd maar met grote dankbaarheid in ons hart voor
alles v>,ii /i i voor on-, i M geweest en betekend h e e f t , geven
w i j u k e n n i s van het overlijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma. on/e iiisicr, schoonzuster en tante
AORIANAKOPKR
ivedviwe van Jan l'aap
in de ouderdom van 73 jaar.

Zandvoort, 24 januari 1982
,,Hui/e in 't Kostverloren", Burg. Nawijnlaan l.
Correspondentie-adres:
M. J. Paap, Burg. Hngelbertsstraat 36 - 2042 KN
/.amivoort.
De begrafenis heeft lieden plaatsgehad op de algemene bepraafplaais te Zandvoort.

PAGINA 2

Joegosiavisch wintermenu

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden,
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

Zandvoort

- Goulashsoep stokbrood
- Gemixte grillplaat 3 soorten vlees (mager)
met verse salade, saus en aardappelpuree
- Palacinka warm flensje met koude roomvulling

Aangeboden:

4/5 kamerwoning

f 15,50

AUG.v.d. MME

Amstelkade151.

Marisstraat 13A - Zandvoort
telefoon 15186.

Vrije opgang, gr. balkon op het zuiden.
Huur f 395,-p.m.
Gevraagd:
kleinere woning in Zandvoort,
telefoon 020-640155.

Ditzelfde menu is t/m donderdag in Haarlem
verkrijgbaar.
en iedere zaterdag en zondag

sfeervolle Balkan-muziek (live)

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

Onze goede kwaliteit en lage prijzen blijven wij
handhaven.

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Voor reserveringen iedere dag na 14.00 uur.

V
Wie trakteert
wil wel het lekkerste!

C. WAANING

BAKKERIJ

R. v. d. WERFF

Aart Veer
Keesomstraat 61 -Telefoon 15351.

naar:

Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507-13176
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67.

WONINGRUIL
Aangeboden:

flat aan de Boulevard

'

.'

kans ',;.v;., •

;

Bedrag
5.000,10.000,15.000,20.000.25.000.

\/

1

V-'-'* . - - V "

3 kamers. Lage huur.
Gevraagd:

Zmuut M. 2042LC Z»wi«!XHt, telefoon 02S07-I4W

DeJetta.

HONG-KONG

60
mnd.

96
mnd.

151,31
289,87
428,42
566,98
705,54

130,29
247,87
365,45
483,03
600,61

184,87
270,99
357,11
443,23

120
mnd.

Haltestr. 69 hoek Zeestr.
Zandvoort tel. 02507-17897

163.87
239,50
315,14
390,77

1e en 2e hypotheek tot 125% mogelijk,
Informeer eens!
Helmerstraat 11 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 21 50
Prins Hendrikkade 161 - Amsterdam
Tel. 020-22 34 56

4 è S kamerwoning
in Zandvoort.
18348.....

mnd.

48

lm ' •.:' : --t*.' ; ' v^'v'
'fi^»*"-.-

Chinees Indisch Restaurant

Grannetïa

Komt u eerst naar de basketballwedstrijd

op zaterdag 30 januari, aanvang 20.30 uur in de Pelikaannal
en gaat u daarna

EERST LEKKER ETEN...

ASSURANTIËN

fingeri^founa^^
LIONS-BLUE STARS

• VJ

\.'
\• •'•.';»••'

A. J. DE LEEUW

qtér|,kerkstraat 22

Grote Krocht 23
tel. 14404

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

TECHNISCH BUREAU A. VADER

$O0Y FAsnioN

Dag en nacht bereikbaar

woningstoffering

Voor al uw c.v.-, loodgietersen dakbedekkerswerk

DAGELIJKS VERS

TAHOU en
TEMPEN

:IV';.*i M -' ••« 'V

Pakveldstraat 21, Zandvoort.
Telefoon 12345

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg4-Tel. l 23 07
heeft uitsluitend de bcsic dingen op uurwerkgcbied.
Misbruik heeft bij hem geen schijn van kans!
Komt u eens kijken in zijn showroom.
•
'l Is ten belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met elektronische apparatuur.

Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

Autobedri]f
Versteege B.V.

'•'"i^.'J «•'-'* •''-*•*••

HORLOGERIE

Dus bestellen bij:

Nu ook het adres voor uw

TALBOT

PEUGEOT

Maar naiiwlijks slaat 'l gebruik der bcsie dingen open.
of 't misbruik komt terstond schijnheilig ingeslopen.
Vondel (1587-1679)

Telefoon

SPECIALE AANBIEDING

Indische rijsttaf el
+ koffie, per persoon all-in

f 15,00
Diner afhalen boven f 35,00
GRATIS FLES WIJN

Kil*

w

relke brandstofu ook kiest, de Volkswagen Jetta is
'altijd zuinig. De soepele motoren leveren hun topprestaties met ongelooflijke spaarzaamheid. Dankzij het toepassen van
geavanceerde brandstolbesparende technieken zijn de verbruikscijfers van de benzine-, gas- en dieselversies uiterst voordelig. Zo
verbruikt de Jetta met dieselmotor slechts l op 18,9 bij 90 km/h
constant. In een tijd dat brandstofverbruik een steeds
belangrijker overweging wordt bij de aanschaf van een
auto is dat een factor van betekenis.
De Jetta biedt echter meer. Z'n voortreffelijke
rijeigenschappen vallen niet weg te cijferen, z'n wéggedrag is onberispelijk. Tel daarbij z'n representatieve
voorkomen plus veel ruimte voor vijl"personen mét
hun bagage en dan kan de conclusie alleen maar luiden
dat de Jetta ondanks al z'n zuinigheid ook een uiterst
royale auto is. De 630 liter bagageruimte van de Jetta
laat bovendien ruimte genoeg voor het inbouwen
van een gastank. Prijs Jetta C: f 17.995,- incl.
B.T.W. Af Leusden. Vaste afleveringskosten f335,-.
Vrijblijvend. Wijzigingen voorbehouden. Informeer ook naar
de interessante leasemogelijkheden!
Maak "n overtuigende proefrit bij uw V.A.G dealer
voor Volkswagen en Audi.

l.icltiitH'talt'ij ir/tjr;; en radio U'^eii meerprijs. Verbruik Jetta Diesel vofcens ECE-iiorin: aiailsverheer l op 15,4, hij 'JU kin/li constant l op I8,V en hij 120 km/h constant l op 12,2.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

Volkswagen. Degelijk
duurt
het langst VAG
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Verlies voor da mes

'

ZVM-handballers produktief
ZANDVOORT - De handballers van
Zandvoortmeeuwen hebben de weg
naar de top weer teruggevonden. Na de
forse zege in de uitwedstrijd legen
Concordia, was hel nu kopploeg SRC
uit Schagen die met een 23-16 nederlaag
uit de volle Pellikaanhal moest vertrekken.
De dames van ZVM deden het minder,
door na een 3-1 voorsprong toch nog
met 3-4 te verliezen van Foresters uit
Heiloo.

De winst van het herenteam was in de
beginfase nog niet te voorspellen. SRC
kwam via een goede combinatie snel op
0-1, daarna kwam de soepel draaiende
ZVM-ploeg goed op toeren. Cor v.d.
Koekelt, na een lange blessureperiode
weer in het team, zorgde met een
doorbraak en een hard schot uit de
tweede lijn voor een 2-1 voorsprong.
.Laurens v.d. Bos bracht met een fe!
hoekschot de stand op 3-1 en even leek
het erop, dat de Schagers zouden worden weggespoeld. De gasten kwamen
weinig tot de cirkel en als dat lukte,
vonden ze een uitstekende reservedoelman Harry Terpstra op hun weg.
De thuisclub bleef beweeglijk aanvallen en via twee stijlvolle treffers van
Djurre Boukes en evenveel uithalen
van Cor v.d. Koekelt werd de vrijwel
onaantastbare stand van 7-1 bereikt.
Pas na 20 minuten kon SRC terugkomen naar 7-2 en na een treffer van Wim
Brugman en een taktische stuitbal van
Djurre Boukes konden de bezoekers
via een serie strafworpen toch de nog
hoopgevende 9-5 ruststand op het scorebord brengen.
Eén minuut na rust werd het zelfs 9-6,
maar toen was het weer blauw-geel,
wat de klok sloeg. Twee strafworpen,
benut door Cor v.d. Koekelt, een
taktische stuitbal van Djurre Boukes,
een hoekschuiver van broer Joop en
een uitgekookt schot van Ernst Pehle
bleken, tegenover drie overigens verdiende tegenpunten van SRC, goed
voor een 14-9 tussenstand. Het spektakel van het boeiende handbalduel zat
deze keer duidelijk in de staart: keeper
Harry Terpstra presteerde het om drie
strafworpen knap te stoppen, het overigens uitstekende arbitrale duo kwam
enigszins in de problemen en de doelpuntenmachine van ZVM was niet
meer te stoppen. Wim Brugman opende een serie treffers, die via Djurre
Boukes, Cor v.d. Koekelt en Ernst
Pehle, ieder tweemaal, de voorsprong
op 21-14 bracht.
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Komt u ons nog helpen
bij het opruimen ?

Radio PEETERS
Haltestraat 56

S.C. Hong Kong

Drie punten uit
drie wedstrijden
ZANVOORT-HILLEGOM - Na de
grote 1-12 nederlaag tegen Score Advertising heeft SC Hong Kong zich
tegen Pinokkio gerevancheerd. In
Treslong behaalden de Zandvoorters
een royale 7-1 ovenwinning in een
keiharde wedstrijd.
Na vijf minuten wist Menno Visser
de score te openen, waarna Chris
Jongbloed en Marcel Schoorl nog voor
de rust de stand op 4-0 brachten.
De rust was nog maar twaalf minuten
voorbij, of Ab de Boer van Pinokkio
produceerde het enige tegcnpunt. Richard Kerkman scoorde uit een penalty
5-1, terwijl het karwei werd afgerond
door Marcel Schoorl en Richard Kerkman, eindstand 7-1.

Hillegom

Veel spanning met f en minimum aan doelpunten kenmerkte de strijd zondagmiddag tussen ZVM-dames en Foresters.
Foto Europress
Het scoreverschil van 7 punten werd
gehandhaafd: een hoog sprongschot
van Joop Boukes en een effectieve
afronding van een subtiele aanvangscombinatie door Dirk Berkhout werden genivelleerd door twee even knappe Schager treffers. Eindstand van een
spectaculaire en sportieve wedstrijd:
23-16 in het voordeel van Zandvoortmeeuwen.
Score: Cor v.d. Koekelt, 8; Djurre
Boukes, 6; Ernst Pehle, 3; Joop Boukes en Wim Brugman ieder 2; Laurens

v.d. Bos en Dirk Berkhout ieder 1.

Dames
Ook de dames van ZVM keken na
enkele minuten al tegen een 0-1 achterstand aan in het treffen tegen de
Foresters. Door strafworpen van Truus
Drayer en Astrid Moolenaar en een
knappe hoekbal van Miep Terpstra,
werd het echter snel 3-1 en het talrijke
Zandvoortse publiek rook al een overwinning. De ploeg uit Heiloo kwam
echter sterk terug en wist de technisch

gelijkopgaande strijd toch met een 3-4
ruststand af te sluiten.
Na rust ontspon zich een felle strijd,
waarbij beide doelvrouwen, Hetty
Braun van ZVM en Riny Voogd van
Foresters, uitblonken en geen treffers
meer toestonden. ZVM veroorloofde
zich de weelde twee strafworpen en
diverse andere kansen te missen. Toen
de thuisclub in de eindfase alles op de
aanval zette, zagen de Foresters via een
doeltreffende break-out nog kans de
einstand op 3-5 te bepalen.

Moeilijke start voor
tafeltennisteams Unicum

In de uitwedstrijd tegen Hillegom
bracht SC Hong Kong het niet veder
dan een gelijk spel.
Aanvankelijk verliep de wedstrijd
gunstig voor de Zandvoorters, na scores van Menno Visser en Marcel
Schoorl kwamen zij met twee doelpunten voor te staan.
Na rust lieten de gelijkmakers niet
lang op zich wachten en schoot De Jong
van Hillegom twee maal raak. Voor
Hong Kong bleef slechts een sterk
verdedigen over.
Door deze resultaten behoudt Hong
Kong de kansen op de titel, al zal coach
Bert Leijenhorst wél een „donderspeech" moeten houden om zijn spelers te motiveren nóg hoger in de
competitie te eindigen.

Voetbalies voor Z'voort 75
door eredivisiespeiers PEC
ZANDVOORT - In hel competitieloze
voetbalwcekeindc van afgelopen week,
was hel Zandvoort '75 gelukt een intcrcssanlc ocfcnwedslrijd (e arrangeren.
Een uitnodiging was uitgegaan naar de
credivisieclub PEC-Zwollc, die hieraan
gevolg had gegeven, hetgeen een aardige
voetbalwedstrijd opleverde.
Ondanks een 10-0 nederlaag gaven de
Zandvoorters de betaalde voetballers
vaak goed tegenspel.
De eerste aanvallen kwamen op naam
van de Zandvoortsc ploeg en PEC
kwam door Karcl van Reijden en Rob
v.d. Bergh bijna op achterstand. Doch
kort hierna sloeg PEC met twee treffers
van Alex Booy hard toe. De Zandvoortse verdedigen; traden de tegenstanders
te nerveus tegemoet. Dokman Van Gcffen kon amper v.d. Reyden van scoren
afhouden. Jammer was het dat een
prima aktie van Luit V eenstra verloren

Programma
Tafeltennis

Henry Pellebocr en de absolute utblinker van de Zwollenaren Peter van de
Hcngt brachten de stand voor rast op
0-5.
Het eerste kwartier na rust kwamen
beide teams tot goede aanvallen. Toen
Ronald Zaadnoordijk door René Ijzerman was neergelegd, had de PECcombinatie de grootste moeite met de
vrije trap die door Ruud v.d. Putten
werd genomen. Linkerspits Rob Jans
bracht de stand op 0-7 met twee treffers.

Sluitingstijden
Carnaval
ZANDVOORT - Tijdens het carnaval,
op vrijdagavond 18 en zaterdagavond
19 februari aanstaande zullen de horecabedrijven in Zandvoort geopend mogen blijven tot 05.00 uur 's morgens.
Voor zondag 20 en maandag 21 februari, gelden, carnaval of niet de gewone
sluitingsuren voor de etablissementen.

time-out en keerde de rust in de
Zandvoortse ploeg terug.
De eindstand kwam met een verdiende 52-46 overwinning voor de
bezoeksters en Zandvoort lijkt op
de goede weg terug, hetgeen zij
kunnen bewijzen op zaterdag 30
januari 1982 om 21.00 uur in een
uitwedstrijd in de Sporthal Ookmeer tegen de Germaan.
Topscoorsters voor de Lions waren:
Carolien van Keulen 4-6; Wil Beerepoot 4-4; Yvette van Deursen 4-4;
Elly van Nes 2-4; Thea Drayer 4-2;
Kika de Leon 2-6; Chika Dijkman
6-0.

ARTSEN

Promotie in zicht voor
wedstrijdzwemmers
ZANDVOORT - De resultaten van het
harde trainen van de afgelopen maandcn door de zwemploeg van de Zeeschuimen» zal - als de tekenen niet
bedriegen - begin februari omgezet wordcn in een fantastische promotie naar de
E-afdeling van de kompetitie. Een kompliment voor het doorzettingsvermogen
van de deelnemers en de trainers. Maar
eerst moeten de Zeeschuimers het komcnde weekend hun eerste plaats verdedigen in de nationale 5-kamp te Gouda.
"Geen gemakkelijk karwei maar met de
extra stimulans van een promotie in

Bridgenieuws
ZANDVOORT - De vierde promotie/degradatie-competitie is bij de
Zandvoortse Brigde Club begonnen
met .een spannende nek aan nek
race in de A-lijn, waar het koppel
mevr. De Wit-hr. Braun wel eerste
werd met 57,14%, echter nauwelijks
vóór de dames Keur-Schutte, die
mei het minimale verschil van
0.44% beslag legden op de tweede
plaats. De dames Keur-Schutte, pas
gepromoveerd uit B, leverden hiermede een uitzonderlijke prestatie.
In de B-lijn werden de heren Emnien Sr.-Hcilkcr één met 62,5% en
de dames Berghoff-Stocker tweede
met 58,48%. Het par mevr. Lenterman-hr. Baan wist in C beslag te
leggen op de eerste plaats met
66,79% vóór de dames Rooymansv.d. Veer met 60%.

zicht moet dit wel geklaard kunnen
worden.

Waterpolo
Het herenteam van de Zeeschuimers
behaalde in Alkmaar afgelopen zat erdag een 13-1 overwinning op DAW/Vliegende Vissen 4.
Spannend wordt het de komende wedstrijd in de Duinpan als koploper
AZU-3 Zandvoort bezoekt. Wanneer
de Zeeschuimers erin slagen dit team
met minimaal 2 winstpunten méér te
verslaan, nemen zij de leidende positie
over.

waterpolo voor pupillen introduceren.
De jongste Zeeschuimers Erik Wempe,
Aldo Halderman, Mark Flori, Atalwin
Pilon, Robin Homoed, Niels Ommering, Marco Holst, Eric Paul Steenman, Corrie Dijkstra, Sandra van de
Fits en Linda Schuiten zullen aantreden
voor een vriendschappelijke waterpolowedstrijd tegen VZV uit Umuiden.
Dat zal een gespetter en gespatter
geven waarbij natuurijk ook een polobal nog voortbewogen moet worden in
de richting van én van de twei: doelen.

Ongelukkig
verlies Rinko

VAN MAANDAG T/M VRUDAG
TUSSEN 1000 EN 17.OO UUR:

EEN HEEL UUR

BOWLEN

ZANDVOORT - Hoewel Rinko direct
vanaf het bcginsignaal fel ten aanval
trok, werd het al spoedig duidelijk, dat
tegenstander Tameris HB voor een
defensieve taktiek had gekozen door
vier man consequent voor het eigen
doel te posteren, daarbij hopend via
een counter toe te kunnen slaan. Dit
leverde na ± 8 minuten een doelpunt
op, toen één der voorwaartsen een lage
voorzet van dichtbij achter Addie Oltho wist te plaatsen, 0-1.
Rinko liet zich niet van de wijs brengcn, maar verhoogde de druk op het
vijandelijke doel. Hierbij ontbrak echter veelal de rust om tot uitgespeelde
combinaties te komen, zodat men heil
zocht in afstandsschoten, waarbij het
vizier helaas te onzuiver gericht stond.

!1Or &
(voor 6personen)

GROEPEN
«(vanaf,10 personen)

HALVE
PRIJS!
•chocnenhuur f. 1.- pe* persoon

BOWLING

Zwemwedstrijden in Diemen

Het jongensteam speelde zaterdag een In de 3e ontmoeting van de verenivoortreffelijke
wedstrijd
tegen gingskompetitie maakten de Zeeschui„Hoorn" en wist dit team met 9-1 te mers korte metten met alle gevestigde
verslaan. De nieuwe waterpoloër Ed- tradities en sleepten een record aan Ie,
win Veer toonde ondanks weinig wed- 2e en 3e plaatsen naar zand voort. Nico
strijdervaring in de 2e helft uitstekend wempe, Emmy Koning, Ruud Heeroverdedigend te kunnen werken. Met ma en Roy Warmerdam wisten bovenJaco Diemeer op goal en samen met dien nog klubrekords te verbeteren.
Arno Westhoven en Hans Wessel hielden zij de deur goed op slot. Antoine
Flori, Ruud Heeroma,. Jan Willem
Luiten, Temmo Draaier en Harold
Herwarth konden naar hartelust geraf- ZANDVOORT - Jerven van der Mije
fineerde boogballetjes en harde scho- van de wielerploeg van Versteege is
tcn op de vaak hulpeloze keeper losla- zondag, 24 januari 1982 in het clubgeten. Vooral het zwemvermogen van de bouw van de HSV „de Kampioen" in
zeeschuimers viel vele malen op bij Spaarndam, clubkampioen geworden
korte sprints in het water zodat het op de hometrainer.
belangrijke balbezit geen problemen De Zandvoorter Wim Koene ook van
opleverde.
deze wielerploeg is tijdens een over de
gehele winterperiode gehouden cyclecross,
te weten 4 wedstrijden, in de
Pupillen-waterpolo
Waarderpolder in het algemeen klasseDe Zeeschuimers gaan a.s. zaterdag ment 3e geworden.

Snelle Zandvoorters

TRtSIOHG
HILLEGOM
Ingang ParklMrt
NX TELEFOON: (02520) 16214

//

WATKRSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

HW LW HW LW
Datum
5.17 1.13 17.31 13.29
28 jan.
6.01 1.41 18.09 14.12
29 jan.
6.40 2.11 18.48 14.48
30 jan.
7.17 2.49 19.32 15.25
31 jan.
7.59 3.36 20.26 16.08
1 feb.
2 feb.
8.51 4.32 21.31 17.04
10.04 5.38 22.56 18.11
3 febr.
11.21 6.40
19.29
4 feb.
Maanstanden: maandag l februari EK
15.28
Doodtij woensdag 3 februari.

Na rust had Rinko bepaald pech toen,
kort na elkaar, Wim Paap en Gerard
Koper met afstandsschoten de paal
troffen. Na ± 13 minuten werd de inzet
toch beloond. Teun Vastenhouw wist
langs de lijn Wim Paap aan te spelen,
op wiens directe schot de Tamerisdoelman geen verweer had, 1-1.
Reeds in de volgende minuut leek
Rinko bij een uitval een voorsprong te
gaan nemen, toen Minzc Zwerver echter, na een duidelijke „sandwich" tussen twee verdedigers ten val kwam.
De scheidsrechter had kennelijk een
andere mening en floot niet, waarna
Tameris HB, de numerieke meerderheid goed uitbuitend, zijn kans rook en
via een snelle uitval Addic Ottho opnieuw van dichtbij het nakijken gaf,
1-2. Hoewel in de slotfase Wim Paap
met opnieuw een schot op de paal nog
dicht bij de gelijkmaker kwam, bleek
de resterende tijd (och te kort om deze,
enigszins ongelukkige nederlaag te
kunnen ontlopen.

ZANDVOORT - Gehandicapt bcgor
Medina Carpets de wedstrijd tegen hei
Haarlemse selektieteam. Dat de tind
stand toch nog vier doelpunten oplever
de voor de Zandvoortse ploeg, mag alniet onverdienstelijk worden aangt
merkt.
Ronald Haiderman (griep) en Ronak
Braamzeel (gebroken neus) kondci
niet optimaal spelen, dit was duidelijl
merkbaar want binnen de kortste kerci
stond Medina met 4-0 achter. Er wcrc
ook wat angstig gespeeld door cU
Zandvoorters, die duidelijk geïmpo
neerd waren door de betere selektie
spelers.
Gelukkig maakte Halderman er tocl
nog 4-1 van door een mooie pass vai
Zwemmer, hoewel Brune goed veidc
digde, werd de stand toch 5-1.
Schutte bleek een ongelukkig schutter
want de ballen door hem afgevuurt
belandden op de paal, het beter spe
lend selektieteam scoorde achtereen
volgens 6-1, 7-1. Toen Haarlem oo)
nog een strafschap mocht nemen lect
het een hopeloze partij te worden
Gelukkig verkeerde de keeper in uit
stekende conditie en kon deze ba
stoppen. Het harde werken van Al
Zwemmer werd beloond, stand 7-2. dt
vrije trap van Braamzeel had een bete
lot verdiend, maar Ab Zwemmer, wis
nadat Haarlem de stand op 10-2 hat
gebracht, toch nog tweemaal te scoren
Eindstand 10-4.
Complimenten in deze wedstrijd voo
Ab Zwemmer en keeper Ton Hen
driks, want ondanks de tien doelpuntei
tegen, keepte hij een uitstekende par
tij. Morgenavond wordt de belangrijk;
wedstrijd in Hoofddorp gespeeld. Sup
porters worden om 18.00 uur in sport
hal aldaar verwach om de Zandvoor
ters moreel te steunen in de ongetwij
feld zware wedstrijd tegen Onze Gezel
len.

APOTHEEK:

Huisartsenpraktijk Bouman en Mol. Zeestraat Apotheek, N. van Berke)
Arts: B.F.J. Bouman, telefoon 15600. Zeestraat 71, tel. 13073.
Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de VERLOSKUNDIGE:
mevr. Chr. Oudshoorn. Linnaeusstraa 1
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058, Drenth tel. 3, flat 2, Zandvoort. tel. 02507-1443;
13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver b.g.g. 023-313233
tel. 12499.
telefoon 023-313233.

Zaalvoetbal

tegen
selekfieteam

Weekenddiensten
TANDARTS:

(Advertenties)

Jeugdzaalvoetbai

ging-

Basketball-dames Lions
op weg naar boven

ZANDVOORT - Na een aantal
basketballwedstrijden met verlies te
hebben afgesloten, konden de dames van Lions eindelijk weer twee
punten aan hun aantal toevoegen
om van de onderste plaats af te
ZANDVOORT - De zeven teams van wisten echter nog wel hun eerste partij- en Ron Boonstra versloeg het 4e team komen.
met Robert Cliteur, Bert Göbel en Lions speelde afgelopen zondag teUnicum hebben bij de eerste wedstrij- en in drieën af te sluiten.
den in de jeugdkompetitie van de Het 3e team met Randolph Ramalho, Atalwin Pilon-met 8-2. Ceesjan Wijs- gen de b.v. Blues in Amstelveen. Er
NTTB-Kennemerland beslist geen een- Marcel Keur en invalster Lilian van der man en Ron Boonstra waren mét drie werd begonnen met een aangepaste'
voudige start gehad. Bij de jun. asp. Laan verloren in Hillegom met 7-3. overwinningen de besten. Wander ver- verdediging en gedurende een groot
speelde het Ie team gelijk tegen TOG 3 Randolph en Marcel scoorden elk een sloeg in een spannende en lange strijd gedeelte van de wedstrijd ging de
ZANDVOORT - De navolgende wed- uit Haarlem, het 2e team moest in de punt en in het dubbel waren zij erg Bert Göbel, die overigens zeer goed in strijd gelijk op.
strijden zullen de komende week in de thuiswedstrijd zelfs een 10-0 vcrliespar- goed op elkaar ingespeeld en konden vorm was en zeker in de toekomst Onder de basket werden de kansen
tafeltenniscompetitie worden gespeeld: tij slikken tegen het sterke HTC S uit met 21-19 en 21-15 een derde punt in de winstpartijen zal maken; Atalwin en door de Lions goed benut, echter in
Robert Cliteur wisten Wander Halder- de veertiende minuut liep de tegen28 januari: Heren Fusia 2 - Unicum 4 Hoofddorp, het 3e verloor met 7-3 van wacht slepen.
SDO in Hillegom. De overige 4 teams De welpen-pupillen van het eerste man elk één punt af te nemen.
Unicum 5 - Nieuw Vennep II
stander uit naar 25-18, maar door
29 januari: Dames Nieuw Vennep 2 - welpen/pupillen moesten het tegen el- team, Annette Wiesman, Joost Wieshet hoofd koel te houden en het
kaar opnemen, omdat de poule-indeling man en Jeroen Cliteur, nebben al de
Unicum I
goed laten rond gaan van de bal,
30 januari: Jun. Asp. Unicum I - dit vereiste. Het Ie team versloeg het 3e nodige wedstrijdervaring in kompetitie Nieuw 8e jeugdteam
konden de bezoeksters terugkomen
met 10-0, het 2e won van het 4e met 8-2. en toernooien. Tegen het 3e team met
Meertreffers 5
en de ruststand was 25-26 voor de
Unicum 3 - Nieuw Vennep 6
Robert ter Heyden, Martin van de Aar Tafeltennis blijkt een populaire sport te Zandvoortse dames.
Frits van Varik, Floris Wiesman en en Aldo Halderman wonnen zij met zijn, want steeds meer jongens en In de tweede helft slaagde de Lions
Unicum 4 - Unicum 2
Welpen/Pupillen: Heemstede 2- Uni- Oscar Lohuis, spelend in het Ie team 10-0. Robert ter Heyden wist toch meisjes melden zich bij de tafeltennis- erin om - mede door de goede
jun. asp. 3e klas, weerden zich tegen Joost Wiesman een game af te snoe- vereniging Nieuw Unicum aan om deel- samenwerking - uit te lopen naar
cum I
TOG zo goed mogelijk. Frits en Oscar peh, maar kon niet tot de overwinning te nemen aan de wedstrijden. Jeffrey een voorsprong van 10 punten.
Castricum 4 - Unicum 2
boekten ieder 2 overwinningen en Frits komen. Aldo Halderman en Martin van Loon, Mikko en Remco Fransen De tegenstander werd door dit ofUnicum 3 - Nieuw Vennep 2
en Floris wisten het dubbel naar zich van de Aar deden er alles aan om hun vormen met ingang van zaterdag het 8e fensief wakker en met een paar
.Unicum 4 - Nieuw Vennep 3
-2 februari: Heren Castricum 4 - Uni- toe te trekken. Eindstand 5-5. Het 2e sterkere klubgenoten de overwinning team van Unicurn-spelers. Ook zater- goede afstandsschoten werd de
team met Wim van Veenendaal, Roy niet kado te geven, maar moesten dag zullen zij de vuurdoop in de kom- stand opnieuw gelijk. Er waren toen
. cutn I
van de Laan en invaller Jacco van Duyn tenslotte buigen voor de ervaren spe- petitie krijgen tijdens een thuiswed- ruim 17 minuten in de tweede helft
Meertreffers 3 - Unicum 2
hadden geen kans tegen het sterke lers en speelster. Het 2e team met strijd tegen Unicum 2 jun. asp., terwijl gespeeld.
Unicum 3 - Rapidity 7
Spinneweb 4 - Unicum 4
HTC 5 uit Hoofddorp. Wim en Jacco Ceesjan Wijsman, Wander Halderman zijzelf slechts pupil zijn.
Daarop nam coach Borkent een

Het geluk was niet met de Zandvoor
ters, want een vlak voor het doel vai
PEC genomen vrije trap resulteerde h
een vreemd carambolerende bal d k
niets opleverde.
Nadat John Holshuijscn de stanrf DI
0-8 bracht, werden door heide team
een paar wisselspelers in het veld (je
bracht. De invallers van PEC. Gerri
Visser en Yde Hamming, kregen ooi
nog een kans om te scoren, zodat <\.
eindstand 0-10 werd bereikt. Bijna hut
Rob v.d. Bergh de ucr van Zandvoor 1
'75 gered: alleen doorgebroken stuitti
hg toch nog op de Zwolse doclmui
zodat er door Zandvoort '75 niet wcrr.
gescoord. Al met al toch een nuttige er
sportieve oefenwedstrijd.

WIJKVERPLEGING:

Zr. N. de Jong, Bronsteeweg 22,
Heemstede, tel. 023-282197.

DIERENARTS:
mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17. tel
15847.
GESLACHTSZIEKTEN: voor aleeme
ne informatie tel. 023-320202 (dag ei
nacht).
POLITIE: telefoon 13043.

Kerkdiensten
Hervormde kerk, Kerkplein: 10.00
uur: ds. M.E. Duyverman van Haarlem
(crèche aanwezig)

BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER
(CPA)
KENNEMERLAND:
ongevallen 023-319191. besteld vervoei
tel. 023-319277.

Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur:
Jeugdkapcl.

TAXI: telefoon 12600 en 16843.

Gereformeerde kerk, Julianawec 15:
10.00 uur: ds. P. van Hall; 19.00 uur:
geen dienst.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.

Nederlandse Protestantenbond, Brugstraal 15: 10.30 uur: Lepradienst. verzorgd door de werkgroep ,,Exodus".
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
zaterdag 30 januari: 19.00 uur: Eucharistieviering met orgel en samenzang;
zondag 31 januari: 8.45 uur: Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucharistieviering met medewerking van het
St. Caecilia kerkkoor.
Radiokerk Bloernendaal, Vijverweg
14: 9.30 mir: ds. E. Th. Thijs; 19.30
uur: ds. L.J.Boeyinga.
Kerk van de Nazarener, Zijlwcp 218.
Haarlem: 9.3U uur: Bijbelgespreksgroepen; 10.30 en 19.00 uur: ds. i.
Smink.
Woensdag 3 fcbiuari: 20.(KI uur: Celgroepen.
Nieuwe Apostolische kerk: Tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.ÜO
uur, woensdag 20.00 uur diensten in
gebouw Madocrastraat l, HaarlemNoord.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANOVOORT:
Noorderstraat 1. telefoon 1345') (b.g.g
023-320899 01 3204tv4). Spreekuur'ô|
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur
Verder volgens a f s p r a a k . Voor ile/i
hulpverlening, beschikbaar voor iedeu
inwoner van Zandvoort geldt dat c
voor de vrager geen kosten verbonüei
ziin.

Burgerlijke stand
'-

ZANDVOORT - Ondertrouwd: D.O
Vastenhouw en N.G. Moll; G. A. D:iaen R.H. Willemse; J.P. Alessie en V
van der Klugt
Gehuwd: J. Oosterom en C.l. van deMeer
Overleden:
Ursula
Luijt
get<
Winekler.68 j r . ; Joliannes l-. Visser, ')<
jr.; Treesjc t. Lek. 57 jr.-. Luis;
Bindels gek Schmidt, 69 jr.; niisahetl
Bakker, 72 jr.; Maria Chr. H e n d r i k s
86 jr.
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VERHUISD

Gebraden
valens-

van de

Grote Krocht 20 B
naarde

Nrijefijdsmode

Haltestraat 25

WU OPENEN OP 5 FEBRUARI A.S.
met voor iedere klant een leuke verrassing

OPENINGSSTUNTS
alleen vrijdag en zaterdag
Dagelijks vers

en
TEfVSPEH

bij
Aart Veer
Grote Krocht 23
Tel. 14404

naar het populaire 4 sterren hotel
PUERTO PLAYA
Vertrek iedere zondag (op basis van half pension)
8 dagen

Voor wat fleur en kleur
bent u bij
Erica aan de goede deur!

.- ff%

* Wit lederen pantalons l 50,* Wintertruien 25,-

',- / 15 dagen 1225,-

t
touringcar-verhuur

Grote Krocht 20, telefoon 12560-13203

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

Gemeubileerde
kamer
te huur voor 4 mnd.
Begin febr./eind mei
metgebr. v. douche
keuken en toilet
Tel. 02507-12063

Paviljoen „Be Vijverhut5
Vondellaan 4 6 - Z a n d v o o r t - T e l . l 25 38

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.

Hamlappen küo
11,98::
Varkensfricandeau, 12,98
Champignons 250 gram
1,68

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder me!
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Uw adres voor:
elast kousen, panties,
knie- en enkelstukken,
ook naar maat
Drogisterij

DE WIT VERHUIZINGEN

Boek-en kantoorboekhandel
Sigaren magazijn

Oe Krocht TIJDSCHRIFTEN
start

lotenverkoop
1 februari a.s.

BOUWMAN
Oranjestraat?
Zandvoort
Tel. 02507 -1 23 27

A. J. v. d. Moolenstraat54rd
Zandvoort-Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Uw adres voor:
BOEKEN

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Tel. 1 60 33

STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTÊN
TOTO/LOTTO

Renaultc
GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

Het lekkerste en
goedkoopste
broodbeleg haalt u
aileen bij de
Kaashoek

Jonge volvette
heel kilo,
voor maar

Een set
kussens

voor uw bankstel v.a

180,Itn alle m^ten
verknjgbdar)

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
telefoon 17751

inbegrepen.

W. de Vries
pianostemmen en
onderhoud, goede
service en lage prijs.
Tel. 02507-17972.

wij iets kado,

Overheerlijke

,,de Franse roomkaas",
200 gram

14x80x190

125rHet Kastenhuis
Komt u even gezellig proeven

Grote Kroclu25
telefoon 17751

f\iieyw - De AOO auto roaatserêe • Nieuw
Ledig autogewicht:

WA:

700 kiio (Renault 4)
750 kilo (Renault R 5)
900 kilo (Renault R 18)

248,269f330,-

Vanaf 6jaar no-claim, opbouw tot9jaar}

WA-plus: All-risk:

298,334,415,-

495f609,792,-

ASSURAIMTIEKANTOOR
E. JCNGSMA
Telefoon 02507-13360
Bel even op voorinformatie!

G. Kof
Tot ziens

Corry van de Kaashoek
Haltestraat 38 - Zandvoort.

Schuitengat 7,
telefoon

1 3212
auto - brand - leven
alle verzekeringen

Off.

Reriault-dealer

Burg. v. Alphenstraat 2a, Zandvoort, tel. 02507-13360
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Mr. GJ. van Heuven Goedhart
Gerrit Jan van Heuven Goedhart
(oorspr. slechts Goedhart). Bussitm,
19 maart 1901 - Genéve, 8 juli 1956.
Nederlands journalist en politicus,
studeerde rechten te Leiden en promovcerde er in 1926 op een proefschrift over de werkloosheidsverzekering. In 1926 werd hij redacteur,
in 1930 hoofdredacteur van ,,De
Telegraaf'. Van 1933 tot 1940 was
hij hoofdredacteur van het,, Utrechts
Nieuwsblad", waarin hij zich allengs
onderscheidde als één der felste be-^
strijders van het nationaal socialisme. Reeds op 10 april 1940 nam hij
ontslag. Sindsdien deed hij mee aan
allerlei ondergronds werk. Hij werktc mee aan het in februari 1941
gestichte blad ,,Het Parool".
In het voorjaar van 1944 week hij uit
naar Engeland. 12 juli 1944 werd hij
minister van Justitie in het tweede
kabinet - Gerbrandy. Met hel ministerie trad hij op 23 februari 1945 af.
In augustus 1945 werd hij hoofdredacteurvan „Het Parool". Van 1948
tol 1951 was hij lid van de Eerste
Kamer (PvdA). In 1951 werd hij
Hoge Commissaris voor het vluchtelingenwerk der Verenigde Naties. In
1954 werd aan het door hem met
energie geleide bureau de Nobelprijs
voor de vrede toegekend.

DONDERDAG 28 JANUARI 1982

PAGINA 3

EERSTE BASISSCHOOL

Belangr
het onc

oog en oor

r^yil-. " ; • • : • • /^^;&

na

van de Lom. 'vissie, verwan! an de
kabheljoe, overal goed vuur en beter as die Haarleinmerolie-zooi.
Opoe

Erelid

ZANDVOORT - De ervaringen, opgedaan in de Mr. G.J. van Heuven
Goedhartschoo) in de badplaats, zullen
in de toekomst bijzonder belangrijk
blijken te zijn voor de integratie van de
kleuterscholen in de lagere scholen van
de gemeente, wanneer in augustus 1985
de nieuwe „basis"school in werking
treedt.

De nieuwe basisschool die dan ontstaat, is namelijk véél meer dan het
onderbrengen van een kleuterschool
onder één dak met een lagere school.
Het betekent wel degelijk een andere
vorm van onderwijs, waarbij een
school ervoor moet zorgen dat kinderen (leerlingen) zo optimaal mogelijk
begeleid worden en diezelfde school de
kinderen de kans geeft, ieder in zijn
eigen tempo, het einddoel (het behalen
van het einde van de zesde klas en dan
liefst nog zonder zitten te blijven)
ZANDVOORT - Voordat het Cultu- bereikt.
reel Centrum in juni 1977 aan het
Gasthuisplein officieel werd geopend Géén Montessori
was dit gebouw in gebruik als gemeen„Wanneer gesproken wordt over „eitelijk verzorgingshuis.
Dil jaar bestaat het centrum vijf jaar. gen tempo" dan wordt al snel gedacht
Plannen bestaan er nu om rond de aan Montessori-onderwijs, maar dat is
maand juni een kleine tentoonstelling helemaal fout", dat zegt de direkteur
in te richten over de voormalige funktie van de experimentele basisschool in
Zandvoort, Gerard van de Laar. Was
van het gebouw.
Er blijkt echter erg weinig materiaal hij tot l januari 1982 nog gewoon
„schoolhoofd", per l januari verandervoor handen te zijn.
Daarom wordt iedereen die in het bezit de ook de naamgeving van de funktie
is van foto's, en/of gegevens over het van leerkrachten. „Het zijn nu allevroegere interieur vriendelijk verzocht maal groepsleraren(essen) geworden,
contact op te nemen met het Centrum. ook de term „kleuterleidster" kennen
Ook verhalen over die tijd worden wij niet meer. Dat ik direkteur werd
graag aangehoord en op schrift gesteld. was ook niet voorzien, dat had iedere
Het telefoonnummer is: 16924. Het leerkracht kunnen worden, alleen hebCentum is geopend iedere middag tus- ben de vroegere leerkrachten mij voorsen 14.00 en 16.00 uur, behalve op gedragen als direkteur, zo ligt dat",
legt de kersverse direkteur uit.
maandag en dinsdag.
Ook kent men in een basisschool geen
klassen meer. Men heeft in het schoolgebouw aan de Flemingstraat drie
werklokalen kleuterafdeling, drie
werklokalen onderbouw (1-3 klas) en
drie werklokalen bovenbouw (4 t / m
6).

Brief aan opoe

Help tentoonstelling
inrichten

Nieuwe
cursussen in
bibliotheek

Belangrijke taak

ZANDVOORT - Door de Stichting
EVA wordt op 2 februari een nieuwe
cursus P.V.V. (Politieke Vorming voor
Vrouwen) gestart. De cursus wordt
gegeven in de openbare bibliotheek
aan de Prinsesseweg, op dinsdagmorgen aanvangstijd 8.30 uur. Kosten
ƒ30,—. Inlichtingen onder telefoonnummer: 16700.
Bovendien is er een cursus voor nietpolitiek geïnteresseerde vrouwen:
Maatschappijleer. Het doel hiervan is
„Het bevorderen van inzicht in de
maatschappelijke ontwikkelingen bekeken vanuit de positie van de vrouw".
Start: 25 februari, 's avonds om 8.30
uur. Ook deze cursus wordt in de
bibliotheek gehouden.
Inlichtingen: tel. 18072.

lEen heel belangrijke plaats neemt op
deze school in de werkgroep WIL
(Werkgroep Individuele Leerling). Deze werkgroep is er speciaal voor die
leerlingen die het gewone tempo niet
kunnen volgen. Juist om deze kinderen
niet tot buitenbeentjes te maken en de
LOM-schooI niet als redmiddel te kiezen, worden deze leerlingen opgevangen door het WIL-team.
Het WIL-team bestaat uit één groepsleraar van de bovenbouvv, één van de
onderbouw, één uit de kleuterafdeling
plus een taakonderwijzeres. Het is de
taak van het team de moeilijkheden bij
de betreffende leerling op te sporen, dit
kan op verschillende manieren, vervolgens wordt dan aan de eigen groepsleraar van het kind een advies gegeven.

Weekmedia
Dorpsstraat 8, .Aalsmeer,
telefoon

02977-28411

Rijkssteun
Uiteraard moet een WIL-team ook de
tijd hebben om zich met deze problemen bezig te houden, en dat kan omdat
hiervoor extra steun van het rijk is
toegezegd. Vier aan de school verbon-

den leerkrachten hebben namelijk een
extra vrije dag, die voor dit werk wordt
gereserveerd. Deze dag, op de Mr. Van
Heuven Goedhartschool is dat de dinsdag, worden zij in hun groep(klas)
vervangen door een leerkacht die parttime aan de school is verbonden. In
Zandvoort betekent dit dus vier parttimers die iedere dinsdag dezelfde klas
hebben.
Door ruiling onderling van de leerkrachten kan de plaats in het WILteam door een ander worden ingenomen wanneer dit noodzakelijk blijkt.

met het vak rekenen (omgaan met
hoeveelheden). De andere in de groep
samenwerkende scholen hebben bijvoorbeeld gekozen voor „Het pedagogisch klimaat in de school", en „Het
spreken, spellen en stellen" (taal).
De vier scholen te zamen werken aan
het projekt „Ontwikkelings Projektplan Zorgbreedte", kortweg OPZB genoemd.
Met de term OPZB zijn wij dan de
kring rond, want deze letters staan dus
namelijk voor de doelstelling van de
scholen, namelijk.

Oudercommissies en leerkrachten van
andere scholen gaven blijk van hun
interesse. Een interesse die niet mag
vervagen in de komende jaren, maar
juist zal moeten toenemen, wil men in
het onderwijs kunnen profiteren van
deze experimentele basisschool.

Projekt

„De kinderen zo optimaal mogelijk
begeleiden, zodat ze in hun eigen tempo
het einddoel bereiken".

ZANDVOORT - In het kader van de
winteraktiviteiten van de Kruisvereniging Zandvoort stond woensdag 20
januari de enzymtherapie op de agenda.
Opvallend was de geringe belangstelHng voor dit onderwerp, dit in tegenstelling tot de drie voorafgaande
avonden over alternatieve geneesvvijzen.

In 1978, het onderwijs is al jarenlang in
beweging, werd door het ministerie
vrijwilligers gevraagd voor de zogenaamde aktiveringsschool. Voor dit
vernieuwingsproces meldden zich destijds de Mr. Van Heuven Goedhartschool met de kleuterschool Hummeloord.
Beide scholen werden geselekteerd en
het vernieuwingsprojekt waar men mee
te maken kreeg was het vak „rekenen". Deze werkwijze is wellicht de
aanleiding geweest dat beide scholen
werden uitverkoren deel te namen aan
de experimentele basisschool zoals die
nu van start is gegaan.

Groepswerk
Wordt in een basisschool de nadruk
gelegd op groepswerk, ook buiten direkt schoolverband wordt er groepsgewijze gewerkt.
De Mr. Van Heuven Goedhartschool
werd namelijk utgezocht te zamen met
één school uit Bloemendaal, één uit
Heemstede en één uit Hoofddorp. Deze vier scholen te zamen vormen één
groep, waarin per school een bepaald
onderdeel de speciale belangstelling
heeft.
Voor de Zandvoortse school betekent
dit dat men zich speciaal bezighoudt

Uitstraling
Van de Zandvoortse basisschool moet
in deze proefperiode een zogenaamd
uitstralingseffekt uitgaan. Met één basisschool is men er in het onderwijs nog
lang niet. De bedoeling van het ministerie is dat de experimentele basisscholen de basis zijn om het nieuwe schoolsysteem uit te testen.
Het ligt in de bedoeling dat in de loop
van de komende jaren (dus tot augustus 1985) scholen in de gemeente kunnen profiteren van de kennis en fouten
die nu worden opgedaan in het experimentele stadium bij deze éne school.
Er moet een uitstralingseffekt uitgaan
van de Mr. Van Heuven Goedhartschool naar de overige lagere scholen,
ook die van het bijzonder onderwijs in
de gemeente.

Feest
Dat de overige scholen belangstelling
hebben voor deze basisschool werd
afgelopen zaterdagmorgen bij de min
of meer officiële opening wel duidelijk.
Behalve de wethouder en ambtenaren
van onderwijs, was er praktisch vanuit
het gehele onderwijs belangstelling.

BIJ EEUWFEEST EPILEPSIEBESTRIJDING
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In het Gezondheidscentrum! aan het
Beatrixplantsoen waren ditmaal slechts
dertig personen gekomen die met interesse de lezing hebben gevolgd van
mevrouw J, Zuydam uit Waarland over
de enzymtherapie.
Door spreekster werd uitgelegd wat
deze geneeswijze beoogde en wat precies Enzym-eiwitten zijn. Bovendien
werd er door haar op gewezen* dat de
medici in Nederland niet bepaald enthousiast zijn over deze alternatieve
geneesmiddelen. Speciaal de apotheekhoudende huisartsen blijken de pharmaceutische geneesmiddelen te prefereren.
Na de koffie was mevrouw Zuydam zo
goed op dreef, dat zij gewaarschuwd
moest worden te stoppen, omdat ze
anders niet meer met het openbaar
vervoer naar huis zou kunnen reizen.
Hieruit bleek wel dat thuisblijvers toch
weer veel gemist hebben.

Even terug naar die huizen en het
circuit, want dat is veel belangrijker. Weet je nog, dat mevrouw
Vreugdenhil werd uitgelachen toen
ze het had over onvoldoende voorlichting? Hoe zei ze dat ook weer?
Zoiets van: „zo'n enquête van het
Haarlems Dagblad zegt niets, want
de mensen zijn nooit goed voorgelicht." Laat ze maar lachen, opoe,
je ziet, dat ze gelijk had. Want dat
van die huizen wisten de mensen
toch niet? Zou die mevrouw het zelf
wel geweten hebben? Misschien wel
niet. Misschien had ze wel vóór het
circuit gestemd als ze het wél geweten had.
Je ziet opoe. je hebt wat los gemaakt over die paar huizen. Kun je
niet beter bij je stokvis en grauwe
erwten blijven? Maagpij n is beter
dan slapeloze nachten en die heb ik
nou van je. Want heus, ik snap er
niks meer van. Je zult wel niet naar
me willen luisteren. Opa zaliger zei
ook al eens: „dat wijf van me, daar
zit een kop op van graniet" maar
opoe, als je doorgaat met van die
politieke dingen, doe je neef dan
een plezier en vertel me eerst waar
je staat. Ik bedoel: ben je nou
sociaal, christelijk, liberaal of 66
democraat?
Een stevige smakkert van je volle
neef.
Guurt.

Wat is me dat Sanferi 'n rneraekels
raer durrepic Jae, zolang as je
skraift over vrete en zoipe gaet alles
best maer as je es ien keer je hart
oitstoot begint je aigeste fermilie te
kraite. Motte jcloi es leze, wat die
volle neef van me, dat ts d'r ien
van
hui het nog in de Prinsehotstraet 'ewoond. Maer ik zeg met
wie, want dan wete jeloi gelaik wie
ik bin en dan kraig ik nog méér
gezaenik. Hn wat heb je daer nou
;in? Hebbe jeloi al e.s rokende worste 'cgete? 't kan nog net met 'n
stamppotje grof ensnejc anduivic
(rau) Stampaerepels en kaene van
kalfsniervct d'rbai kwakke. En o
jae, as je koters veul verkouwc
binne, mot je ze Lumpetraen geve.
Dat's traen, 'emackt van de levers

lepsiesymbool voorstelt. Dat
gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in gebouw
De Rank op de Cruquiushoeve, ter gelegenheid van het
eeuwfeest van de epilepsiebestrijding.
Gelukkig was er voor alle
zekerheid een klein model
binnen opgesteld, want in de
hoosregen buiten zou er weinig feestelijks te beleven zijn
geweest.

Een gebaar, dat door üe vele aanwezigen met grote bijval werd begroet. Er waren heel veel bloemen
en geschenken. Het van het toneel
afscheid nemende lid heeft dubbel
en dwars ervaren, hoezeer haar
inzet is gewaardeerd. Een spontaan
en hartelijk afscheid en zeker „Weiverdiend!"

Tachtig jaar
Onze plaatsgenotc, mevrouw E.W.
van Breemen-Snijder, wonende
Stationsplein no. 21, wordt 2 februari a.s. tachtig jaar. De leeftijd
der zeer sterken is dan bereikt,. Op
zichzelf geen verdienste, alleen
maar iets om dankbaar voor te zijn.
En dat is ze dan ook. Ook is ze nog
zeldzaam vitaal en interesseen zich
nog voor heel veel zaken. Ze was
indertijd gehuwd met de heer E.H.
van Breemen, een welhaast legendarische figuur bij de Koninklijke
Noord- en Zuidhollandse Redding
Maatschappij. Bij het Leger des
Heils vervulde zij eveneens een rol
van betekenis en vele jaren trad zij
op als assistente van de beheerder
van het Caravankamp „De Zeereep", waarover de heer Van Breemen in de eertse jaren de scepter
heeft gezwaaid. Ik wilde dit belangrijke kroonjaar toch wel even memoreren. Ze is het waard en heeft
het ten volle verdiend. Nog vele
gezonde en vreugdevolle jaren namens zeer velen!

Ergerlijk
Een wekelijks terugkerend punt van
ergernis is de vernielzucht, die onze
brooddronken jeugd telkens opnieuw botviert op onze fraaie groene straathuisvuilbakken. Op zichzelf een sieraad voor ons dorp.
Maar er gaat geen week voorbij, of
er sneuvelen er weer een paar. Ik
bewonder het geduld van PW, die
telkens maar weer repareert. Ik had
er al lang het bijltje bij neergegooid! Moet dat nu zo doorgaan?
Het is ergerlijk en zinloos. Kunnen
we niet afspreken daaraan gezamenlijk nu eens een einde te maken? Elke nieuwe bak kost een
handvol geld en tenslotte betalen u
en ik dat.

Zeezeiler
Het gaat niet zo best met onze
zeezeiler Kees Visser, die met z'n
zeiljacht de „Vrijheid II" nog altijd
ligt in de haven van St. Helena. Er
wordt druk gesleuteld om de schade
te herstellen van het laatste stormweer. die vrij aanzienlijk bleek te
zijn. Hij heeft z'n moeder opgebeld
en vertelde, dat hij kennis had
gemaakt met een Hollander, die op
St. Helena woont, maar op een
Hollandse coaster vaart. Die man
vertelde, dat Kees in een zeer goede
conditie was en zwaar gebruind. Hij
vond de boot van Kees een mooi
scheepje, maar niet geschikt voor
de grote oversteek n;ur Kjap de
Goede Hoop. Kees zelf wacht nu op
spullen, die een wal\is\a,irder hem
binnenkort zal komen brengen Hij
is dan van plan om 15 februari a <•
naar de Azoren te v a r e n , een arstant! van 4.000 mijlen Daarna zal
hu verder/ien waarheen de \eidere
tocht leiden /al. \\e wachten dus
maar a) en ook .il /i in de laatste
berichten niet zo bemoedigend. hi|
houdt de moed erin en van opgeven
i.s volgens hen) peen .sprjke.
K.Sr

Programma Vrouwen van Nu

De grote plastiek staat er, vier meter
hoog, aan de rand van de Cruquiushoeve en duidelijk zichtbaar vanaf de
openbare weg, als een niet mis te
verstane wenk naar de samenleving.
De in elkaar grijpende cirkels, met
slechts bovenaan een rood vakje, duiden aan dat er weliswaar sprake is van
een storing, maar dat epilepsie, mens
en maatschappij nauw bij elkaar horen.
Dit door Jouke Hoogland ontworpen
symbool zal gebruikt worden om duidelijk te maken dat alle activiteiten daarop gericht zijn. Gebleken is reeds dat
veel mensen het verstaan en waarderen
en er biologische begrippen in zien als
boom, blad, hersenen.
Met haar komst naar het epilepsiecentrum zette prinses Margriet overigens
een zeer gewaardeerde traditie voort.
In het speciale boek staat nu haar
handtekening, onder die van haar overgrootmoeder, koningin Emma en haar
moeder, die als koningin Juliana een
bezoek bracht aan hel centrum.
In de hoop dat ze ook tijd zou hebben
het te lezen, overhandigde prof. A.J.

Geringe belangstelling
voor enzymtherapie

Beste Guurt

Prinses Margriet
CRUQUIUS - Samen met
twee patiënten, Hanneke van
.Doorn (14) en Karin Bart
(16), heeft prinses Margriet
dinsdagmorgen een plastiek
onthuld, die het nieuwe epi-

M.A.

Beste opoe,
Had je niet gedacht hè, een brief
van je volle neef te krijgen? Maar ja
opoe, dat is je eigen schuld! Kijk.
zolang je je gewoon met je eigen
receppies bezig houdt, zoals raasdonders met spekvet en ander voer
voor betonnen magen, zal je van
mij niets horen, niks daarvan!
Maar wat je twee weken geleden
schreef over die woningbouw, meid
toch, daar gingen m'n haren rechtop
van staan. Is dat nou echt waar van
die 27 woningen voor dit jaar?
Kijk opoe, zo'n opmerking zet me
toch aan 't denken. Je was er zelf bij
toen meneer Jongsma zei, dat er in
ons dorp nog 400 woningen gebouwd konden worden zonder dat
het circuit weg moest. Daar was
meneer Aukema het helemaal niet
mee eens en die kan het weten
hoor, want die is wethouder. Maar
toch zei hij wel iets van 250 of 300
huizen of woningen, geloof ik.
Nou ben ik eens gaan rekenen opoe
en je weet, dat ik daar geen kei in
ben. Opa zaliger zei altijd: „knul,
wat moet er van jou terecht komen;
je kunt niet eens tot tien tellen!"
Maar goed, ik heb het toch geprobeerd en wat denk je? We kunnen
nog minstens tot 1991 woningen
bouwen zonder dat het circuit weg
moet. Ik begrijp er niets meer van.
Opoe, weet je het nou wel zeker?
Of zou misschien meneer Toonen
ook niet kunnen rekenen? Gut zeg
en ik dacht nog wel dat het zo'n
knappe kop was, direkteur van de
bibliotheek en zo.

Tijdens de gehouden afsdu'iilsreceptie in het Gemcensdiapshuc, van j
mevrouw Jo Bisenbergcr K'omhout, heeft Je Zandvoortse toneelvereniging „Op hoop van /.egen"
mevrouw Jo Bisenberger-Kromhout
wegens haar groie verdiensten voor
de vereniging gedurende niet minde/ dan 47 jaar, benoemd tot erelid
van de vereniging.

van 't Klooster, als voorzitter van de
vereniging, de prinses het boek „Vanuit het Duister", geschreven door
Adriaan Vcneina ter gelegenheid van
honderd jaar georganiseerde epilepsie-

bestrijding. Heel ontspannen en plezicrig verliep de aanbieding door Helma
Bakker (21) en Riekje Dekker (61) van
een door hen/elf ontworpen en gemaakt wanclbord.

ZANDVOORT - De vrouwenverenigmg Vrouwen van Nu gaat zich de
komende maand bezighouden met de
navolgende jktivueiten.
2 februari: Kontaktmorgen in Zomerlust. aanvang 10.00 uur.
3 februari: \Vinterwandeling. ver/amelen Rotonde 13.00 uur, inlichtingen tel.
15689, b.g.g. 14513.
4 februari: Spelmiiklug in Zornerhist,
aanvang 13.30 uur.
5 februari: Bndge-avond in üometlust.
Diezelfde middag is er een bridgedrive.
Aanvang 13.30 uur.
Uitgenodigd worden al diegenen Jie de
bridgecuisussen hebben gevolg v .in
Henny Witters. Kosten f 5,~ p.p.
Opgave tel. 15590.
8 Iclmiari: Cuisus reammatie m Cienieenschapshuis van 14.(K!-10.00 uur.
Kosten j 25.— p.p. mcl. lesboekje
*Bovenste foto: prinsct, Marfrifl onthult voor drie lessen Opgave bij Willy
met kennelijk plezier een nwdfl van de Brand. tel. 1S530
plastiek, voorstellende liet nieuwe epilcp- 9 februari: Aanvang cursus ritmische
gymnastiek en l lnulelooper schilderen
siesvmbool.
(onder voorbehoud).

12 tebiu.in Uezoek l'rans H.iN M u
seum. (l.iarlem. o l.v de heet Kom
A.irnang lO.UÜ u u r . kosten t 2.5l>
opgave 'tel. 18530.
12 februari: 14.00 uur eerste van dru
extra lessen bridge voor de v r i i d . i g m u l
dag-cursisten afgelopen seizoen. Opg.i
ve Lies van Ackooy, tel. I55"0
15 februari: Reaniniotiecursus Ge
nieenschapshins, 14.tHl-lb.00 uvir.
Ib februari: Cjusene over de hi|. J-111
vang 13.30 u u r . Getneensdi.ipshuis
22 februari: Reanmiatiecumis Cïc
meenschapshuis. U O O - l t i O O uui
23 februari Leiieinergadenng in lumeenschapshuis. A a n v a n g 13 30 u u i .
25 tebruaii: Mnhviiitertoeht met v leut
|e lente. Bezoek aan Westlnese Hoi
te Bovenkarspel met a a n s l u i t e n d e toel
langs oude IJsselmeerstailies, besluie
wordt mei een fikse pamiekoek Kp
len l" 22.50, v e r t i e k bus uit ZaïuKoot
vanaf Gemcetischapshins W (K) uur
terug 18 00 uur.
4 maart: Konlaktmorgen ZomerluM
Aanvang 10.00 uur.
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/Ü.IM opnieuw ie oeginnen met net
karretje Uiteraard gaat het mij met zo
7cer om dat min of meer waardeloze
tasje, maar het intrigeert mij welke
,,gedienstige geest" zich over mijn
boodschappen heeft ontfermd En met
welk motief'
Gasthuishofje 20
H.M Weller

M.iandaginidilag jl is mij iets heel
\rtemds overkomen ik deed hoodschjppcn bij A Hcijn en duwde mijn
k.irretje - \\.i.irin /idi een canvas tasje
bevond - welgemoed door het bedrijf'
Ik had reeds enkele artikelen vei/ameld en op een sjeueven ogenblik uilde
ik het een c.n ander bij het v k t s v a k
aanschaffen Om mei m de \\eg te staan
..parkeerde ' ik m n karretie ,'ehter mij
tegin een stapel k r a t t e n Toen ik rni|
n,i pi m twee minuten omdraaide
stond mijii karretje er nog v\el maar de
boodschappen plus het canvas tasje
waren er uit verdwenen' Ik ondernam
onmiddellijk een speurtocht langs alle
straatjes mot inbegrip \an eeninspektie
bij cie kassa s De bedrijfsleider was 70
vriendelijk mij hierbij te assisteren
Tevergeefs
Ik w.is derhalve genood-

Bij de herdenking van het 100-jang
bestaan \.m de spoorlijn HAARLEM7ANDVOORT op 3 juni 1981 is hulde
gebracht aan de Amsterdamse ingenieur Kumders
Ceti plaquette op een voor het station te /andvoort geplaatste spoorbiels
v e r m e l d t hem als eerste directeur van
de Haarlem Zandvoort Spoorweg mij.
Dit is juist, maar gaat geheel voorbij
aan ajn uerkelijke verdienste ruim

een eeuw geleden niet alleen begrepen,
maar ook verwezenlijkt te hbben railverbindmg van de badplaats met haar
achterland
De Nederlandse Spoorwegen toonden begrip en erkenden dat ir Eduard
J J Kumders de STICHTER van de
spoorlijn was
De spoorbiels op het Stationsplein
pn;kt thans met de dienovereenkomstige tekst» Namens de nakomelingen
van de heer Kumders
E J. Zeegers

AutopuzzeJrit

ZANDVOORT - De autosportvereniging Sandevoerde organiseert op zaterdag 6 februari een eenvoudige autopuzzelnt op het nieuwe reglement. De
deelname staat open voor iedere sportieve automobilist. Deze nt die op het
systeem routebeschrijving wordt verreden telt mee voor het clubkampioenschap van de A.S V -Sandevoerde. De
rit is uitgezet door de familie Kleijn uit
Zandvoort. Lengte van de nt 30 kilometer, wat met een gemiddelde snclheid van 17 km/uur, dient te worden
vereden.
HAARLEM - Op dinsdag 5 februari Er kan ingeschreven worden in de
geeft het Noordhollands Philharmo- klasse A-B-C. Starten finishplaats vannisch Orkest het vijfde concert van de uit en in hotel Dehcia, Kerkstraat 16 m
serie A m het concertgebouw m Haar- Zandvoort. De deelnemers kunnen
lem
hun auto parkeren op het FavaugeHet orkest wordt deze avond geleid plein. Start eerste deelnemen 20 01
door Elyakum Shapirra, terwijl de cel- uur. Gelegenheid tot inschrijven vanaf
list Frédéric Lodéon als solist optreedt
19.30 uur m hotel Dehcia. Het inHet concert zal worden geopend met schrijfgeld bedraagt f 10,—.
de ouverture Cyrano de Bergerac van Voor meer inlichtingen kan men zien
Wagenaar, vervolgens staat het cello- wenden bij de heer: N.Paap, Nic.
concert van Lalo op het programma. Beetslaan 46 in Zandvoort, tel. 02507Aanvang van dit concert 20.15 uur. 14389.

Frédéric Lodéon solist

PAGINA

Prinsenbal in
Duysterghast

PrinsPmeuf IJ, Kees Visser;
Prins Quast m, Joop Leltz,
Prins Buus IV, vVim Buchel,
Prins Nieck V, Nico Jansen,
Prins Sjefke VI, Joop van Droffelaar;

ZANDVOORT - In het kader van
Prins Safari VII, Theo Oorbals,
de viering van het derde lustrum van
Prinses Ansepans VIII, Ans Weller;
Sociëteit Duysterghast wordt door de
prins Rien IX, Rien Couvreur;
,,Duysterhappcrs" met Prins AB XV
Prins Theodosius X, Theo Stor,
en vorst Jan de Wiede op 30 januari
Prins Duysterghast XI, Jac v.d.
Berg,
a.s. een Prinsenbal georganiseerd.
In samenwerking met Zomerlust,
Prins Sjaak XII, Sjaak Harms;
zulle alle zalen zowel in Zomerlust als
Prins Henck XIII, Hans Visser;
in de Sociëteit gonzen van de Carna- Prins Rudo XIV, Rudy Walthaus;
valsfanaten.
en de oud-vorsten: Doerack, Edo van
Alle oud-prinssn en vorsten van Duys- Tetterode en Willem I, Wim Th. Kok.
terghast zijn uitgenodigd dit feest mee
te vieren.
De carnavalssfeer zal mede worden
Vr'ijwJIli'gV-'WulRverlèhiiïg'-'
opgeluisterd door de andere Zandvoor'se Carnavalsverenigingen ,,de
Scharrekoppen", de „Schuimkoppen"
en de „Noordeling", alsmede de „Biggenvangers' uit Heemstede en de
„Geuzentrappers" uit Amsteram.
MENSEN helpen MENSEN <• *
De oud-prinsen van Duysterghast
Een reddingslijntje. '
,
zijn:
Als de ze* ut* hoog gaat> v
Prins Doerack l, Edo vanTetterode,

;- Ï 7 3 7 3

'-•\

Afsluiting
Haarlemmermeer en
Kostverlorenstraat
ZANDVOORT - In verband met de
riolerings- en bestratingswerkzaamhedcn zullen de Haarlemmermeerstraal, alsmede de Kostverlorenstraat tussen de Sophiaweg en de
Jhr. P. Quarlcs van Üflbrdlaan voor
het doorgaande verkeer worden afgesloten. Dit zal ongeveer zes weken
duren.
Tijdens deze periode is het verboden
op de Julianawg te parkeren omdat
door de verplichte verkeersomlciding een groter verkeersaanbod van
en naar Zandvoort Nieuw Noord
wordt verwacht.
Het verkeer over de Zandvoortselaan richting centrum zal worden
omgeleid via de Prinsesseweg (busbaan).
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Krijgt u gasten?
Geen bezwaar'
Wij verhuren
bedden tafels stoelen
glaswerk porselein enz
voor elke gelegenheid i
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713
Privé na 1800 uur 16658

i i B

Gevraagd:

doet.

We Wetcn
1 ochtend per week
Tel. 02507-14511.

FOTO QueSSe
uitsluitend geldig
in winkels met een
AMBACHTELIJKE SLAGERIJ
donderdag 28 januari

Compleet foto/filmassortimem, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen
DROGISTERJJ

MOERENBURG

Calvé
Roosterpinda's

Haltestraat 8.
Zandvoort

100 gram

• SRAR *

Heinz
Tomatenketchup
340 gram

Veifög op weg
Gcet uw auto een 7ichtbaar tckun van veiligheid
De krul van Veilig Verkeer
Nederland garandeert dat u
in een veilige jmo njdt
Als u e<-n onderhoudsbeurt laat uitvoeren, is de
veiligheidsinspectie voor
on/e rekening
Onderhoudt u uw ,mto
/ell, d,m ver/orgen wij de
inspectie voor de pnjs van
ƒ 55,-. En die pnjs geldt
v oor alle merken
Maak nu een afspraak
met ons, tel
02S07- 14S65

Edet Toiletpapier
rose/wit
4-pak

Vruchtenmix
0,6 liter

Friesche Vlag
Goudband
Koffiemelk
0,5 liter
Blue Band
Margarine
250 gram
Nutricia
Chocomel
sporting liter

Spar Frites
diepvries
kilo

SPAR heeft liefst 450 SPAR
Elgen-Merk artikelen, nét zo
goed, maar u betaalt 'n stuk
minder.' Ze zijn gegarandeerd
door SPAR: de grootste
kruidenier van Europa.
1

Spar Kaas
vol vet jong voorverpakt

69
255

>Spar
Hazelnootpasta
350 gram
Spar
Engelse Drop
500 gram

lspar

Spekulaas 400 g

plastic
literfles

'Spar Spaghetti
pak 500 gram
OQ

Ribkarbonade
500 gram
kilo

Van Gilse
'Spar
Schenkstroop
Boterhamzakjes QQ 500
gram

ioo stuks

i Spar
Damesverband

maxi, 20 stuks

Johma
Hollandse
Vleessalade
200 gram

275 Luilekkerland
Paté
200 gram

San Francisco

149
198

Citron liter

135

3-pack

198

FUNE VLEESWAREN

189

645

yy

Gekookte Gelderse
150 g stukje 400 g

198

vrijdag 29 en zaterdag 30 januari

495

NKKKO

Casselerrib
100 gram

225
165

198

WhlSRdS 410 gram
lam, hart, konijn,
kip, lever, tonijn
DiËPVRIES >

Pudding
chipolata/bitterkoekjes/
aardbeien
500 gram 198

Corbières
V.D.Q.S,

Auto Strijder 8.V.

163

Slankie Smeerkaas
ham/magere komijn/
krauter/mager
100 gram

Chocoladedrank

Burg v Alplicnsii 102

169

ZUIVEL

aanbiedingen geldig
t/m dinsdag 2 februari

'Spar
UwV.A.G dealer voor
Volkswagen en Audi:

~-

Hamschijf dikbevleesc
500 gram
425

BROOD EN GEBAK

0,7 liter A

Broodbollen
zak 6 stuks

• Minervois
"VOOS

V .JL>.\£.Lj.xj-j

0,7 liter 2 flessen Jfö

135

GROENTE EN FRUIT
woensdag 27 januari

Andijvie
kilo

2 kilo
Veilinggebouw
De Witte Zwaan
in en verkoop on
opsloo van inboedels
lift yoede'cn
Dag gt opcnd v 9 18 u
en zatLrriacjb tot 11 n
Tel J21G) 13/rl
na 18 00 uur Ibbb)
Fa WATERDRINKER
Souterruin
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2

Drogisterij
Moerenburg voor

VOGEL
HOMEOPATH/E
Haltestraat 8
Zandvoort
Tel 02507-16123

Vloeibaar Dreft
400 gram
Prodent Fluor
Tandpasta

donderdag 28 januari

Hutspot panklaar
500 gram

2 tubes

Nivea
Crèmezeep
5 stuks
Nivea Bodymilk,
250 ml.

é

Nivea Crème
200 ml.
SPAR SUPER IN' Zandvoort

S alleen geldig in
Spar Super
iiinbiodinqon
l/ni dinsd.Uj 2 Icbruan

192

11.95

500 gram
Varkensfilet «w/v£»
500 gram
/"5
RunderpouJet
mager 250 gram
Verse Kuikenbout
uitsluitend geldig
in winkels met
VOORVERPAKT VERS VLEES
donderdag 28 januari

Biefstuk Tartaar
5 stuks

495

vrijdag 29 en zaterdag 30 januari

Runderlappen mager
500 gram
kilo

795
14.95
Runderpoulet
mager 250 gram
Varkens Quick-Steak
100 gram
Verse Kip
kilo

645
Navel 2 kilo
sinaasappelen 369
vrijdag 29 en zaterdag 30 januari

Champignons
250 gram

Golden
Pelicious 2 kilo
Witlof
500 gram

159

50 JAAR
HET BESTEINDE BUURT!
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en vies woor
rnemer wel

maar is voor een

ZANDVOORT - „Een maximale omzet 'zend gulden kon geven, toen ging dat
tegen een minimale prijs, is voor een met. Nooit zal ik dat vergeten, altijd
kleine detailhandel een onmogelijke keurig alles betaald en dan naar sociale
zaak".
zaken te moeten gaan voor een lening.
Dit zegt de heer A.J. Schaap uit de Wat mij dat heeft gekost' Na veertien
Haltestraat, die de slijterij, een familie- dagen krijg je dan een brief dat het niet
bedrijf, gestart door zijn grootvader kan, ik heb er geen woorden voor, na al
(hij leverde heel vroeger met paard en die jaren nog niet".
wagen de drank aan de strandtenten, Duidelijk wordt wel dat de gedwongen
kogelflesjes enz.) voortgezet door zijn sluiting van zes jaar geleden nog allerlei
vader en sinds 1948 door hemzelf, na emoties oproept. ,,de tranen springen
tachtig jaar, heeft moeten sluiten.
in mijn ogen als iemand er over begint.
Een familiezaak kapot gemaakt door
De sluiting van de slijterij van de heer het beleid van de gemeente die nooit
Schaap, betekent ook bijna het einde had mogen toestaan dat er nog eens
van de Zandvoortse slijterijen. Waren zo'n supermarkt bijkwam".
er in het begin van de zeventiger jaren
in de gemeente, inclusief Bentveld, nog Kritiek
elf drankhandelaren, nu elf jaar later is Kntiek Op het beleid van de gemeente
er nog maar één.
wordt meer opgevangen wanneer het
gaat om bedrijven in de verzorgende
Woorden wethouder
sektor. Veel bedrijven, groentezaken,
„Wij zaten destijds met zo'n negen melkhandelaren, kruideniers zijn in de
slijterijen op Zandvoort, toen de slijte- afgelopen tien jaar verdwenen.
nj van de grote supermarkt werd ge- Men had het moeilijk, maar door
opend was dat nummer tien. In één keihard te werken, vrouw en man, kon
jaar tijd zijn er toen zeven gesloten, men het redden, de komst van de grote
gevolgd door nummer acht een jaar supermarkt heeft bijgedragen tot verlater" zegt de heer Schaap, terwijl hij vroegde sluiting van veel bedrijven.
vervolgt: ,,Ik kan mij nog herinneren Familiezaken kunnen het nog net reddat wethouder Van der Mije zei, bij de den, is de mening van de heer Schaap
opening van de Supermarkt, „Ik hoop en zaken in de luxe sektor, kleding en
dat het nog meer mensen zal aantrek- dergelijke.
ken hier hun boodschappen te doen". Een familiezaak blijkt kwetsbaar bij
Maar dat kostte wel negen Zandvoor- ziekte van één der partners. Vakantie
ters hun brood". De meesten van deze kan niet genomen worden in het seiondernemers dreven hun zaak al op het zoen, zo er al geld voor vakantie is en
_ principe „papa-mama" zaken, omdat de zondagsopening financieel gezien
- het aantrekken van personeel gezien de een uitkomst, betekent toch een extra
sociale lasten die dan opgebracht moes- aanslag op de gezondheid.
ten worden al tot de onmogelijkheden De reden dat de deuren van de slijterij
behoort, doch de vestiging van de grote van de familie Schaap werden gesloten
supermarkt, betekende voor veel van houdt dan ook verband met deze zware
deze zaken wel de druppel die de belasting. De zaak in luxe artikelen
wordt voortgezet, zelfs uitgebreid,
emmer deed overlopen.
maar dit kan alleen omdat de slijterij
De slijterij van de familie Schaap aan de Haltestraat in de laatste dagen van december
werd gesloten.
Geen hulp
1981. Nu is ook deze familie-zaak uit het dorpsbeeld verdwenen, voor veel
Zandvoorters een lege plaats achterlatend.
Deze theorie wordt bevestigd door één Te optimistisch
der middenstanders die zes jaar geletoeristenplaats
of een woongemeente dernemers in Zandvoort betekent dit
den noodgedwongen de zaak moest Ook veel jonge ondernemers in de
opheffen. Een triest verhaal „want meer luxe sektor sluiten na een langere met toeristische funktie. „Te willekeu- dat men nimmer weet waar men aan
enige hulp van de gemeente kregen we of kortere periode weer de deuren. rig worden deze twee begrippen door toe is en dat is op zijn zachtst gezegd
niet" vertelt de vroegere eigenaresse. Ook hier blijkt dat degenen die het de gemeente gehanteerd. Voor de on- ,,Niet juist", aldus de heer Schaap.
Als voorbeeld noemt zij. „De verkoop- redden worden geruggesteund door
prijs voor Bokma was, zeg, ƒ 12,95 per een groot concern of dat de vrouw de
fles, daartegenover stond een inkoops- zaak drijft, terwijl de man elders werkpnjs van ƒ9,95. Wanneer de super- zaam is.
markt dan de flessen Bokma voor Volgens Zandvoortse
ondernemers
ƒ 9,90 in de verkoop gooit en dat wordt het winkeherschap in de gegebeurde, dan lopen je klanten weg en meente door buitenstaanders te licht
neem ze dat eens kwalijk. Wij hebben opgevat. „Men ziet Zandvoort op een
nog geprobeerd om lager te gaan zitten zomerse dag al het barstensvol is met
met de verkoopspnjs maar dat was niet toeristen en denkt dan te optimistisch
te doen, daarvoor was de omzet te over het ondernemersschap. Men verklem Op die manier was je bezig je geet dat Zandvoort toch een plaats is
eigen graf te graven. Vergeet met dat met 15 tot 16.000 inwoners".
er veel lasten waren voor de kleine Volgens de heer Schaap heeft een Een zaak die binnenkort precies één Wat haar is opgevallen is dat een
middenstander, vergunning, belastin- gemeente met een vergelijkbaar aantal jaar bestaat is Liberty Mode aan de kledingzaak het in Zandvoort echt
gen, huur van de zaak en je moet zelf inwoners geen verzorgend winkelappa- Louis Davidsstraat Na jaren van dub- moet hebben van het seizoen, van de
-toch ook nog kunnen blijven eten. Ik raat meer. In wezen zou er bijvoor- ben en piekeren, waagde Peggy Lijes- toerist en de dagjesmensen. Vel busreiweet nog goed dat de gemeente van beeld, gezien het aantal inwoners, sen vorig jaar februari de grote stap en zigers die, wanneer ze lang moeten
iedere verkochte liter drank een dub- plaats zijn voor twee supermarkten, begon een eigen boetiek „Voordeel wachten, even binnendrentelen en dan
was ongetwijfeld dat wij hier al woon- iets kopen
bekje ontving, wij hebben alles keurig Zandvoort heeft er drie.
afgedragen en heel wat liters verkocht „Bij het gemeentebestuur wordt te den en alleen de beneden-verdieping
in al die jaren dat ons bednjf bestond, willekeurig gehandeld wanneer het behoefden m te richten, en dat mijn Markt
maar toen wij noodgedwongen naar de gaat om uitvoering van de plannen, man een eigen werkkring heeft zodat
de Federatie handelsvereniging
sociale zaken moesten om te vragen of Voor ondernemers is het nog steeds wij niet direkt financieel afhankelijk Door
Hanze
is regelmatig gepleit voor verzijn
van
onze
omzet",
zegt
Peggy.
-de gemeente ons een lening van dui- met duidelijk of men nu woont in een
plaatsing van de weekmarkt naar de
Grote Krocht. Het argument dat wordt
gebruikt is „iedere weekmarkt wordt m
een winkelstraat gehouden omdat dan
de plaatselijke middenstand een graantje meepikt". In Zandvoort is de weekmarkt gesitueerd op de Pnnsesseweg
en de enige die hiervan profiteert is
inderdaad Peggy Leijssen. „Dat is toch
wel merkbaar, woensdags is het veel
drukker dan op andere dagen. De
mensen hebben hun loopje naar de
markt voor de vis of groente en kijken
in de etalage. Is er weinig concurrentie
op de markt, dan verkoop ik gegaranBegin maart zal door Bakker Keur plein. In de leeggekomen winkel van de houden.
deerd op een woensdagmorgen meer
uit de Diaconiehuisstraat een tweede Enkabe ziet hij voorlopig brood genoeg „Hier m de Diaconiehuisstraat ben je dan op een andere morgen m de
zaak worden geopend op het Raadhuis- om zijn personeel aan het werk te nu eenmaal afhankelijk van de buurt- week". Hiermee wordt dus de zienswijbewoners. Ik merk vaak genoeg dat de ze van de handelsvereniging ondermensen zeggen, „Maarten, als je niet bouwd.
zo ver weg zat, dan kwam ik vaker,"
daarom heb ik al jaren geprobeerd om
in het centrum te komen en ik hoop dat Tegenvaller
het zal lukken."
Het aantrekken van personeel, noodzakehjk in de zomermaanden in verband
Plannen
met de lange openingstijden en het
is toch min of meer tegengevalPlannen dat Bakker Keur m de gezin,
Icn
„Ik
heb een grandioze hulp gehad,
nieuwe zaak ook een lunchroom zal wat tegenviel
waren de sociale lasten
gaan houden, worden door hem tegengesproken. „Dat heb ik al een paar Wij hadden het, dachten wij, goed
keer gehoord, maar dat is niet waar.
Wat ik wel van plan ben is om de luxe uitgerekend, maar zodra de aanslagen
zie je dat je toch een fout
broodjes m de winkel zelf te bakken binnenkomen
gemaakt hebt en dat deel valt dan wel
Een acht ambachtelijke bakker au;>, ik. tegen. Logisch dat veel winkels het
denk dat het de mensen wel zal beval- moeten hebben van familie Onze hulp
len om te zien hoe het brood wordt was aangenomen voor het seizoen, dat
gebakken. Ik hoop met deze zaak mijn klapte onverwachts eind augustus in
omzet zo te vergroten, dat ik mijn elkaar en dan heb je toch een maand te
personeel aan het werk kan houden, veel hulp gehad als je de cijfertjes gaat
want op dit punt, Diaconiehuisstraat, bekijken
zie ik dat, met de verhoogde energiepnjzen niet zitten".

Voorzitter M o e ren burg:

,Gemeente
Voorzitter Moerenburg van de Federatie Handelsvereniging Hanze, heeft zo
zijn eigen denkbeelden over de toekomst van de gemeente Zandvoort en
de situatie in het bedrijfsleven „Zo
heb ik bijvoorbeeld bedenkingen tegen
het ontwerp bestemmingsplan Stationplein dat begin januari in de commissie
AZ/RO werd behandeld. Mij is bekend dat tijdens de realisatie van het
wooncentrum Zandvoort Nieuw Noord
de vestiging van een winkelcentrum
daar voor de nodige problemen heeft
gezorgd. Zakenlieden die daar wilden
beginnen hebben de grootste moeite
gehad de financiering rond te krijgen
omdat de banken m Zandvoort huiveng stonden tegenover dit projekt, speciaal waar het ging om verzorgende
bedrijven."
Moerenburg zegt bang te zijn voor een
herhaling van deze situatie, een mening
die door anderen wordt gedeeld

Distributie-planologisch
onderzoek
Intussen is de wet op de ruimtelijke
ordening van kracht geworden. Wil
men nu m een bestemmmgpslan ruimte
houden voor winkels/bedrij ven dan is
een distributie-planologisch onderzoek
verplicht. Een dergelijk onderzoek
wordt momenteel verricht, maar het
rapport is nog met ontvangen
Wel is bekend dat aan een bestemming
met winkels de nodige voetangels en
klemmen vastzitten.
Moerenburg ziet liever helemaal geen
uitbreiding van het winkelbestand, en
vraagt zich af of dat nu wel de leefbaar-

heid van het Stationsplein ten goede
komt
„Opnieuw bespeur ik een contradictie
in de zienswijze van het college, zoals
wel vaker voorkomt Een middenstander die met plannen komt m een
winkelstraat het bestand te vergroten
wordt venvezen naar een distributieplanologisch onderzoek, doch zelf
loopt men met plannen maken vooruit
op een rapport Tijdens de commissievergadering sprak de voorzitter van
detailhandel en horecabedrijven Wanneer er inderdaad uitbreiding van bednjven in de horeca plaatsvindt dan
moet men terugkomen op een eerder
genomen besluit het horecabestand
niet te vergroten. Ik vind het moeilijk
één lijn te ontdekken m het door de
gemeente gevoerde beleid" aldus Moerenburg

Vergrijzing
Dat de koopkracht in de badplaats zou
afnemen door vergrijzing, daarbij
plaatst hij de nodige vraagtekens
,,Voor mijn gevoel is deze zgn. vergrijzing gebaseerd op een rapport van De
Meerlanden. BIJ mijn weten is er echter nimmer rekening gehouden met het
feit dat veel pensions en hotels werden
verbouwd tot opvang van bejaarden
en/of bejaardenhuizen
Bejaardenhuizen, zoals Het Huis in de Duinen en
de Bodaan Stichting, die, wanneer er
geen aanbod is van Zandvoortse bejaarden ook bejaarden uit de regio
opnemen. Het laatstbekende cijfer van
bijvoorbeeld het Huis m de Duinen was
67 Zandvoorters tegen 153 bejaarden
uu de regio", aldus Moerenburg

Toeristenfaeleid
In een gemeente, waarin een college
onderschrijft dat de toensteninduMru
belangrijk is voor de inwoners, wordt
door het bestuur bij?onder weinig gedaan aan de ontwikkeling van diezelfde
industrie. Herhaaldelijk wordt gezegd
dat initiatieven vanuit het bedrijfsleven
moeten komen, vergeten wordt door
het gemeentebestuur dat, wanneer
30% van de inwoners afhankelijk is van
deze industrie, deze door ditzelfde
bestuur bevorderd dient te worden
Werkgelegenheid dient dus ook di
meeste aandacht te krijgen en voor
mijn gevoel ontbreekt het daar wel
eens aan", aldus Moerenburg.

Toekomst
Voorzitter Moerenburg voorziet in de
toekomst een nog grotere sanenng in
de verzorgende bedrijven dan nu het
geval is. „Men zal als gemeente toch
eindelijk de keuze dienen te maken
tussen toenstenplaats of met. Je kunt
niet veel langer hinken op de gedachten
én-én, maar moet kiezen óf-óf Wanneer winkeliers de lasten moeten opbrengen van een ,,A"-gemeente en het
gemeentebestuur hier in wezen ook van
profiteert (derde wethouder, vergroot
politiecorps, heffing toenstenbelasting
etc.) dan moet men durven kiezen voor
een toeristengemeente Dat betekent
dat er in de winter een harde kern
overblijft, dat men 's zomers veel
toenstenwinkels kent
Dat betekent ook vergroting van de
werkgelegenheid voor de eigen inwo-

Boetiekeigenaresss:

Je moet het wel van
de zomer hebben'

Bakker Keur opent tweede zaak

,Door omzet vergroting probeer ik
mijn personeel te behouden'

Toekomst

Een laatste redmiddel dus.'
„Ook dat is niet waar, ik probeer het
gewoon en zal kijken of het lukt".
Bakker Keur is in het dorp al heel
lang gevestigd, zo lang men zich kan
heugen wordt het brood in de Diacomehuisstraat gebakken Dat zal in de
toekomst ook niet veranderen, want
het is voor een bakker nog steeds vroeg
dag en de casino's, vloertjes, broden,
krentenbollen en wat dies meer zij,
e Hoop noemde Keur ar. vjn winkel/ broodbakkerij in de Diaconiehuis- zullen daar nog steeds worden gebak!>traat in het jaar 1918.
ken. Alleen de wat luxere broodjes,
Hoopiol is zoon gestemd over de vestiging van een de meuwe zaak op het gebakjes etc. zulle m de toekomst
Raadhuisplein waar de broodjes onder het oog van de klanten uit de oven zullen onder het wakend oog van de klanten
komen.
worden vervaardigd

Ondanks een ietwat tegenvallende
winst, dcnki Peggy Lijessen er niet aan
haar boetiek te sluiten „Wij hebben
juist plannen om het kantoor er bij te
trekken, dan krijgen wij wat meer
ruimte en dat is hard noodzakelijk want
als er nu een paar klanten binnen zijn is
het vol"
Na een jaar dus vol goede moed
verder, „ik heb geleerd van het eerste
jaar en zie vol vertrouwen het tweede
tegemoet", aldus deze boetiekhoudster, die onbewust aantoont dat het de
fanuliezaken zijn die anno 1980 nog
bestaansrecht hebben

Rijwielhandel Bos, zoals het ooit was. Grootvader Bos trots op de stoep van zijn „eigen zaak", een ZOUK die in 1982 zal
woraen gesloten.

Rijwielhandel Bos verdwijnt

,lk heb mij k
maar het ga
Na nachten piekeren, avonden rekenwerk en eindeloze gesprekken heeft
Jan Bos het besluit genomen de rijwielhandel Bos, opgericht door zijn grootvader, te sluiten.
„Het was géén gemakkelijke beslissing, maar het water staat bij wijze van
spreken ver boven mijn lippen Een
faillissement dat wil ik niet, dat ben ik
aan de naam van mijn grootvader en
vader verplicht, dus het enige dat
overblijft is sluiten nu het nog kan en
zo snel mogelijk een baan vinden Dat
valt niet mee, want ik heb al versclullende malen gesolliciteerd, maar het is
ook op mets uitgelopen Ik geef de
moed met op, want dat moet lukken, ik
heb nog een vrouw en twee kinderen en
ik weet wel dat er veel werklozen zijn.
maar ik ben bereid om alles aan te
pakken als het maar genoeg betaald",
aldus Jan Bos.

Triest
Bijzonder triest vindt Bos het wel, dat
juist hij het moet zijn die het famihebedrijf, gesticht door zijn grootvader in
1918 en dat hij enkele jaren geleden
van zijn vader overnam, moet sluiten
„Verkopen heeft geen enkele zin, want
welke njwielhandel zou hier nu nog
brood m kunnen verdienen 9 Het enige

dat overblijft is finten en de winkel
verhuren, dat h i k t nog dt meest v e r standige beslisMiu "
Enthousiast is 'an Bo enkele jaren
geleden begomi n m de zaak van zijn
familie Werkelnk alk'- heett hij geprobeerd. maar de «.tnkJ i^ bijvoorbeeld
te klein om ook b r o m f i e t s e n te verkopen Met \neruUn en t i m i h e heett hij
kort geleden ik w i n k e l verbouwd
„Daccn hcobcn SMI gezwoegd om meer
ruimte te i reen n om ^odouide tot een
o v e r z i c h t c l i i k c r opstelling v.ui de fietsen en ander man. n.' il te komen ' Met
de feestd.icui v o > r ik deur had hi| er
nog goede hoop OP maar ook dat is
tegengev illen

Arbeidsloon
„Ook van de rqutaties kun je niet
leven In wezen moet daar nog geld bij,
als, ik precies zou berekenen wat elke
reparatie mi| aan arbeidstijd kost. dan
zouden de mensen helemaal niet meer
komen, dus dat kan ik ook wel veigeten "
De afnemende koopkracht wordt door
hem genoemd als een der ooi /aken v .in
de verminderde belangstelling van het
publiek „Ondanks alle mooie verha-

len dat de fiets er meer inkomt en dat
i-, misschien ook wel zo maar niemand
d u r t t vandaag de dag nog een fiets te
kope i bang dat deze gestolen wordt
Je zou misschien nog wel tweedehandstiUben kunnen slijten, maar ja, begin
daar eens aan als je winkel nog vol
nieuw staat", antwoordt hij
Dat de grootwinkelbedrijven merkfictsen veel voordeliger aanbieden dan de
ri|«ielhandelaar kan doen. ts een andei
gegeven waardoor het een ouderwetse
njwiclhandclaai onmogelijk gemaakt
wordt nog een droog stuk brood te
verdienen, is MIJ van mening.

Datum
IX datum, waarop ook dit bekende
familiebedrijf de deuren zal sluiten is
nog niet bekend Zolang Bos geen
andere werkkring heett gevonden en
nog geen huurder voor de winkel heeft,
blijft de zaak open Het moet anders
wel zo spoedig mogelijk gebeuren
andeis zie ik het duister m '. aldus Bos
die vroeger werkzaam was als vrachtvv.igench.iutfeur op de internationale
loutes, een echte „trucker' dus, diemomenteel fanatiek solliciteert en bereid is alles aan te pakken, als er maar
geld op tafel komt.
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hoven Rijksweg A4 6 kilometer ten zuiden
van Schiphol Telefoon 02526-86841

niet te geloven daar boven!

IN CARROUSEL RESTAURANT IN BRIDGE RESTAURANT
(ont> gezellige farniliereMaurant)
EN GREENHOUSE
o.a. de .zoveel-u-wenst' .scholels:
« gebakken visfilets
ƒ 11,11
• gekookte mosselen met 3 sausjes en
stokbrood
ƒ 13,13
® hazepeper met aardappelkroketjes
en spruitjes
ƒ 17,17
(nergens zo goed, zó veel voor zó weinig)

een gias wijn en koffie GRATIS
b ij het januari-menu:
totnatensoep
kip Stroganoff
Insh colfee mousse
Slechts ƒ 15,-

RENAULT
r

;Rick's toast op 1982!

u:
Kinko
Verkoopcentrum^
Burg. v. Alphenstraat 2A, Zandvoort,
Telefoon 02507 -13360
Maand-aanbiedingen:

IN ALLE RESTAURANTS
(behalve in Polderrestaurant)
vanaf 14.00 uur, koffie met
tompousse voor 'n Rick's (2,50)

INBOULEVARDCAFE
het beroemde Móvenpick-ijs
met live-Orgelmuziek
Zondagmorgen van 9.30 tot 13.00uur
Vrijdagavond van 17.00 tot 23.00 uur

Accu's - Ruitewisserbladen - Lampensets Aanstekers - Bougie-sets IJsvrij-spuitbussen - Koelvloeistof - Olie Elf.

Officiële

Ontwikkelenen
' afdrukken van uw
kleurenfilms in één
uur gereed!

Volvo-dealer
H.P. kooijman

bv
ZANDVOORT
Bredorodostraat 8,
telefoon 02507-13242.

Vlug-klaar-suggeslics:

* HEERLIJKE SPAANSEPAELLA
per pond
l beker maaltijdsoep, 3 personen

Fotostudio Heno

Voorjaar in eigen land
Al plannen gemaakt voor de Paasvakantie of
voor zomaar eens een paar dagen er tussen
uit? Verwen uzelf in onze moderne en
komfortabele bungalows, gelegen in Erm
(gem. Sleen, Drenthe) aan het water in een
prachtige omgeving. Op het park tevens rest.,
bar, supermarkt, wasserette, speeltuin etc.

Huurprijs per bungalow
per week v.a. 130,-

Eventueel met Remaulad • saus en aardappelsalade.

Vrije-tijdspark
Ermerzand
Dalerstraat, 7843 PE Erm,
telefoon 05915-4018

JENEVER

Haltestraat 16
_ Tel. 16204

RINKO
VERKOOPCENTRUM
Burg. v. Alphenstraat 2a, Zandvoort, telefoon 02507-13360
Bel ook even voorinformatie!

NIEUW - VOORDELIGE AUTOVERZEKERINGSPREMIES

(Speciale prijzen voor weekend en midweek)
Inlichtingen en reserveringen:

VOOR GOEDE EN ERVAREN RIJDERS.
Voorbeeld:
Bij overname 50%
Daarna bij verdiende 70%

Renault 4
Renault 5
Renault 18

WA
248,269,330,-

WA-pIus
298,334,415,-

TE-HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

495,609,792,-

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868

'3£SL
•w t

|| Myrna Bruynzeel
Gedipl. schoonheidsspecialiste
Voor ieder huidtype een complete
schoonheidsbehandeling ^

A. BIJMAN
Reinwardtstraat 20. telefoon 02507 • 1 43 65.

herman heijermansweg 6. amsterdam i . telex 18143

8-hoekige grote
plavuizen

COEBERGH bessen-jenever

tafel
va n 650,-

595,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
telefoon 77751

TE KOOP

Fotocopieerapparaat 3 M
f 100,Tel. 02507-15886

ENERGIE BESPAREN!
P
ii

Bom citroen-jenever
HASïïVELT citroen-jenever
DE KüYPER citroen-jenever

16.95
1E.15

16.75
16.75

13J5 13.95
16.45 14.95
13.95 12.95

im$&

Om mij te assisteren bij het exploiteren van Strandtent no.
9 (bij de rotonde) zoek ik voor spoedige indiensttreding een

ALLESKUNNER VOOR HET
STRANDBEDRIJF
Het werk za\ omvatten, alle werkzaamheden die met een
strandtent te maken hebben, inclusief opbouw, afbraak,
uitzetten ligstoelen, onderhoud tijdens het seizoen, enz.
Plaatsing op de loonlijst in ieder geval tot 31 oktober, maar
wellicht na later overleg op jaarbasis.
Heeft u belangstelling? Wendt u dan tot
Johan Beerepoot, Hogeweg 68B te Zandvoort.
Telefoon 17331 (tussen 17.30 en 18.30 uur).

Droog eikebrandhout
6grote zakkend 50.160briketten /60,Harde turf en vlamkolen
2 m3 Hout vanaf l 200,- .
Alles gratis bezorgd.

GEGOEDKOOPSTE
DUBBELE
BEGLAZING
ISO Vitre draaibare voo'?etr,iamprofic)en
/ijn m een wip aan te brcnaen rjoor eUe
doe het ,'e'ver o' door uw gintiovoftincief
Simcoie montage Door peHcMc lucfitaldich
tinq en tveie luchtspouv. cle bost moqel'ikt?
raam isoiate iepen kour- würmte er qe
(u'd Da.irfci( lol 6C°o goedtucer dan ancteie
systemen

BV Haarlems
Hardhout

medium dry of dry fino
Eiken plavuizen

HOTEL KEUR

hoektafel

vraagt een

67x67

kamermeisje

198,-

Zeestraat 49
tel. 12023

Het Kastenhuis

Hondenkapsalon

RENEE

Kostverlorenstr. 85
(achter), tel. 14460

TE HUUR

vrije
woonruimte

winkelpand

Te koop aangeboden
Voor direct/spoedig gevraagd:

informatrice/teur

Vrijstaand
woonhuis

(februari t/m september)
Graag snelle, schriftelijke en uitvoerige reactie
aan de direkteur van

STICHTING VVV ZANDVOORT
Postbus 212 - 2040 AE Zandvoort.

Marnix van
St. Aldegondestr. 3
Leeg te aanvaarden
Eventueel gem.
f 160.000.- k.k.
Inl. 18766

.*" "•

Zeer voordelig!

GEVRAAGD

Grote Krocht 25
telefoon 17751

Niet het enige, wel het beste adres
Atelier De Buts

dames- en
kinderkleding

023 - 37 53 81 / 31 41 07.

in Zandvoort of omg.
Prijsn.o.t.k.
Tel. 023-354535

Behandeling na afspraak,
ook 's avonds.
Kostverlorenstraat 89 - Zandvoorl,
Telefoon 14692.

TE KOOP

VERSTEEGE

IJZERHANDEL
Pakveldstraat 19
Tel. 1 25 54

n
n
n

Diverse
ontharingsmethoden

Bijna nieuwe

BOOM

All-risk
378,407,517,-

maatserie

makelaars & taxateurs in bednjfs- en woonruimten
.*&!£

WA-plus
285,290,370,-

WA
199,
215,280,-

All-risk

de ago auto

AM STER D AM-c

8,75

GROOT ASSORTIMENT GEBAKKEN
VIS

Ka l verstraat 236, Amsterdam,
hoek Muntplein, tel. 020-234934
60 minuten service

volvo

7,00

* BOUILLABAISSE

Snel.... beter.... en niet duurder.

Ook voor diverse
merken inruil-auto's.

HARTEVELTjonge jenever
OLIFANT jonge jenever
BQtSjongejenever

PAGINA

1982

Gebrandschilderd glas
Grote kollektie medaillons'
Glas in lood - Restauratie i
Specialiteit:
medaillons naar foto of dia
Taferelen Oud-Zandvoort
Dorpsplein 2, Zandvoort
tel. 19015, zondagmiddag
open

Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren - trimmen - wassen - ooren voetbehandeling.
Mevr. Renee Truder.
Van Ostadeslraat 26, tel
15626.

Drogistetij • Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos '
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

op de Grote Krocht 27
Tel. 02507-12954

Als uw ramen en

deuren knellen kunt u
ons altijd even bellen!
Ook voor alle andere
timmer- en
onderhoudswerkzaamheden

18560
H v. d. Donk
Swaluëstraat24,
2042 KB Zandvoort

VER. ZANDVOORTSE RIJSCHOLEN
(voor Zandvoorl, Haarlem en omgeving)

"* complete rijopleiding
*** voor motor, vrachtauto en pers.
(ook automaat)
*** theorie-cursus vanaf 16 jaar.
Bel voor inlichtingen 0250713887 QERARD V. ENGELEN
16197 BERT GRIMBERG
(na 19.00 uur)
14946 BERT HOOGENDIJK
12355 JOH. DE VRIES
12071 PHIL. WAANING

auto

GEMEENTEARCHIEF
ZANDVOORT

LAATSTE
NIEUWS
Uitslaande brand
verwoest
woning

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT
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Rumoer rond Dolfirama
ZANDVOORT - Dinsdagmorgen 2
februari werd trainer Sloot maker
van het Dolfirama geconfronteerd
met de mededeling van de direktie
van het Bouwes Concern, dat het
Dolfirama nog deze week zou worden gesloten. Trainer Slootmaker
die zich juist voorbereidt op een
extra publiciteitsstunt meer publiek
naar het Dolfirama te trekken door
een poging te wagen het record
onderwaterzitten te verbeteren,
was, mild uitgedrukt, onaangenaam
verrast.

biedende en dat Decaen meer verwacht
had van de onlangs gevoerde besprekingen tussen Rijk, provincie en gemeente te komen tot een vorm van
exploitatie. ,,Het duurt hier in Nederland allemaal zo lang, voordat je iets
kunt ondernemen" is zijn weerwoord.
Overigens wordt ontkent dat het plan
zou bestaan het Dolfirama vroegtijdig
te sluiten. „Ik houd van dieren en ik
heb begrepen dat er een dolfijn zwanger is en dat er nog een moederdolfijn
met baby is, die niet zonder meer
elders ondergebracht kunnen worden.
Ook al zou het Dolfirama voor het
publiek gesloten worden, dan nog kunDe heer Decaen, woordvoerder van nen de dolfijnen en de trainer aanblijhet Bouwes Concern zegt echter dat dit ven tot er een oplossing gevonden is,
op een misverstand berust, omdat maar dat kan nog wel tien jaar duren".
voordat men in Nederland tot sluiting
van een bedrijf overgaat, men toch nog Sceptisch
aan de nodige formaliteiten moet voldoen. Zoals het verkrijgen van een Trainer Slootmaker staat sceptisch teontslagvergunning voor personeel etc. genover dit commentaar. „Ik weet
Niet ontkent wordt dat het Dolfirama toevallig wat er tegen mij wordt gezegd
nog steeds te koop is voor de meest en dat nog wel in het bijzijn van

AKKOORD ECCLESTONE BEREIKT

Faillisementsaanvraag
van de baan
ZANDVOORT - De faillissementsaanvraag door Bernie Ecclestonc, de baas
van de internationale race-organisatie
van de Cenav, de exploitant van het
Zandvoortse circuit, is van de baan.
Tussen Ecclestone en Jim Vermeulen,
directeur van de Ccnav werd een akkoord bereikt, waarbij werd overecngekomen dat de Cenav in de naaste
toekomst zal overgaan tot afbetaling
van de schuld-van 1,2 miljoen.
Er is een regeling getroffen waarbij per
kwartaal een deel van de 1,2 miljoen
zal worden afgelost. Wél wil men bij de
Cenav ervoor zorgen dat vóór september de schuld in zijn geheel is betaald,
zodat er van de zijde van de FOCA
geen bezwaren meer bestaan om Zandvoort weer een plaats op de racekalender te geven. Dit houdt dan in dat in
1983 opnieuw een Grand Pn'x in Zandvoort verreden zou kunnen worden.
Volgens Dirk Buwalda, de persvertegenwoordiger van de Cenav, heeft Ecclestone ingezien dat het door hem
gevraagde faillissement van de Cenav
het einde betekende voor de Nederlandse autosport, plus het feit dat er
momenteel toch geen geld te halen
valt, een regeling beter is dan niets.

Stichting
Inmiddels is bekend geworden dat de
nieuwe stichting waarin het aandelenpakket van de Cenav is ondergebracht,
officieel is bekrachtigd doordat de akte
bij de notaris is gepasseerd. Hierin
zullen zitting hebben vertegenwoordigers van de KNAC, de NAV. de kamer
van Koophandel, de Cenav e.a. Het
aandelenpakket is nog in handen van
de Canadees Michael Hordo. doch men
verwacht dat de overdracht hiervan nog
voor 11 februari 1982 zal geschieden,
^IN^U
voordat het aangekondigde ..Breed
Overleg" tussen "Rijk, Provincialen
gemeente Zandvoort plaatsvindt.

Dit ,,Breed Overleg" is bijzonder belangrijk voor de toekomst van de Nederlandse autosport, omdat men hiervan verwacht dat er eindelijk duidelijkheid zal komen over het eventueel
voortbestaan van de Zandvoortse racebaan.

Geluidshinder
Een van de punten in het nadeel .van
het Zandvoortse circuit is de Wet
Geluidshinder, zoals die op l september 1983 in werking zal treden.
Door de Cenav wordt alles in het werk
gesteld om in de toekomst te voldoen
aan de eisen die aan deze wet worden
gesteld.
De door de Cenav aangekondigde geluidsmetingen zullen het komende
weekeinde worden uitgevoerd door het
bureau Haskoning uit Nijmegen.
De direktie van de Cenav is namelijk
van mening dat de - een aantal jaren
geleden verrichte metingen van de
TNO uit Delft, sterk verouderd zijn,
omdat in de loop der jaren behoorlijk
gesleuteld is aan vermindering van het
geluidsniveau van de racewagens - en
ook de meettechniek is veranderd.
Het afgelopen weekeinde zijn de eerste
besprekingen en metingen reeds verricht. De resultaten van de metingen
van beide weekeinden zullen vöpr 11
februari 1982 overhandigd worden aan
de Projektgroep Geluidshinder Circuit
Zandvoort, waarin behalve vertegenwoordigers van de gemeente Zandvoort en Cenav, ook zitting hebben
medewerkers van de Inspektie Volksgezondheid Noord Holland, Gewest
Milieubureau Kennemerland, Provinciale Griffie en Waterstaat en van het
ministerie van CRM.
„Wij zien het „Breed Overleg" met
groot vertrouwen tegemoet en zullen er
alles aan doen de geluidshinder terug te
dringen , aldus Jim Vermeulen.

getuigen. Ik weet dat er een Zwitserse
firma geïnteresseerd is in het Bouwes
Concern. Naar mijn mening heeft Hordo de prijs opgedreven, zodra er een
gegadigde kwam opdagen. Ook duurt
het antwoord van de gemeente erg
lang, ik zie de toekomst donker in",
aldus een ongeruste Slootmaker, die
vrijdagmiddag toch om 15.00 uur precies onder water zal verdwijnen.

Wethouder Ide Aukema toonde zich
tijden:, een kort ondeihoud onaatigenaani verrast dat géén der raadsleden
tijdens de rondvraag v a n de laatste
raadsvergadering belangstelling bad geloond over de gehouden besprekingen
tussen liet college en provincie. Men
was van de datum van deze voorbesprekmg op de hoogte en had toch minstens
eniüe interesse verwacht.

„Breed overleg"
Het „breed overleg" tussen Rijk, Provincie en Gemeente dat op l februari
a.s. zou worden gehouden, is voorlopig
veertien dagen uitgesteld, omdat de
rijksambtenaren een langere periode
.nodig hebben zich in de materie te
verdiepen. Dit levert een vertraging op
van' veertien dagen, die men in de
gemeente niet had verwacht.
Wel is al bekend dat de gemeente in dit
overleg een beroep wil doen op het
zogenaamde duin waterarrest. Volgens
wethouder Aukema moet toch rekening gehouden worden met een inkomstenderving gedurende twee a drie jaar
wanneer het circuit wordt gesloten.
..Een tot aiideihalf jaar is fïnancieeltechnisch wel op te vangen, maar lan-

IN DEZE KRANT

scholenmformatïe.

Bioscoop
in zwembad

Financieel-technisch

De kampioenen
ZANDVOORT - Het is gelukt, het eerste team van de badmintonvereniging Lotus is afgelopen zondag tijdens een spannende
wedstrijd in de Pellikaanhal kampioen geworden.
Een glorieuze gebeurtenis, want hiermede promoveert voor lift eerst een team van deze badmintonvereniging naar de tweede
klasse van de landelijke kompetitie.
Lotus l, bestaande uit Alice Frank, Gerda Koornstra, Richard Wetzel en Ed Wijting, won de laatste wedstrijd tegen Marlinit!,
Amstelveen met 6-2. Daarna kon de champagne vloeien.
Een overtuigend kampioenschap, want het team behaalde ongeslagen met een voorsprong van drie punten op de naaste
concurrent en met elf punten van nummer drie de eerste plaats. Zie verder sportpagiiia.
V.l.n.r.: Gerda Koornstra, Ed Wijting, Alice Frank en Richard Wetzel, de kampioenen van Lotus. Proficiat.

BEHANDELING NOTA

VERBUJFSRECREATIE

Commissieleden uiten ongenoegen:
„Wij worden veel te laat ingelicht"
ZANDVOORT - Commissieleden
algemene zaken , met name Jongsma en Toonen hebben in de laatst
gehouden vergadering hun ongenoegen geuit over het late tijdstip
waarop de commissie AZ / RO werd
betrokken bij de Beleidsnota van de
Provincie inzake de verblijfsrecreatie in Noord-Holland.
Dit boekwerk werd door de gemeente
op 12 oktober ontvangen. Hoewel er
tot 27 november 19S1 gelegenheid is
geweest om hierop bij de Provincie te
reageren, werd door het college een
reaklie gezonden op 6 januari 1982,
een reaktie die op 2 februari op de
agenda van de commissievergadering
was geplaatst.
Noch Jongsma, noch Toonen kon enig
begrip opbrengen voor het argument
van voorzitter Machielsen dat door
onderbezetting van personeel zo laat
was gereageerd.

Beide commissieleden vonden de inhoud van de nota te belangwekkend
voor een toeristenplaats als Zandvoort
om daar binnen een week een antwoord op te geven. Men had deze nota,
plus het antwoord van de gemeente
uitgebreid in de fraklies willen behandelen en verzocht daarom dit agendapunt aan te houden.
Burgemeester Machielsen wilde dit wel
doen. doch waarschuwde dat een evcntuelc volgende reaktie van de gemeente
Zandvoort wellicht niet meer ..meegenomen kon worden in de discussie, die
in april over dit onderwerp op provinciaal niveau gevoerd zal worden, omdat
deze dan te huil binnen zou komen".
Dit was in feite olie op het vuur gooien,
want juist de late behandeling was al
een doorn in het oog van de commissieleden, desondanks werd het agendapunt aangehouden en komt in de volgende vergadering opnieuw op de
agenda. De frakties van PvdA en VVD
hebben dan de tijd de nota en antwoord intern te behandelen.

Kanttekeningen

Licht op groen voor nieuwe
bestemming circuitgebied
..Wij hadden als college venvacht dat
toch minstens één raadslid belangstelling zou tonen, ik kap. daar niet over
uit" aldus Ide Aukema. die zegt bijzonder verheugd te zijn met de toestemming van de provincie een nieuw bestcmmingsplan te kunnen ontwerpen.

VANDAAG

Door burgemeester Machielsen wordt
gezegd dat het overleg over het Dolfirama niet onverdeeld ongunstig is verJopen. Speciaal de provincie wil het wel
behouden, maar of er rijkssteun voor
komt is een groot vraagteken. „Wij
wachten nog steeds op het commentaar
van de staatssecretaris, die zou zijn
gedachten hierover op papier stellen,
maar ik moet bekennen dat hij hier wel
erg lang over doet".

BREED OVERLEG uitgesteld

ZANDVOORT - Tijdens de besprekingen die door GS en het college
zijn gevoerd op 19 januari jl. over
een nieuwe bestemming voor het
circuitgebied is het licht op groen
gezet voor de gemeente om een
nieuw bestemmingsplan in te dienen
voor de aanleg ven een recreatiebungalowpark. Het college zal zich
nu gaan beraden over de randvoorwaurdcn die vastgelegd dienen te
zijn en waaraan een toekomstige
exploitant zal moeten voldoen,
voordat men contact kan opnemen
niet eventuele geïnteresseerden.

(Advertentie)

Rijk

Uit een kort gesprek met de heer
Decaen blijkt dat hij momenteel de
financieel-technische man is bij het
Bouwes Concern en zich in hoofdzaak
bezighoudt met de bedrijfsvoering van
hotels. Hij kwam vanuit zijn laatste
baan naar Zandvoort op verzoek van
Michael Hordo die weer reageerde op
verzoek van de bank, eindelijk eens
een deskundige aan te trekken.
„Wanneer wij het redden tot april, dan
klemmen wij ons vast aan het gezegde
van de strandpachters, als je op l april
open gaat, dan red je het wel tot
september omdat in het seizoen de
zaken nu eenmaal beter gaan".
Voorlopig lijkt van een overname door
een Zwitserse firma met kapitaal uit
het Midden-Oosten geen sprake te zijn.
Hoewel verrassingen van de zijde van
Hordo nimmer moeten worden uitgesloten.

ger niet. Er moet dus een oplossing
gezocht worden voor de tussenliggende
periode. Nu is het zo dat wanneer de
overheid een wetgeving maakt, in dit
geval de nieuwe milieuwetten, waarbij
de wetgever de uitvoerende van de wet
(in dit geval de gemeente) aantoonbaar
zwaar belast, diezelfde overheid ook
verantwoordelijk is voor een deel van
de schade".
Volgens Aukema kan de gemeente
Zandvoort in deze kwestie dus wel
degelijk rijkssteun verwachten b i j verdwijning van het circuit omdat de
nieuwe milieuwetgeving zeer zware eisen stelt aan een nieuwe bestemming
van het gebied. ,,Er moet bijvoorbeeld
een zeer deugdelijk rioleringsstelsel
worden aangelegd in verband met het
aangrenzende waterwingcbied. en ook
milieutechnisch worden zeer stienge
bepalingen van ons verwacht. W \ j willen hieraan meewerken, maar dan zul
er toch rijkssteun moeten komen voor
de periode dal wij inkomsten dei v en
uit dit gebied, omdat de realisatie van
een nieuwe bestemming toch de nodige
jaren zal vergen".

7.ANDVOORT - Woensdagmorgen
omstreeks kwart over drie werd een
bewoner van een huis aan de Brederodestraat 95 wakker omdat het zo licht
was. Bij het openen van de deur van de
slaapkamer sloegen de vlammen hem
in het gezicht en kon hij zich ternauwernood redden.
De gewaarschuwde brandweer had het
vuur om 4.03 meester, doch de nablussings- werkzaamheden werden hemoeilijkt doordat het bluswater op straat
bevroor en assistentie werd gevraagd
van de Dienst Publieke Werken. Bewoncrs van de zomerwoning, die zich
achter het verbrande huis bevindt, kondcn zich op tijd in veiligheid brengen.
De woning brandde geheel uit, oorzaak
en schade zijn nog niet bekend.

Overigens zijn door het college al de
nodige kanttekeningen bij dit rapport
geplaatst.
Zo maakt het college bezwaar dal de
nota te veel is genclit op de Nederlandse dagrecreanten. met name de ,,dagje.smen.sen". Men bespeurt een geb/ek
aan vervangende ruimte voor kampeerterreinen die worden gesaneerd Sanermg van bestaande terreinen komt in
de nota in algemene zin aan de orde.
Het college ziet dal als een bezwaar,
omdat men vieest dat veivangende
ruimte voor kampeerteneinen beslag
zal leggen op ruimten die voor nieuwe
kampeerterreinen zijn gereserveerd.

Zeereep

te gaan bouwen op het huidige, sterk voor woningbouw: de zienswijze van de
verouderde canivanlerrein De Zee- provincie zou hier dus een beletsel
reep. Het caravanterrein zou eventueel kunnen vormen m de toekomst.
verplaatst kunnen worden naar het In de brief vraagt de gemeente verder
circuitgebied, zodra een nieuw bestem- aandacht voor de problemen die gedumingsplan gereed is. Het vroegere terrein zou dan bestemd kunnen worden Vervolg op pag. 3.

Gedipl.
belastingconsulente.
Telefoon 02507 -17699.
Heemstede - Zandvoort Lisse.

(Advertentie)

Jan Kroese
Mak. o.g.
voor taxatie en
verkoop van
huis en flat.
Burg. v. Fenemaplein 7/11,
Zandvoort, telefoon 13244.

Ondernemers in badplaats
door aktiegroep
*j?
• bedreigd
«j
ZANDVOORT - De aktiegroep Anti- brengt, en door heel wal AniMerdamPiraat, die /.ich momenteel bezighoudt mers wordt bekeken, l Iet kabelnet gaat
met het uiten van dreigementen aan daar direkt „op .slot" wanneer men zou
adverteerders van de vroegere piratcn- trachten een bioscoopfilm (waar de
zcnders zorg! voor een sfeer van onfoc- rechten niet voor zijn betaald) uil Ie
hagun en bedreiging, die door dc/c /enden
ondernemers en politie met de nodige In Ila.irlem besloot de Ca/erna na de/e
uitspraak direkt na iedere televisiebezorgdheid wordt gadegeslagen.
Doordat /ij zich niet bekend niukcn. uit/ending vanuit Hilversum, de kabel
doch uitsluitend anoniem opereren, is al te sluiten.
het bijzonder moeilijk mtt leden van De/e maatregel wordt niet in dank
deze aktiegroep rond de tafel te gaan afgenomen door de tv-piralen uit de
/.iltcn en de moeilijkheden, ot' menings- regio, die om openstelling verzochten
\crschillen uit te praten.
op een/elfde basis waarop men m
Amsterdam tv-piraten feitelijk mede..Het i,s nu /.elfs zo. dat de woordvoer- werking verleent.
der van de/.e aktiegroep mij telefonisch
hoeft gewaarschuwd dat ik beter poli- De C.i/ema voelt hier niets voor, ook
tiebe-scheiming kan vragen, en dan niet niet een gesprek met de piraten
\ raag je je als, gewoon buiger in een waaiop deze het nodig oordeelden als
demokratische staat toch af waar wij in u i t i n g van protest de gewone tv-uitzenhemelsnaam mee bezig zijn", aldus één dingen te storen.
der adveiteeiders.

TV-reclame

wordt op z'n best verzorgd door

Voor de maand februari bekent het dat,
behalve aanstaande zaterdag, ook op
zaterdag 20 februari en tijdens de krokusvakantie (woensdag 24 februari) een
aantrekkelik •filmprogramma wordt geboden.

NAAR AANLEIDING VAN TV-REKLAME

Zandvoort heeft plannen om woningen

UW BELASTING
AANGIFTE

ZANDVOORT - Vanaf zaterdag 6
februari zal er in de toekomst de eerste
en derde zaterdag van de maand in
zwembad De Duinpan films worden
vertoond.
De voorstellingen duren twee maal
twintig minuten, zowel 's morgens als
's middags. Omdat het meest al lachen tekenfilms zullen zijn, is het een
uitgelezen gelegenheid voor ouders om
het verjaardagsfeest van hun kinderen
in de toekomst in het zwembad te
vieren.
De films kan men zien hetzij zittend in
het water, of langs de kant van het
zwembad. De films worden vertoond
boven het instrukticbad, dat door middel van gordijnen zal worden verduisterd.
De aktieve direktie van De Duinpan
venvacht met dit initiatief extra zwemmers(sters) naar het zwembad te lokken. Bovendien zullen in dde schoolvakanties extra films worden gedraaid.

Ziinduiort.se niiclden.st.inders hebben
de atgelopen zomer regelmatig v i a TVrekhime bij diverse piraten/endcis aand.icht gevraagd voor hun bedrijf; een
aandacht die nu tegen hen werkt, want
vvat is er gebeurd?
N.i het gevvielumakend proces van de
bioscoopbond tegen de kabeltelevisie
Amsteidam, waarvan de uitspraak \an
de tccluci was dat bioscoopfilms niet
\ M het t\-iK'I mochten wolden uitge/ondeii. weiden ei dooi de diveise
kabcltv-maatschappijen maatregelen
üemimen. In Anistcidatu lesulteuile
dit in een regelmatige uitzending van
Mokum-tv ilie plaatselijk nieuws

,,Dit is gewoon te gek, wij hehbcn dan
ook wel geadverteerd en zijn, dat mag
ik wel zeggen vóór regionale uitzcndingen wanneer dit inderdaad goed >er7orgde nieuwsrubrieken zijn, maar óók
tégen de storingen ?oals die nu door de
piraten worden verzorgd, maar wij
kunnen daar helaas niets aan doen."

Cazema
De ondernemers hebben getracht kont.ikt iji te nemen met de Cazema en
de/e firma veizocht in ieder geval de
zaak mot de piraten ie bespreken.
..Een dialoog is beter dan niets", maar
tot nog toe gaf de Cazema niet thuis.

Na het ontvangen van de dreigemenenten, die er niet orn liegen en ook door
de plaatselijke politie .serieus genomen
worden, heelt men opnieuw een aangetekend schrijven naar de Cazema en de
Aktiegroep
bekende piraten gezonden om er voor
Hierop is in Haarlem een aktiegroep te zorgen dat er klaarheid komt in deze
ontstaan die, het storen van de piraten zaak.
beu, forse maatregelen aankondigden
..Uiteindelijk zijn wij onschuldige derhieraan een einde te maken.
Hiertoe namen /i| telefonisch kontakt den en hebben niets met deze /aak te
op met de bedrijven 'die ooit via tv- maken. De woordvoerder van de aktielekalme van de piraat bekend werden. groep zegt zelf dat hij de leden mis..Wij moeten er nu voor zorgen dat de schien in de hand kan houden, en
piraten hun stoorzenders niet meer ce/ien de enkele ervaringen die \u|
gebruiken, en men spreekt al.sof wij hebben zijn wij bang voor het wel/ijn
biet ook maar enkele zeggenschap in van onze kinderen, en onze /.aken. Wij
hebben Wij vinden uiteraard ook de hebben dan ook aangedrongen op een
houding van de piraten laakbaar en gespick tussen de geïnteresseerden
hebben getiacht dit de leden van de voord.it er ongelukken gebeuren, want
aktiegioep duidelijk te maken. Maar w i j k u n n e n , hoe graag vu| dat ook
dat is een ondoenlijke /aak", aldus de willen de piiaten niet veibieden te
wooulvocidei van de bedreigde onder- lungeien als stoor/enders. als dat nu
iedereen niaar duidelijk wordt
nenieis.

l
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FAMILIEBERÏCHTEN
Mj£ ik m ij even voorstellen?
PA IK IC K CO RN EL IS

is mijn n.iarn.
Ik hen geboicn op 27 januari I982 om 15,06 uur.
Mijn ouders /ijn erg blij mei mij.
Kees en Jolanda
van der Miie-KIcbach
Dr Mc/gcrstraat 60-2
20-41 HCZandvoori

Voor uw warme en grote belangstelling gedurende de /ickic en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader
en opa
WIM

willen wij u hartelijk danken voor uw vele bloemen en
bneven. Dii was voor ons een grote steun.
Uit aller naam
Maartje Kopcr-Uos
Februari 1982
Hogcvveg57r
2042 Ofc Zandvoort

Nieuw

Revolutionair

Nieuw

Elke dag verse schol en verse
kabeljauwfilet. Heerlijk verse
kabeljauw met mosterdsaus.

7-15 dagen vrij van
transpiratiegeur

Gedurende de maand februari
Vi kip met frites
8,95
Vi kip met kerrie, rijst
en erwtcn
12,50

van body, oksels en voeten:

Heerlijke biefstuk met gehakte uien,
champignons en verse paprika, overgoten
met pikante pepersaus, gebakken aardappelen en diverse groente en compóte.

GEEFT GEEN IRITATIE.

MOERENBURG

Zandvooit, 4 febiuan 1982.
Buigemeestoi en wethoudeis voornoemd,
De secrptai 15,
De burgemeester,
A.H.Wterts.
H. Machielsen.

V

Diverse kinderattracties.

Aangeboden:

2 kleine kamers
met kitchenette

AANGEBODEN:
prachtig gerenoveerd benedenhuis in Amsterdam, Watergraafsmeer met c.v., 3 kamers:
huisk. 9 mtr. lang, 2 grote slaapkamers, 1
boven, 1 beneden. Huur f 475,- per maand.
Tuin met schuur, 5 min. van de Midden-

Myrna Bruynzeel ff
Gedipl. schoonheidsspecialiste (Stivas)
Voor ieder huidtype een complete

bekendmaking m

De burgemeester van Zandvoort brengt
ingevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbaie kennis,
dat de gemeenteraad bij besluit van 26
januari 1982 op grond van artikel 21 van
deze wet heeft verklaard, dat voor het perceel Örederodestraat 41 een bestemmingsplan
wordt vooibereid.
Genoemd Desluit ligt met bijbehorende
tekening, waarop met rode omlijning het
peiceel is aangegeven voor een ieder ter
gemeentesecretarie (bureau volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening) ter inzage.
Zandvoort. l februari 1982.
De burgemeestei voornoemd,
H. Machielsen.

gemeente
zandvoort
HINDERWET
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken, gelet op artikel 22 en 29, eerste lid,
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene, bekend, dat op 17 december 1981
bi) hen is ingekomen een aanvraag van
Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.
te Rotterdam, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden/
wijzigen van een garage annex verkooppunt
voor motorbiandstoffen, gelegen aan de
Hogeweg 2 te Zandvoort.
Zij zijn voornemens, onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving
te ondervangen, de vergunning te verlenen.
De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere op de aanvraag betrekking hebbende
stukken liggen van 4 februari tot 4 maart
1982 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afd. algemene zaken, Swaluèstraat
2 te Zandvoort op werkdagen van 8.30 12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge
toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter
inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg te Zandvoorl, elke zaterdag van
10.00 - 14.00 uur. Gemotiveerde bezwaren
kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college worden ingediend.
Desgewenst kan degene, die een bezwaarschrift indient, verzoeken zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken.
Een ingekomen bezwaarschrift zal bij de
stukken ter inzage worden gelegd.
Indien daarom wordt verzocht kunnen tot
een week voor bovengenoemde datum
mondeling bezwaien worden ingebracht,
waarbij dan tevens gelegenheid woidt gegeven tot een gedachtewisseling over de
aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de oveuge aanwezigen.
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op
het volgende:
degenen die op de hierboven omschreven
wij/e bezwaren hebben ingebracht en een
ieder die aantoont, dat hi| daaitoe redelijkei wijs niet in staat is geweest in de gelegcnheid zal woiden qesteld bezwaien
tegen de ontwerp-beschikkmg m te dienen.
Zandvooit, 4 f e b i u a i i 1982
Buigemeester en Wethoudeis voornoemd.
De secietans,
De bnigcmecster,
A.H. Merts.
H. MacMielben.

$%

schoonheidsbehandeling
Diverse
ontharingsmethoden
Behandeling na afspraak,
ook 's avonds.
Kostverlorenslraat 89 Telefoon 14692.

Joegoslavisch Restaurant

Matras

en c.v.

14x80x190

450,-per maand.

Het Kastenhuis

125,-

Brieven on. nr. Z 575
bur. v. d. blad.

Jong stel zoekt op
korte termijn in
Zandvoort

Te huur gevraagd:

gemeente
zandvoort

gem. 2 kamerflat

Grote Krocht 25
telefoon 177S1

GEVRAAGD:
3 kamerwoning of groter met balkon op het
zuiden.
TELEFOON 020 - 930202.

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07

De beschikkingen en alle terzake zijnde
stukken liggen van 4 februari 1982 tot
4 maart 1982 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, Swaluestraat 2 te Zandvoort op werkdagen van 8.30
tot 12.30 uur, alwaar desgewenst een
mondelinge toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter
inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00
tot 14.00 uur.
Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot
4 maart 1982 beroep open bij de Kroon
voor:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig artikel 20,
21 of 22. tweede lid, of 28, eerste lid,
onder c, van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne bezwaren hebben
ingebracht;
d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest overeenkomstig artikel 20, 21
of 22, tweede lid. of 28, eerste lid, onder
c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene bezwaren in te brengen.
De beschikking wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht tenzij voor ceze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 60a van do Wet op de Raad van
State een verzoek woidt gedaan tot schorsing
van de beschikking danwei tot het treffen
van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gei icht aan
H.M. de Koningin en worden gezonden aan
de Raad van State, afdeling voor de geschillen
van bestuur, Binnenhof l, 2513 AA
's-Gravenhage.
Het verdoek tot schoising of een vooilopige
voorziening moet woiden gericht aan de
vooizitter van de Afdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet vjn kiacht voordat op dat verzoek is beslist.

10% korting!

We9<

Keesomstraat 61 -Telefoon 15351.

Ga er eens uit...
bij ons 10% korting!

met meer dan 5 kinderen

WONINGRUIL
Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

65 + 'ers opgelet!

Kroketten met frites, frikadellen

Haltestraat 8 - Zandvoort - Tel. l 61 25

C. WAANING

OPENBARE BEKENDMAKING
HINDERWET
Burgemeester en wethouders van Zandvoort;
gelet op artikel 31 van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne, maken bekend,
dat:
1. door hen onder voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te
ondervangen, op 29 januari 1982 vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet
naar aanleiding van de aanvraag van
Shell Nederland Verkoopmaatschappij
B.V. te Rotterdam voor een vergunning
ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden/wijzigen van een verkooppunt voor
motorbrandstoffen gelegen aan de Zandvoortselaan 351 te Bentveld, kadastraal
bekend gemeente Zandvoort, sectie B
no's 7351. 7352 en 7354;
2. door hen op 29 januari 1982 afwijzend
is beschikt op de aanvraag van Shell
Nederland Verkoopmaatschappij B.V.
om vergunning ingevolge de Hinderwet
voor het uitbreiden van een inrichting
voor het ontvangen, opslaan en aftappen van vloeibare motorbrandstoffen
inclusief L.P.G. (propaan) gelegen aan
de Boulevard Barnaart te Zandvoort,
kadastraal bekend gemeente Zandvoort,
sectie B no. 7009 (ged.).

Ouders heeft u een
kinderfeestje?
Delicia heeft heerlijke
pannekoeken!

Biefstuk naturel
Biefstuk champignons
Biefstuk pepersaus
Biefstuk Stroganoffsaus
Duitse biefstuk
Tourncdos champignons
Entrecôte
Varkenshaasjc
T-bonesteak
(alle gerechten voorzien van div. soorten
aardappelen en div. soorten verse groente
+ compóte.

Dag en nacht bereikbaar

gemeente
zandvoort

Ie klas kwaliteit
en toch goedkoop.'

Ook a la carte!
Steak Delicia 250 gram

DRUGSTORE

Zijn horloges, klokken ei wekkers trotseren de tijden.
Wanneer u bij hem iets koop, dan koopt u echt iets
voor uw leven!
Komt u eens kijken in zijn showroom,
'l Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met elektronische apparatuur.

winterschotels, o.a.
zuurkool, boerenkool,
hutspot, capucijners

Kerkstraat 16, Zandvoort

lx per 14 dagen aanbrengen en u bent
gegarandeerd vrij van transpiratiegeur.

HORLOGERIE

koude schotel

Spaghetti Bolognaise,
Macaroni ham + kaas

XEVAL
causaal deodorant

Theater Monopole is gesloopt! Oude glorie K verdwenen,
maar wat nimmer verdwijnen zal da t is de glorie van

Wij verzorgen uw

Pizza!

DANKBETUIGING
Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na
liet heengaan van onze lieve moeder, oma, overgrootmoedercn betovergrootmoeder
A. PAAP
\veduwe van A. J. v. it. Moolen
betuigen wij u onze oprechte dank.
In het bijzonder hel verplegend personeel van Huis in de
Duinen.
Uit aller naam:
W. A. v. d. MOOLEN
A. J. v. d. MOOLEN
E v. d. MOOLEN-KOPER

Een feestje bij
u thuis?

autostalling
of garage.

3-kamerflat/app.
(liefst gemeente).
Huur ca. f 1000,incl. servicekosten.
Voorlopig éénjarig
huurkontrakt.
Tel. reakties na 17.00 uur
onder nr. 17772.

Telefoon na 18.00
uur 14490.

uitzicht zee-circuit,
jaar kontrakt
f 1200,- per maand
Voor 4 zomermaanden ƒ 1600,-p. m.
Excl. servicekosten
borgstelling 2 mnd.
Brieven on. nr. Z 572
bureau van dit blad.

Voor al uw CM.-, loodgietersen dakbedekkerswerk
naar:

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507 -13176
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader.

Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67.

Per 1/3'82 zoekt ik

APPELFLAPPEN

woonruimte

ledere dag vers en warm
om plm. 10 .00 uur bij:
BAKKERIJ

min. 2 kamers, met
gebruik van douche/
keuken/toilet. >- ••
Tel. na 17.00 uur
18302.

R.v.d.WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01

Grote eiken tv-kast
met veel ruimte
van f 750, -698,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25.
telefoon 17751.

„Dubrovnik"
Zeestraat 41 - Zandvoort.
Telefoon 02507-15110.
heeft van maandag t/m vrijdag zijn originele

8208 R

Joegoslavisch wintermenu
- Goulashsoep stokbrood
- Gemixte grillpbat 3 soorten vlees (mager)
met verse salade, saus en aardappelpuree
- Palacinka warm f lensje met koude roomvulling

Neem 'n ei, gega'rneerd met mayonaise van een befaamde
Mayonaise-Maker. En proef dan 'n ei, gegarneerd met
SPAR Mayonaise. Is het eerste lekkerder, verfijnder dan het
tweede? Vergeet het maar. SPAR Mayonaise is nét zo goed,
nét zo smakelijk. Het enige verschil is...

f 15,50
Ditzelfde menu is t/m donderdag in Haarlem
verkrijgbaar.

en iedere zaterdag en zondag

sfeervolle Balkan-muziek (live)
Onze goede kwaliteit en lage prijzen blijven wij
handhaven.
Voor reserveringen iedere dag na 14.00 uur.
Te huur:

kamer

Donsdekbed

voor jonge werkende
vrouw.
Met gebruik van
keuken, douche en
toilet.
Telefoon 13121.

f 275,-

1.35x2.00 m

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25,
telefoon 17751.

Zo zijn er liefst 450 SPAR Eigen-Merk artikelen:
allemaal véél voordeliger.
allemaal gegarandeerd door de grootste kruidenier
van Europa.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. PUTMAN
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65.

Gevraagd:
Door een arts
voor 4 zomermaanden
kleine flat aan zee,
voor 1 of 2 personen.
Hoge huur geen
bezwaar.
Brieven on. nr. Z 573
bur. v. d. blad.

Engelsman zoekt
per direkt

appartement
in Zandvoort
voor 6 maanden.
Tel. 020-5983333
van 9.00-17.00 uur.

HIER ZIJN SPECIALE NEEM-DE-PROEF PRIJZEN:
, Spar Mayonaise
0.65 litcrpol
. Spar Rookworst
' 225 gram
1

249
129
85

Halvarine
'kuip 500 grum
fj\
Spar Jong Belegen Kaascwvf
v /
* voorverpakt
O"^
rpakl kilosiuk

Drukwerk voor iedereen!

r Volle Melk
plastic litcrllcs
r Big Ben Thee/akjes
20x4 gram

D R U K K E R IJ

drv/med.dry/dei

Van Petegem

ar Aardbeicnjam
pot 451) gram

169

Spar Rode Bieten
.V4poi

l Spar Sperziebonen
' diepvries 450 gram

149

l Spar Allesrcinigcr
liter

r José

SRARIO 50 JAAR

bv
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Dialezing over oud
Zandvoort

ONDANKS BEZWAREN OMWONENDEN

Herinrichting Gasthuisplein
toch uitvoeren
ZANDVOORT - Commissieleden en
waarschijnlijk ook de overige raadsleden, gaan akkoord met de herindeling
van het Gasthuisplein zoals dat plan met
ingang van 31 augustus visie heeft
gelegen. Dit ondanks de bezwaren die
hiertegen zijn ingediend door Horeca
Nederland, afd. Zandvoort, W. van der
Wertf, J. van der Werff, Federatie
Handelsvereniging Hanze en zeven bcwoners van het Gasthuisplein.
Het college gaat er in haar voorstel, dat
de goedkeuring kreeg op de commissie
AZ/RO, vanuit dat het Gasthuisplein
een boeiende ontmoetingsplaats kan
zijn voor de eigen inwoners en de vele
gasten. Vele aktiviteiten kunnen op dit
plein plaatsvinden.

Autoverkeer
Hoewel aanvankelijk in een voorstel
door Inspraak Nu, D'66, CDA en
PvdA ingediend, geen ruimte was voor
autoverkeer, is bij nader overleg een
rijbaan gecreëerd over het voetgangersgebied (breedte 5.50-7.50 m) om
de bereikbaarheid van de bedrijven te
vergroten,

Het gat van Zandvoort
ZANDVOORT - De slopers, die op dit moment aan het Stationsplein het
voormalige amusementsgebouw Monopole aan het slopen zijn, maakten donderdag 28 januari 1982 een taxatatie-fout bij liet omverhalen van een steunmuur,
grenzende aan de showroom van garage-bedrijf Rinko.
In plaats van naar de binnenkant, viel de muur met veel geraas naar de buitenkant
door het dak van de showroom.
Door het puin en afval werden meerdere nieuwe auto's vrij ernstig beschadigd,
terwijl het dak over een vrij groot oppervlak totaal werd vernield.
Alhoewel ook de showroom te zijner tijd op de nominatie staat om gesloopt te
worden, komt deze onverwachte hulp enige jaren te vroeg, aldus eigenaar Jan
Jongsma. Hij' weet dat zijn pand eveneens in het kader van het totale
bestemmingsplan plaats zal moeten maken voor woningen, alhoewel hij zeker van
plan is onder de t.z.t. te bouwen huizen enige bedrijfsruimte te claimen.
Hoewel de verzekering de schade dekt, wordt het geheel als een vervelende
stagnatie in de bedrijfsvoering gezien. „Nou ja, er gebeuren veel ergere dingen in
de wereld", aldus een nogal laconieke Jongsma.

In een afweging van de belangen meent
het college dan ook dat daarmee aan
een groot bezwaar van verschillende
reclamanten is tegemoetgekomen.
Voorts gaat men er vanuit dat het
maatschappelijk volledig aanvaardbaar
is, dat in het stedebouwkundig beleid
niet meer uitgegaan wordt van het
„parkeren voor de winkeldeur" maar
van een op een redelijke loopafstand
gelegen parkeer-faciliteit. Ook het bezwaar genoemd door de omwonenden
dat het „verkeer in een fuik zou lopen"

Toonen lijsttrekker
PvdA
ZANDVOORT - Voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen heeft de
PvdA. Zandvoort de navolgende personen op de groslijst geplaatst:
1. Gert Toonen; 2. Ide M. Aukema
(wethouder); 3. Ineke Wind; 4. Pim
Kuijken; 5. Elly van As; 6. Evert v.d.
Mije; 7. Ab van der Moolen; 8. Carola
Achterhof; 9. Wil van Oord; 10. Maarten Weber, 11. Joop van Santen; 12.
Anneke de Wid; 13. Paul van Wierst;
14. Yvon Schoor); 15. Sjouk Pinkster;
16. Setlle Doorgeest en 17, Leo Heino.

Blessures vellen damesteam

Standen
voetbalclubs

Handballers in de lift

ZAALVOETBAL
team l
Sea Gulls 7-14; Broere 8-12; De Meer
7-10; De Krim 9-9; Kalmhout 8-8;
Zandvoort-Noord 8-8; Koesveld 6-5;
Sekura 7-5; Bakker Zn 7-4; Rieko 8-4;
v.d. Mey BWC 8-2.
team 2
Hong Kong Z 2 8-14; Sekura 2 8-11;
TZB 2 7-8; Concordia 2 8-8; N AS 2 8-8;
BSM 2 9-7; Woontrio 2 7-6; Zandvoort
Noord 2 8-5; Kalmhout 2 7-3.
team 3
Out 2 7-12; TZB 6 8-10; Zandvoort
Noord 3 7-9; Kalmhout 3 7-9; Sea Gulls
2(-2) 7-8; TZB 5 6-6; SCW 3 7-3;
Hillegom 3 8-1; Medina Carpets (-2)
5-0.
team 4
Zandvoort Noord 47-11; Parade Boys
2 6-10; Bakker Zn 3 7-9; Zandvoortmeeuwen 2 7-7; NAS 3 5-4; Sea Gulls 3
5-2; BSM 4 7-1.
team 5
Zandvoort Noord 5 5-12; Sporthuis
Hilegom 2 7-12; De Meer 2 5-8; BSM 5
7-7; Sea Gulls 4 7-5; Hoofddorp 3 5-4;
TZB 7 6-3; Lansing Bagn. (-2) 7-1.
team 6
Carillon Boys 5 9-16; Maurits Disco 4
7-14; Zandvoort Noord 6 8-10; Telefonia 4 10-10; DSC'74 5 9-9; v. Vemde 3
8-7; PCH 3 7-6; Hong Kong Z 3 8-5;
Cemstro 2 9-5; Inter 39-2.
dames
Zandvoort Noord 7-12; Medianet 7-10;
HBC 7-8; Greatz 7-6; Jagtlust 7-6;
Plumbers 7-6; Centrum III 7-5; Onze
Gazellen 7-3.

film-inn-

ZANDVOORT - Courage Fuyons van
Yves Robert op 5 februari in de filmzaal van de Openbare Bibliotheek aan
de Prinsesseweg. De voorstelling begint om 21.00 uur en wordt onderbroken door een koffiepauze. Toegang
gratis.
Het motto „N'écoutant que son courage, qui ne lui disait rien, il se garde
d'intervenir" gaf regisseur Robert zijn
film Courage Fuyons, Gebrek aan
moed staat hier centraal. De hoofdpersoon, de 50-jarige Martin Belhomme,
schitterend gespeeld door Jean Rochefort, is erfelijk belast met het talent om
op beslissende momenten overspoeld
te worden door lafheid. Zijn grootvader schijnt tijdens W.O. II de eerste
officier te zijn geweest, die zich met
zijn manschappen zonder slag of stoot
heeft overgeleverd aan de vijand, te
weten: twee Duitsers die per ongeluk
een machinegeweer afschieten. Vervolgens zien we hoe vader Belhomme zijn
fabriek naar de bliksem helpt, door bij
het eerste spoortje van arbeidsonrust,
alle eisen op zeer royale wijze in te
willigen. Martin Belhomme zelf vlucht
in de mei-revolte van 1968 voor de
toorn van zijn vrouw, nadat hij, geïntimideerd door woedende studenten,
voor zijn huis zijn nieuwe auto heeft
vernield.

Het duel tussen de mannen van ZVM
en IJmond zal de handbalhistorie niet
ingaan als een spectaculair gebeuren.
Wel werd er, met name door de Zandvoorters, vaak goed en bij vlagen voortreffelijk gecombineerd en de overwinning is geen moment in gevaar geweest.
Bij rust leidde ZVM al met 4-9 en
ondanks het missen van vijf strafworpen, finishten aanvoerder Dirk Berkhout en zijn mannen op een royale 8-19
eindstand. Score: Ernst Pehle 6, Djurre
Boukes 5. Laurens v.d. Bos en Cor v.d.
Koekelt ieder 3, Wim Brugman 2.
Het door blessures en vakanties gehavende ZVM-damesteam, was aangevuld met enkele junioren en aan die
invalsters heeft de vrij kleine nederlaag
tegen het geroutineerde IJmond bepaald niet gelegen. Pech voor de ploeg
van coach Jaap Brugman was, dat
tijdens het aantrekkelijk treffen ook
Truus Drayer en Sandra v. Weers met
verwondingen naar de kant moesten.

Ervaren Unicum teams
boeken overwinningen

Wie kende Muluru?

plex was de aanwezigheid van een
belangrijke en gevarieerde kunstcollectie ilie toebehoorde aan de eigenaar
van het gebouw, de Duitse baron E.
von der Heijdt. Deze had hier ook zijn
zomerverblijf. De kunstverzameling
was opgesteld in een aantal kabinetten
die waren gebouwd door de gemeentearchitckt Jansen en omvatte oude en
moderne Europese schilderijen en bo-

Burgerlijke stand

De 8-6 ruststand bood nog wel perspectief, maar in de tweede speelhelft kreeg
het team uit de badplaats vier onnodige
strafworpen tegen. Die waren mede
bepalend voor een eervolle 12-8 nederlaag voor ZVM.
Score: Elly Bol 3, Janneke de Reus en
Truus Drayer ieder 2, Riny Cappel 1.
Voor beide Zandvoortmeeuwenteams
staat a.s. zondag weer een uitwedstrijd
op het programma en wel in Haarlem,
de heren tegen Bunkert, de dames
tegen Bato.

|BuH«n verantwoording d*r rcdikti*)

Van 1927 tot 1943 was er in Zandvoort
een groot café-restaurant te vinden met
de exotische na'am ,,Muluru". Het lag
centraal aan het strand: het toenmalige
adres, was Strandweg 16. Het grote
rechthoekige gebouw moet aan vele
oud-Zandvoorters bekend zijn. Er kon
niet alleen gegeten en gedronken worden, maar er werden tevens, diinsavonden gehouden en cabaretvoorstellingen. Maar het bijzondere vai' dit cotn-

Andcrson tel. 12058, Drenth tel.
133355. Flieringa, tel. 12181, Zvvcrver, tel. 12499.
TANDARTS: telefoon 023-313233.
wordt van de hand gewezen. Er blijft
WIJKVERPLEGING: zr. R. Leurruimte genoeg over wanneer er gedijk. Jan Steenstraat 28, Heemstede,
keerd moet worden met vrachtwagens
tel. 023-286637.
indien dit noodzakelijk is en geen
APOTHEEK: Zandvoortse apouitritten worden afgesloten.
theek, H.B.A. Mulder, telefoon
13185.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Advies
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Door het college wordt de beschuldiZandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g.
ging van de horeca dat bij de besluit023-313233.
vorming sprake zou zijn geweest van Hervormde kerk, Kerkplein: 10.00 DIERENARTS: mevr. Dekker,
een „dictaat", krachtig van de hand. uur ds. C. Mataheru, bediening H. Thorbeckestraat 17, tel. 15847.
„Er is voldoende uitleg geweest met de Doop (crèche aanwezig).
POLITIE: telefoon 13043.
direkt betrokkenen. Bovendien mag Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur
BRANDWEER: telefoon 12000.
niet vergeten worden dat het Gasthuis- jeugdkapel.
CENTRALE POST AMBULANCEplein een funktie voor geheel ZandVERVOER (CPA) KENNEMERGereformeerde
kerk,
Julianawcg
15:
voort vervult en kan en mag er niet
LAND, ongevallen 023-319191, bealleen rekening gehouden worden met 10.00 uur ds. P. van Hall; 19.00 uur
steld vervoer tel. 023-319277.
de bezwaren en dergelijke van bewo- geen dienst.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
Nederlandse Protestantenbond, Brugners en ondernemers van het plein.
STORINGSDIENST
GASBEHet advies van het college aan de raad straat 15: 10.30 uur viering door de
DRIJF: telefoon 17641.
is dan ook de bezwaarschriften door te werkgroep „Exodus" en leden van de
ALGEMEEN
MAATSCHAPPEzenden aan GS met het verzoek deze NPB.
LIJK
WERK
ZANDVOORT,
Noorongegrond te verklaren. Een advies
derstraat l, telefoon 13459 (b.g.g.
Rooms
Katholieke
kerk:
parochiekerk
waarmee alle commissieleden zich kón- St. Agatha, Grote Krocht:
023-320899 of 320464). Spreekuur op
den vereniging.
zaterdag 6 februari: 19.00 uur Eucha- werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
ristieviering met orgel en samenzang.
Verder
volgens afspraak. Voor deze
Zondag
7
februari:
8.45
uur
stille
WAÏKRSTANDEN'.
Eucharistieviering; 10.45 uur Eucha- hulpverlening, beschikbaar voor ieZANDVOORT - De waterstanden ristieviering met medewerking van dere inwoner van Zandvoort geldt dat
er voor de vrager geen kosten verbonhet St. Caecilia-kerkkoor.
voor de komende week.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg den zijn.
Datum
HW LW HW LW 14: 9.30 uur ds. E.Th. Thijs; 19.30
4 febr.
9.41 4.57 22.37 17.46 uur ds. L.J. Boeyinga.
5 febr.
-- 19.10 Kerk van de Nazarener, Zijlweg 281,
11.13 6.19
6 febr.
0.03 7.47 12.44 20.36 Haarlem: 10.30 uur ds. J. Smink
7 febr.
Geboren: Nils, z.v. J.A.H. Noltee en
1.21 9.19 13.56 21.50 (viering H. Avondmaal); 19.00 uur
8 febr.
M. Hoefnagel; Johanna Joukje, d. v.
2.22 10.13 14.40 22.44 ds. J. Smink.
9 febr.
3.05 11.05 15.14 23.28 Woensdag 10 februari: 20.00 uur Cel- J. Klumpenaar en J.M. Homan;
groepen.
10 febr.
Niels, z.v. R.L.N, ter Wolbeek en K.
3.42 11.54 15.51
11 febr.
4.25 0.09 16.33 12.43 Nieuw Appstoslische kerk: tot nadere van Delft.
aankondiging zondag 9.30 uur en
Ondertrouwd: A.A.J. Vastenhouw
en M.A.L. Roskam; K.L. Jacobs en
Maanstanden: maandag 8 februari VM 16.00 uur; woensdag 20.00 uur diensten in gebouw Madoerastraat l,
M. Koks.
8.57 uur.
Haarlem-Noord.
Overleden: Adriana Paap, geb. KoSpringtij woensdag 11 februari.
Volle Evangelie Gemeente: zondagper, 73 jr.; Dirk van Parreren, 84 jr.;
morgen 9.45 uur dienst in gebouw
Grietje van Routeren, geb. Hartlief,
Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee.
63 jr.

ZANDVOORT - De handballers van
Zandvoortmeeuwen hebben de serie
overwinningen kunnen voortzetten en
zijn inmiddels op weg naar de hogere
treden van de competitieladder. Nu was
het staartploeg IJmond 2, die thuis met
9-19 het slachtoffer werd van de Zandvoortse aanvalsdrift.
De dames, die ook in een uitwedstrijd
tegen IJmond moesten aantreden, waren sterk gehandicapt door het niet
meespelen van Erna Dukcr, Astrid Molenaar en Annie Trouw en diverse
blessures tijdens de wedstrijd. De 8-12
nederlaag tegen de hechte combinatie
uit de IJmond mag dan ook een knappe
prestatie heten.

IN-GEZONDEN
vciiuii.ii

c, ^nineae en

se kunst. Ook werd er wel eens een
•tijdelijke tentoonstelling georganiseerd. Veel meer dan bovenstaande
gegevens is er over dit gebouw, de
eigenaar en de verzameling in deze tijd
niet bekend.
,In verband met een kunsthistorisch
.onderzoek dat ik aan het ondernemen
ben, zou aanvullende informatie van
harte welkom zijn. Welke oudere
Zandvoorters kunnen mij helpen meer
te weten te komen over dit bijzondere
complex? Wie weet meer over de
bouw, de inrichting, de eigenaar, de
verzameling, de exposities en de verschillende ontwikkelingen in de 16jarige geschiedenis van „Muluru"?
U kunt uw kennis kwijt bij P. Faber,
Herengracht 215-3, 1016 BG. Amstcrdam. Bij voorbjat mijn hartelijke
dank!

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.
Arts: G.J.J. Mol, tel. 15091 en 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen.

De overige teams scoorden tegen verschillende teams van Nieuw Vennep en
Castricum verliespunten. Dat zijn overigens wel nieuwe teams waarvan de
spelers de eerste kompetitie-ervaring
opdeden. Het 3e team jun. met Marcel
Keur, Arlan en Patrick Berg, spelend
tegen Nieuw Vennep, leek in het begin
goede kansen op een overwinning of
gelijkspel te hebben. 1-0 door Marcel,
1-1,2-1 door Patrick, 2-2, 2-3, 3-3 door
Marcel en 4-3 door Patrick was een
goede uitgangspositie, maar ondanks
verwoede strijd, lieten de Nieuw Vennepers daarna geen steek meer vallen
en werd de eindstand 4-6. Het 4e
Unicum team WP met Robert Cliteur,
Bert Gobel en Atalwin Pilon, moest
met eveneens een 4-6 verliespartij genoegen nemen. Alle spelers wisten een
wedstrijdpunt te scoren. Zeer verdienstelijk speelden Atalwin en Robert de
dubbelpartij en wisten deze met winst
af te sluiten (14-21, 21-16, 23-21).
Eindstanden: junioren: Unicum l Meertreffers 5. 73; Unicum 2 - Unicum
4 8-2; Unicum 3 - Nieuw Vennep 6 4-6;
Welpen/pupillen: Heemstede 2 - Unicum l 2-8; Castricum 4 - Unicum 2 7-3;
Unicum 3 - Nieuw Vennep 2 ü-10;
Unicum 4 - Nieuw Vennep 3 4-6.

Uitslagen senioren: Unicum l - Uitgeest 27-3; Unicum 2 - Nieuw Vennep
9 9-1.
Komende wedstrijden: Senioren: Unicum 4 - HTC 7; Dames: Unicum l Heemskerk 3. Junioren( HBC 4 Unicum l, Unicum 2 - Heemskerk 6,
Heemstede 3 - Unicum 3, Nieuw Vennep 3 - Unicum 4;
VERKLARING:
Het storen van het normale
TV-beeld wijs ik met grote
klem net zoals u af.
Doch er zijn mensen die veronderstellen dat mijn zaak
of ik daar iets mee te maken
zou hebben, dat is niet waar.
Integendeel, ik vindt het onsportief en vooral erg dom.
De piraat vergeet dat het
publiek dat gewoon naar de
t.v. kijkt ook diegenen waren
die naar de piraat keken,
dus de sympathie die er was
is niet meer aanwezig door
de storing.
Ter informatie aan al mijn
klanten wijs ik erop dat ik 4
maanden geleden ben opgehouden te adverteren via de
piraten. Ik kon mij niet verenigen met de handelswijze.
Peeters Zandvoort B.V.
Wim Peeters
P.S. O ja, wij verzorgen
graag uw reparaties
ook van toestellen die
niet bij ons zijn gekocht in onze gloednieuwe Technische
Dienst.
Wij danken u voor het m
ons gestelde vertrouwen,
tot ziens.
W.D.P.

Eén der vertoonde dia's van Jan Snijer.
Een dialezing die een ongekend succes
werd omdat veel Zandvoortse dorpsfiguren, notabelen, schoolmeesters, predikanten en andere markante persoonlijkheden uit vroeger dagen de hoofdschotel vormden van de dialezing.
De toelichting die bij het vertonen van
deze beelden werd gegeven zorgde
ervoor dat de vaak grote verdiensten
van de betrokkenen weer eens aan de
vergetelheid werden ontrukt. Zo passeerden onder ander Jan Snijder (Lange Jan), 57 jaar koster van de Hervormde Kerk en 60 jaar dorpsomroeper en in totaal 61 jaar in gemeentedienst; ds. G. Hulsman; ds. Posthumus
Meyes; ds. A.K. Straatsma; pastoor
l'Ami de Revue.
Ook burgemeeser Beeckman en de
legendarische gemeentesecretaris journahst P.L. de Vries ontbraken niet.
Er werd een deskundige toelichting
gegeven over het Zandvoort van de
vorige eeuw, terwijl ook het werk en
dia's van de werken van de schilder
Jozef Israèls werden besproken en getoond.

Schoten-informatie ±
opltidingcn-cursiKsen-irai-minq&inttjtuten-avendopleUinqenei».

ONDERWIJSINSTITUUT
VAN DE VELDE
(erkend door Min. v. Onderw.)
Briandlaan 3 t.m. 9 - Haarlem

Tel. 33 68 68

AANVANG NIEUWE
CURSUSSEN
Inschrijving geopend
Beroepsopleiding voor:

RECEPTIONISTE - SECRETARESSE STENOTYPISTE
KANTOORASSISTENT - BOEKHOUDKUNDIG
MEDEWERKER(STER) - INFORMATICA.

Tafeltennis

ZANDVOORT - De meer ervaren tafeltennisteams van Nieuw Unicum hebben
het afgelopen weekeinde met winst afgesloten, terwijl de juist gestarte teams,
ondanks vaak verwoede gevechten, toch
verliespunten thuis brachten.
Unicum l met Frits Varik, Oscar Lohuis en Floris Wiesman behaalden de
overwinning tegen de Meertreffers S
met 7-3; Unicum l WP met Ancttc
Wiesman, Jeroen Cliteur en Lilian van
der Laan versloegen Heemstede 2 mei
8-2, terwijl d Unicum 2 junioren Wim
Veenendaal, Robert Balk en Roy van
der Laan 8-2 winst behaalden tegen het
Unicum-4 team, Mikko Fransen, Jeffrey van Loon en Remco Fransen.

ZANDVOORT - In de Olvijnzaal
werd deze week een diulczing gegeven
voor de leden van de Ned. Christen
Vrouwenbond, die werd verzorgd door
de heren Steen en Zwaag.

LUCAS VERENIGING
VOOR OECUMENISCH
VOORTGEZET ONDERWIJS

I-JARIGE SPOEDGURSUS
MAVO - HAVO - VWO
Examen per vak mogelijk. S'aatsdiploma na slagen
voor zes vakken. Geen winstoogmerk, boeken gratis
in bruikleen.
De opleiding vindt plaas aan onze avondschool de
Lucas Academie, Messchaertstraat 1,
Amsterdam-Zuid.

Bel voor onze prospectus 020-227697 of
020-952896.

Zocherschool
voor
Elswoutslaan 20 2051 AE Overveen
telefoon 023-245035
Een school die aansluit op het
lager onderwijs. Een school met en
vóór „groen", bloemen en
planten, bijzonder fraai gelegen op
het landgoed Elswout.
Naast algemeen vo'mend onderwjs
wo'rt'. prakti]konde'wi)s gegeven m de
vakkon aanleg en onderhoud van lu.nen
blocrnertecl! en b'oemsierkunst
Do opleidmg duurt 4 |riar
Heult u belangstelling? Ma?ik dan een
alsprsnk voor e<ri rondleiding

GRAFISCHE SCHOOL
HAARLEM
Terschellingpad 2, Haarlem (Schalkwijk)
buslijnen 71-77-2, tel. 023-337004.
School voor voorbereidend
grafisch beroepsonderwijs voor
meisjes en jongens Eveneens
voorbereidend onderwijs voor
verdere studie aan het
Middelbaar Technisch Onderwijs.

OPEN DAG, zaterdag 6 februari 1982
10.30-14 00 uur
Aan do school zijn verbonden
• v?k e chol'jn i'i h':: M.-lcr w. ho' leerlingwezen
voor dp n|jlt Miii'cjC'i tot vakbekwaam hovenier en
b'oemt,indur(ster)
• oKioitimq booQiasse-\ voo- bpgmncrs
• cursus Dcientcfll voo- beginners en

APOTHEKERSASSISTENTENSCHOOL
te Haarlem,
met dependance te Alkmaar

Vanaf heden dagelijks

INSCHRIJVING VAN
LEERLINGEN
Opleiding tot repro-tekenaar voor
leerlingen met goede
tekenkwahteiten en con
algeronde vooropleiding tDO-C.
MAVO e d Toelating na-'
tekentest Vanaf heden dagelijks

OPENBARE LES,

op woensdag 10 februari vnn
10 00-12 00 uur en van

1300-1600 uur
op donderdag -1 maait vnn
19 00-21 00 uur
c

o'dcr en inschriittnrmuiior op finnvra;i<]

Aanmelding
opleiding tot

voor

de

2-jarige

APOTHEKERSASSISTENT(E)
is vanaf heden mogelijk.
Vooropleiding: INTAS, MAVO,
HAVO of VWO.
Inlichtingen: dagelijks aan de
school te Haarlem, Schoterstraat
4. 2021 HH Haarlem. Tel.
023-262070.
De school ligt vijl minuten gaans van het
station te Haarlem.
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TE KOOP
5-speed

TOYOTA CELICA Lrftback 2000 XT
juni 1980, uiterlijk en technisch 100%,
metallic grijs, 65.000 km. Radio, elektr. antenne,
4 mnd. oude banden.
Prijs f 14.250,tnlichtingen.
tel. 020 - 5 62 24 69 (overdag)
of na 18.00 uur 02972 - 36 81.

Voorjaar in eigen land
Al plannen gemaakt voor de Paasvakantie of
voor zomaar eens een paar dagen er tussen
uit? Verwen uzelf in onze moderne en
komfortabele bungalows, gelegen in Erm
(gem. Sleen, Drenthe) aan het water in een
prachtige omgeving. Op het park tevens rest.,
bar, supermarkt, wasserette, speeltuin etc.

Huurprijs per bungalow
per week v.a. 130.ISpeciale prijzen voor weekend en midweek)
Inlichtingen en reserveringen:

Vrïje-tijdspark
Ermerzand
Dalerstraat, 7843 PE Erm,
telefoon 05915-4018

MesjeuAndré
voor al uw kledingreparaüe.
Ook voor bont.
LAAN VAN ANGERS 83 - TEL. 023-331356.
Prijsopgave vooraf;
het werk wordt gehaald en gebracht.

AMSTERDAM-c
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.
makelaars & taxateurs in bedrijfs en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868
herman heijermansweg 6. amstetdam t . telex 18143

NIEUW solide geloogd massief eiken eettafel op 4 poten.

12 Jaar garantie.
Omdat de Meubelmakers van
Oisterwijk met veel zorg hun meubels
maken en daarbij op de kleinste
details letten, kunnen ze U zwart op
wit 12 jaar garantie geven.
Op de kwaliteit van het eiken en de
konstruktie van het meubel.

Geloogd volgens
oud recept.

RESTAURANT

JACK
HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een

De klassieke manier om eikehout
te bewerken is logen. Want door het
logen komt de prachtige tekening van
het hout tot leven. Dat is uitsluitend
mogelijk bij het beste hout van de
Europese eik.

apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen,
Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Reserveren: telefoon 023-265333

RESTAURANT

Louter Europees eiken.

DE
GRAVIN
Romantisch dineren bij kaarslicht

De meubelmakers van Oisterwijk
reizen heel Europa af op zoek naar
het beste hout: eersteklas Europees
eiken. Het wordt jarenlang gelagerd,
daarna gaat het nog de eigen
droogkamers in.

en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party
Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: «el. 023-317058

POSTZEGELS

14 Eigen toonzalen

Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door

U moet maar eens komen kijken.
Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken
beslist, niet duur hoeft te zijn. U bent
van harte welkom. De koffie is vers
en het prachtige eikewoonboek ligt
voor U klaar. Gratis.

J.D. MUIS
Zandvoortselaan 325 - Bentveld/post Aerdenhout.
tel. 023 - 24 49 83 lb.9-g. 020 - 22 09 01 ol 12 31 23).
Reeds meer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend te koop tegen beslist goede prijzen: grote en kleine
wereldcollecties, lartdencollecties, verzamelingen Nederland en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels, series
ongros en partijen.
Geen object ts te groot. Er wordt contant betaald.
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

NIKVW ai'loogdniasuefeiken opzcikast. Verkrijgbaar m diverw uitvoeringen.

••••(!••••• n •••••••••••!••••••••.

DOE MÉÉR ZELF
HOUTHANDEL C, MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5 - TEL. 244609.
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.

.St€KCK IMT W€BCK.

Meubelfabriek
Oisterwijk
Toonaangevend in eiken.

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren, verf. Louvre-deuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOE HET ZELVER
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
's Maandags gesloten,
's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.

Beverwijk
Parallelweg 100, Meubelboulevard, tel. 02510-26923, (koopavond donderdag)

Toonzalen in: Amsterdam, Berkel (ZH),
Beverwijk, Ede, Heerenveen, Hengelo (O),
Hulst, Oisterwijk, Roosendaal, Sliedrecht,
Utrecht, Valkenburg (L), Zuidlaren, Zwolle
Alle toonzalen zijn geopend van maandag t/m zaterdag.
Toonzaal Hulst bovendien op zondag van 14.00-18.00 uur

Vervolg op pag. I.

Commissieleden.
rende de zomermaanden met zogenaamde „campers" (kampeerauto's)
ontstaan. „De ervaring leert, dat men
liever een standplaats inneemt op de
parkeerstroken aan de boulevard, zonder enige vorm van accommodatie, dan
op een camping. Het gebruiken van
parkeerplaatsen voor d t doel is vooral
op drukke dagen ongev enst en bovendien verboden", aldus het schrijven
van B & W.
Ook Richard van As vroeg in de
commissievergadering aandacht voor
de campers. Hij acht het noodzakelijk
dat de gemeente nu leeds een terrein
voor deze campers aanwijst, bijvoorbeeld het parkeerterrein van het circuit
of ,in de omgeving van de slipschool.
,,Het is eerder mei en juni, dan wij nu
denken en wij moeten hierop voorbereid zijn. Wij moeten inspelen op de
veranderde gewoonten", aldus Van
As.

Buitenlands toerisme
De gemeente deelt de zienswijze van
de provincie niet, wanneer het gaat om
de verblijfsrecreatie alleen voor Nederlanders. Gewezen wordt op de funktie
die de Noordzeekust vervult als vakantiedoel voor buitenlanders. „De Zandvoortse middenstand, horeca en de
exploitanten van campings zijn voor
hun inkomsten voor een groot deel van
het buitenlands toerisme afhankelijk",
aldus de brief.
Bovendien wordt ook de nadruk gelegd
op handhaving van het strandtentenkamp. Gewezen wordt op de feitelijke
onmogelijkheid van het vinden van een
vergelijkbaar alternatief; het economische belang van de Zandvoortse middenstand, het financieel belang van de
gemeente en het grote belang voor de
700 aldaar verblijfhoudende gezinnen,
grotendeels afkomstig uit Amsterdam
en Haarlem.

Evenwichtig
Dat de provincie in haar nota de
• dagrecreatie als uitgangspunt neemt is
volgens het college onjuist. „Zonder
iets af te willen doen aan de betekenis
van Zandvoort als centrum voor dagrecreatie, menen wij dat Zandvoort als
vakantieoord voor kort of voor lang
verblijf evenzeer van grote betekenis is
en moet blijven. Wij menen dat gestreefd moet worden naar een evenwichtige ontwikkeling van de accommodaties voor dag- en voor verblijfsrecreatie".

Dertig misdrijven
opgelost
ZANDVOORT - Door de Zandvoortse politie zijn vijf jonge Zandvoorters
aangetioüdeiir die hebben' bekend - de
afgelopen maanden een aantal diefstallen c.q. vernielingen te hebben gepleegd.
„ Hiermede zijn ongeveer dertig misdrij. ven variërend van autodiefstallen, diefstal van benzine uit auto's en vernielingen opgelost.
Drie van hen zijn inmiddels voorgeleid
voor de Officier van Justitie te Haarlem.

OPNIEUW AKTIE VOOR BEHOUD DOLfIRAMA

Trainer
drie etmalen onder water
>ZANDVOORT - Iedereen die de traincr/verzorger John Slootmaker van het
Dolfirama, het komende weekeinde wil
aanmoedigen bij zijn poging drie etmalen onder water te blijven, is van harte
welkom, mits men drie gulden entree
betaalt, want daar helpt men uiteindelijk het Dolfirama mee.

John Slootmaker, die trainer is van de
dolfijnen, blijft aktie voeren om het
Dolfirama voor sluiting te behoeden.
„Er werd te weinig winst gemaakt, dus
iedereen die komt kijken is wel verplicht te betalen," Slootmaker hoopt
met deze stunt in de eerste plaats de
aandacht van het publiek weer op het
Dolfirama te vestigen, en ten tweede te
bereiken dat hij hierdoor het komende
weekeinde, wanneer er geen shows
gehouden worden, geen verlies zal
leiden.

Recordpoging
Het record onderwater blijven moet
momenteel nog op naam staan van een
Engelsman, doch dat was 67 uur en
vijftig minuten, Slootmaker hoopt het
tweeënzeventig uur vol te houden.
Bij deze recordpoging wordt Slootmaker terzijde gestaan door de duikersvereniging ,,De Kikkers" uit Nieuw
Vennep. Vijfendertig leden van deze
vereniging zullen elkaar aflossen, zodat
hij nimmer om hulp verlegen zal zitten,
gedurende deze tijd. Zij zullen hem
behulpzaam zijn bij het aanbrengen
van de duikflessen, die iedere twee uur
verwisseld dienen te worden.
Ook heeft Slootmaker zich aan een
speciale medische keuring onderworpen, en zal een duikersarts permanent
aanwezig zijn. „Ik ben door drie verschillende artsen onderzocht, en ook de
artsen Bouwman en Moll uit Zandvoort hebben hun medewerking toegezegd", aldus Slootmaker.

Televisie
Het Zandvoortse Dolfirama, de enige
„slecht weer" accommodatie die de
badplaats heeft, kwam enige tijd geleden al in het nieuws toen Michael
Hordo aankondigde dit te willen sluiten, omdat het Dolfirama met verlies
werkt.
Hierop werd een handtekeningenaktie
ontketend door 27MC'ers,'- besteedde
Henk van der Meijden aandacht in zijn
televisierubriek aan deze sluiting en
worden momenteel besprekingen met
.Rijk en Provincie en Gemeente gevoerd om tot een mogelijke exploitatie
en aankoop van het Dolfirama te komen.
Met deze aktie, waar wellicht ook op
de televisie aandacht aan zal worden
besteed, hoopt Slootmaker dat, evenals

Trainer Slootmaker met één van zijn lievelingsdieren. Omdat deze dieren na een aantal jaren onmogelijk verplaatst kunnen
worden, zij zouden dan sterven, is de onderwaterperiode van Slootmaker op touw gezet. Meer aandacht voor en het behoud van het
Dolfirama is het streven.
(archieffoto)

eerder in het seizoen meer bezoekers
naar het Dolfirama zullen komen.
„Wij hebben meer bezoekers dan vorig
jaar, maar nog steeds niet genoeg",
aldus Slootmaker.

Verveling
Bang zich onder water te vervelen in de
komende 72 uur is Slootmaker niet.
Ten eerste zegt hij een ervaren duiker
te zijn (Ik duik al 21 jaar), ten tweede
•wil hij tijdens zijn verblijf onderwater
met de Dolfijnen een onderwatershow
instuderen. „De dolfijnen zullen bij
mij zijn en dat geeft genoeg afleiding.
Bovendien zijn er de leden van de
Kikkers die mij wel wakker zullen
houden. Er komt een televisie met
videorecorder vooreen der ramen die
het bassin heeft en ik ben' van plan een
paar spelletjes te schaken. Ik heb er
veel vertrouwen in en oefen ook nu de
hele week, ik denk niet dat ik mij zal
vervelen, helemaal niet als er veel
mensen komen kijken.

Voeding
Lang heeft men nagedacht over het

Secretaris-penningmeester neemt afscheid

Open dag Wim
Gertenbachmavo

voedselprobleem. Men heeft hiervoor
een oplossing gevonden. Slootmaker
zal tabletten nuttigen, zogenaamd
astronautenvoedsel. Ook het drinken
schijnt men goed geregeld te hebben. ZANDVOORT - Op 6 februari a.s.
wordt van 14.00 tot 16.00 uur in het
Behalve voor Zandvoort heeft het Dol- schoolgebouw van de Wim Gertenfirama volgens Slootmaker ook nog een bachmavo een expositie gehouden van
funktie voor de Noordzeekust als op- het werk dat de leerlingen gemaakt
vangcentrum van aangespoelde zee- hebben bij de vakken tekenen, handenhonden en robben. De afgelopen we- arbeid en handwerken.
ken zijn er verschillende door hem In de aula zijn gezellige zitjes ingericht
opgevangen, verzorgd en naar het cen- en kan men onder het genot van een
trum in Pieterburen gebracht. Hiermee hapje en een drankje genieten van het
wil hij aantonen dat het Dolfirama optreden van enkele leerlingen, die
méér is dan een slecht weer-accommo- dans en muzisk ten tonele zullen brendatie voor de badplaats.
gen.
Tegelijkertijd wordt een open dag gehouden voor die ouders, die informatie
John Slootmaker zal aanstaande wensen over het onderwijs dat op de
vrijdagmiddag 5 februari 's mid- school gegeven wordt.
dags om 15.00'uur 'onder water
verdwijnen om, als alles goed gaat,
maandagmiddag om 15.00 uur weer
boven te komen.
HAARLEM - Op vrijdag 12 februari
Bezoekers zijn van harte welkom geeft het Noordhollands Philharmonisch Orkest het vijfde concert van de
om de trainer die vecht voor het serie
B, meestercomponistenserie in
behoud van „zijn dieren" en ac- het concertgebouw te Haarlem.
commodatie, aan te moedigen, en- Deze avond omvat een Mozart-protreeprijs ƒ 3,— per persoon.
gramma. Onder leiding van dirigent
Elyakum Shapirra zal de solist Jacques
Meertens (klarinettist) enkele werken
te gehore brengen. Begonnen wordt
met de ouverture Die Entführung aus
dem Serail, daarna speelt Meertens het
klarinetconcert. Na de pauze speelt het
orkest de Serenata Notturna en de
symfonie nr. 31 (Parijse Symfonie).
Aanvang 20.15 uur.

Meertens solist

Voor beroeps- of pleziervaart de
KNZHRM bluft onmisbaar
ZANDVOORT - „Wat moet ik met een
hoedenfabrikant uit Amsterdam?" Dat
moet direkteur Van der Zweep zp'n tien
jaar geleden gezegd hebben tegen leden
van de plaatselijke commissk van de
KNZHRM toen men voorstelde om de
heer Van Elteren te benoemen.
„Dat kan ik mij zo goed voorstellen,
want een ,,redder" in de ware zins des
woords ben ik nimmer geweest" zegt de
secretaris-penningmeester van de plaatselijke commissie van deze maatschappij. „Mijn taak was eigenlijk een traite
d'union tussen het hoofdkantoor in

zandvports
nieuwsblad
Kantoor: Gasthuisplein 12,
tel: 02507-17166.
Postadres: Postbus 26,
2040 AA, Zandvoort.
Hoofdkantoor: Dorpsstr. 8.
Aalsmeer, tel.: 0297728411.
Postadres: Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer
Geopend van 8.30-17.00
uur.
Openingsuren Zandvoort: maandag 13.00-16.00 uur; dinsdag
10.00-16.00 uur; woensdag 9.0012,00 uur; donderdag 10.0013.00 uur en 14.00-17.00 uur;
vrijdag 9.00-12.00 uur.
Klachten bezorging: vrijdagmorgen van 9.00-12.00 uur.
Uiterste inlevertermijn redactie
kopij: woensdagmorgen 10.00
uur.
Uiterste inlevertermijn advertenties: woensdagmorgen 10.00 uur.
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Amsterdam en Zandvoort dat helemaal maken gehad. Burgemeester Nawijn
zag het destijds wel zitten dat ik een
zelfstandig opereert".

Wegens de vastgestelde leeftijdsgrens
(72) gaat de heer Van Elteren de
KNZHRM verlaten, een afscheid dat
gisterenavond in het Gemeenschapshuis in aanwezigheid van tal van genodigden en leden van de KNZHRM is
gevierd.
Een leeftijdsgrens die nu eenmaal is
gesteld omdat in het verleden er bestuurs- en commissieleden waren die
met geen stok waren weg te branden uit
de KNZHRM. „Tot op hoge leeftijd,
met aderverkalking en al bleven ze in
het bestuur en de commissie zitten.
Niemand durfde te zeggen dat ze er
mee op moesten houden, vaak mede
gezien hun vroegere verdiensten en
meestal omdat men het zielig vond" zo
heeft direkteur van der Zweep de leden
van de commissie en de KNZHRM
duidelijk moeten maken toen hem
werd verzocht voor de heer Van Elteren een uitzondering te maken op de
gestelde leeftijdsgrens, omdat men deze secretaris-penningmeester met lede
ogen ziet vertrekken.
„Ik kan mij dat wel voorstellen, de
excessen waar de direkteur over
spreekt zijn landelijk heus wel voorgekomen, en wanneer je dan een uitzonderring gaat maken voor Zandvoort,
heb je binnen de kortste keren brieven
binnen van alle afdelingen van Zeeland
tot Terschelling toe" aldus de heer Van
Ekteren.

Toeval
Toeval bepaalde deze funktie van de
heer Van Elteren. Juist opgestapt uit
de Zandvoortse Watersportvereniging
die hij mede hielp oprichten en waarvan hij na zo'n arlit jaar vond dat zijn
taak best overgenomen kon worde
door jongeren, verzocht men hem zitting te nemen in de plaatselijke commissie van de KNZHRM.
„Ik kan mij die reaktte van de direkteur tien jaar geleden wel voorstellen,
want behalve een zeiler in mijn vrije
tijd, heb ik nooit iets met de zee te

zelfde funktie ging vervullen bij de
KNZHRM als bij de watersportvereniging, en ik heb er nimmer spijt van
gehad, eigenlijk vind ik het wel jammer
dat ik té oud (DE 72 jaren zijn hem
overigens niet aan te zien).

perleden, terwijl mevrouw Van Elter»,
de commissieleden telefonisch op de
hoogte brengt.

Gebied
Het gebied van de Zandvoortse
KNZHRM grenst vanaf Umuiden tot
aan Langeveldcrslag. Vaak moet hulp
worden geboden bij de Zuidpier van
Umuiden. „De boot van Umuiden kan
niet in het ondiepe water, en blijft dan
,,stand-by" terwijl wij worden gewaarschuwd. Door het verlengen vn de pier
wordt bijvoorbeeld bij Bloemendaal
het strand smaller, terwijl het bij de
pier breder wordt. Het is daar een
verraderlijke hoek voor watersporters
die te dicht onder de kust langs willen
zeilen", vertelt Van Elteren.

Alarm

Watersporters
Verleende de KNZHRM vroeger veel
hulp aan de beroepsvaart, Zandvoort is
een moeilijke kust met vier banken,
tegenwoordig komt de KNZHRM vaak
in aktie voor de pleziervaart en/of
andere watersporters.
Er bestaat een nauwe samenwerking
tussen de post van de KNZHRM te
IJmuidcn waar de Maria Louisa een
„vaste bemanning" kent, de schipper
en de motordrijver zijn in vaste dienst.
In Zandvoort wordt het station nog
steeds bemand met vrijwilligers.
Trots is de heer Van Elteren op het
korte tijdsbestek dat het vergt om
bemanning en boot in zee te krijgen.
„Wij hebben er maar een half uur voor
nodig, en dat is een korte tijd".
Na een ontvangen oproep waarschuwt
Van Elteren direkt de Schipper. Terwijl die naar de loods vertrekt waarschuwt zijn vrouw de bemanningsleden. Ook de wippercommandatM Henk
Sok wordt door Van Elteren gewaarschuwd, diens vrouw alarmeert de wip-

Uiteraard ontvangt men zomers meer
waarschuwingen dat er een schip in
nood zou verkeren, dan 's winters.
Meestal zijn het flatbewoners die een
bepaalde situatie niet vertrouwen en
dan de politie alarmeren. Die gaat
polshoogte nemen en wanneer er inderdaad hulp geboden moet worden,
wordt de heer Van Elteren gewaarschuwd.
Dit behoort nu tot de verleden tijd. De
nachten van het echtpaar Van Elteren
zullen niet meer worden verstoord met
meldingen voor de KNZHRM. Het zal
door hen beiden gemist worden.
Eén ding dat blijft, is hun liefde voor de
zee en het water. Want hebben zij in
hun jeugd niet eens de Zuiderzee
overgestoken in een kleine schouw.
Dat was nog voordat de afsluitdijk was
aangelegd en toen kon het nog behoorlijk spoken op diezelfde zee.
„Gelukkig dat dat zeilavontuur goed
afliep, anders had het echtpaar Van
Elteren nog eerder kennis gemaakt met
de KNZHRM dan nu liet geval was.
Want voor beroeps- of pleziervaait zijn
de mensen van de KNZHRM onmisbaar.
Margreet Ates

Koffieconcert
ZANDVOORT - Zondagmorgen 7 februari organiseert International Artists
in samenwerking met het Bouwes Hotel te Zandvoort een koffieconcert in
„Le Dauphin" (Bouwes Hotel, Badhuisplein).
Dit concert wordt gegeven onder de
naam „muzikale reist" met folkloristische muziek uit Hongarije en Israël.
Medewerkenden zijn: Floor Kool,
zang; Hans Kornac, piano en F.A.
Szarbo, klrinet en tarogató.
Aanvang 13.00 uur, prijs ƒ 6,50 incl.
kopje koffie.

Werkezel
Je hebt van die mensen, die zit het
werken in het bloed. Van die niensen, die kunnen niet stil zitten, maar
moeten altijd wat om handen hebben. Zandvoort kent ze ook en een
sprekend voorbeeld daarvan is onze
oude plaatsgenoot. de welbekende
zakenman L. Balledux. die tezamen
met z'n heide zoons Bertus en Nieo
de florerende stoffeerdenj enz. nu
al jarenlang met succes drijft in de
Haltestraat. Wie onzer kent ze niet,
dit drietal? Hij heeft nog meer
kinderen, die ouwe Balledux, maar
die zitten niet in de zaak en hebben
met dit verhaaltje dus niets te maken. De lieer L. Balledu.x wordt, als
ik wel ben ingelicht, in juni a.s. 88
jaar en mag dus z'n welbestclde
jaartjes wel meetellen.
Een jaartje of wat geleden was hij
geruime tijd ernstig ziek. We hadden hem allemaal al afgeschreven,
maar hij krabbelde er weer bovenop
en zette welgemoed z'n arbeid
voort. Stofferen en alles, wat daarmee verband houdt. Kort geleden
werd hij opnieuw ziek. „Bronchitis", zei de dokter en derhalve dook
hij z'n bed in. Hij had kort tevoren
een broer verloren, die werd negentig jaar en die ging eraan dood, wat
hem helemaal niet lekker zat, want
dit denkbeeld zweefde ook hem
voor ogen. Maar zie: het wonder
gebeurde, want jl. maandag verscheen hij opnieuw op z'n werk.
Monter en wel. Hij was alweer naar
de bank geweest om enkele zaken te
regelen en kwam nu weer op het
atelier, om z'n zoons bij te staan
met gordijnen naaien, want men
heeft het momenteel erg druk. De
werkezel is weer in z'n element.
Bijna achtentachtig jaar en nog
volop in het zakenleven. Daar moeten we toch wel allemaal even diep
ons petje voor afnemen. Zulke
mensen zijn er niet veel meer. Ik
wilde het toch wel even memoreren
als curiositeit en feliciteer hem van
harte met zijn wonderlijk herstel.
En mogen nog jaren van goede
gezondheid aan zijn arbeidzaam leven worden toegevoegd. We hebben er allemaal grote bewondering
voor.

Onze zeezeiler
't Wil nog niet erg vlotten met onze
zeezeiler Kees Visser, die met z'n
„Vrijheid II" nog altijd op St.
Helena ligt. Z'n motor is thans
gemaakt en weer picobello in orde,
maar nu gaan de financiën een rol
van betekenis spelen. Hij gaat de
bodem van z'n knip aardig in zicht
krijgen en zonder geld maak je niet
veel klaar. We zullen maar hopen,
dat er ook in dit opzicht weer
uitkomst zal komen. Hij wacht nu
op een boot, die hem van Kaapstad
wat noodzakelijke spullen zal meebrengen. Dan is z'n plan, van St.
Helena naar de Azoren te varen,
(een knap eindje) en vandaar uit zal
Dij dan bepalen, waarheen zijn
tocht verder zal voeren. Veel

nieuws is er du.s momenteel niet.
Maar een avontuurlijke reis is het
wel. Vooral m deze tijd moet er
terdege rekening worden gehouden
met wind en stroom. D.iar hangt
alles van af. We wachten dus af en
hopen op spoedige, gunstige berichten.

Zuivere koffie
't Is in Zanvoort iang niet altaid
zoivere koffie, dat ken 'n klaine
koter al sien, maer vandacg heb ik
veur jeloi nou es wat gesclligs en
wel ,.de oprechte Zanverse koffie.
Let nou goed op. want ,,et is 'n
vricmd receppie van me aige opoe
en die het 't ook weer van haer
opoe. Jeloi neme, (maer dan ook
precies): anderhalve liter pilscner
bier twie eierdooiers, 260 gramme
faine soikcr, ien luppel bloem (leine
eetluppel), kencel. noot. sout, klain
klontje butler. Anderhalve theekop
sterke koffie en icn theeluppeltje
kejak (Fransoos). Klop de aiergele
los, de kroie en de geseefde bloem
en de ge.smolte butler dcrbai. goed
opkloppe en de sukker en de koffie
d'r langzaem bai kwakkc. De rest
van het bier voorzichtig koke, afskoimc en van het vuur af vermenge
met de kouwc zooi en dan „Santjes!" O jae, nog 'n raedseltje. Wete
jeloi waer vroeger de eerste sanverse garnaele rokerai ewiest is? Wie 't
weet, kraigt van opoe 'n meraekels
lekker flessie. Veur de theezoipers
heb ik ook 'n receppie veur slemp,
(ook al van me over-opoe). Ien
lieter melk warreme (niet koke).
Veertig gramme sukker d'r bai en
meteen oplosse. Acht gram thee en
drie draedjes saffraen, (dat's nog
duurder as goud). Daerbai 'n stukkie paipkeneel, vier kroitnaegels en
'n bietje foliepoejer. Die kroiezooi
niet los d'rin maer in 'n boutje eve
laete trekke. As et te dun is dan ken
je 't binde met wat aenemaektetmezenae. 't Is hartstikke lekker, maer
ook hartstikke dier!
'n Goeje vrind van me ('n ouwe
zeeman) gaf men onderstaand menu, zoas dat in 1938 ebroikt wier op
de boot naer Hoek van Holland; d'r
is nae die taid wel 't ien en aers
veranderd:
Diner of lunch (soep, vis of vlees,
groene aardappelen, toespijs, kaas
of fruit, 1ste klasse ƒ 1,50.
Gekookte of gebakken tong ƒ 1,25.
Biefstuk met aardappelen ƒ l,—.
Koffie of thee, brood en 2 eieren
ƒ 0,75.
Koffie of thee, brood en koud vlees
ƒ 0,90.
Broodje met vlees of ham ƒ 0,25.
Potje thee of koffie ƒ 0,25.
Zie verder de prijslijst aan boord.
_ K.S

lSEl

worden aangeboden zijn allen van

feöiïiïtii^

Exodus in Zandvoort
ZANDVOORT - De werkgroep Exodus houdt aanstaande zondag 7 februari in het gebouw Burgstraat 15 om
10.30 uur haar eerste viering.
Sinds november 1979 komt in Zandvoort regelmatig een groep christenen
bijeen om hun zorg en bezorgdheid uit
te spreken over het huidige reilen en
zeilen van de kerk in de maatschappij.
Het betreft hier mensen die moeite
hebben met het instituut kerk, maar
vanuit hun menszijn willen werken aan
de verandering van maatschappelijke
strukturen en niet goed weten waar en
hoe zij hun medegelovigen kunnen
ontmoeten.
Wanneer men zich niet wil laten meeslepen door een cynische verbittering
en moedeloosheid, nit in een sleur wil
blijven leven of terechtkomen, maar
het begrip „menszijn" in deze wereld
wil bewijzen, dan is de werkgroep
Exodus misschien iets voor u.
Belangstellenden zijn deze zondagmorgen van harte welkom.

BEZIT TE KOMEN VAN PRACHTIGE
MEUBELEN VOOR ONGELOOFLIJK

GRIJP DEZE KANS!

Sportveld wordt
overgedragen
ZANDVOORT- Op vrijdag 12 februari zal het nieuwe sportvcld achter de
christelijke niavoschool Jaap Kicwict
tijdens een korte plechtigheid officieel
door het stichtingsbestuur aan de
schoolleiding worden overgedragen.
Deze plechtigheid zal omstreeks 15.Üü
uur plaatsvinden

023 - 32 6182
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
• .• •

.;•"<*•

1 ;' T '. :.

• !•' f7"*

.

• •'"'' ' '

.'"

' • • ' • * . . • ; V .•* "•: . . - . ' "

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.
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Originele riblappen
o \JJ&>

10,98
9,98
7,98

Magere varkensrollade

lalse borstlappen

UIT HET BAKKEFtSWINKEL J JE.

10 bolletjes voor
10 krentebollen voor

ch

2,50
3,00

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

VERHUISD

REINIGEN STOMEN PERSEM

van de
V GROTE KROCHT 21 - ZANDVOORT
>.
TELEFOON 02507-12574

Grote Krocht 20 B
Verdien guldens

naar de

Azeanette
een gulden korting

A l is het buiten nog zo koud,
Erica heeft de bloemen
waar u van houdt.

Haltestraat 25

wjetijdsmode

'ERICA'

WIJ OPENEN OP 5 FEBRUARI A.S.
met voor iedere klant een leuke verrassing

op élk kledingsstuk dat u laat reinigen

OPENINGSSTUNTS
alleen vrijdag en zaterdag

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT
^ p"4%

* Wit lederen pantalons l50,clean9
sertiice

* Wintertruien

25,-

AZEAIMETTE
Boek-en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn
VLEES VOOR HOND EN KAT. O.A.:

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG

Rauwe pens 400 gram

0,95

Kopvlees 400gram

1,50

Diepvrieshaantjes
UD

BOVAG

50 stuks

4,00

100 stuks

7,50
DIERENSPECIAALZAAK

ZANDVOORT.02507-16197. b . o g ns 19.00 uurl

Wezenbeek
Grote Krocht 26 - Zandvoort

Uw adres \ voor:
BOEKEN

De Krocht TIJDSCHRIFTEN
Kalenders
halve prijs
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Tel. 1 60 33

STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN

STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

De Passat: rijk aan technische

Pullovers
Slipovers
Sport-kollektie
Dealer voor Zandvoort en omgeving

Yict
Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507-17878.
Ook zondagmiddag open.

standjes

N

ieuwe tijden stellen nieuwe eisen aan auto's. Eisen, die voornamelijk draaien rond
de begrippen zuinigheid, veiligheid, betrouwbaarheid en comfort. Getrouw aan
z Yi solide reputatie is de Volkswagen Passat rijk aan'n hele reeks technische hoogstandjes.
Zo is - ondanks de grote buitenmaten - de aerodynamische vorm optimaal,
waardoor het verbruik zeer gering is. De gecombineerde schakel- en verbruiksmeter geeft aan of u economisch rijdt, een opflitsend lampje maakt duidelijk
dat het om redenen van brandstofbesparing goed is om over te schakelen.
De electronische ontsteking draagt ook bij aan de zuinigheid.
De vernuftige koerscorrigerende achteras, de lange wielbasis en grote spoorbreedte zorgen voor een voorbeeldig weggedrag. Perfecte vering, doeltreffende isolatie tegen windgeruis en
de grote binnenruimte leiden tot nog meer rijcomfort. Dat geldt
voor de Limousine. En voor de ruime en praktische Variant.
De Passat is verkrijgbaar met 5 verschillende motoren
van 40 k W (54 DIN-pk) diesel tot de 85 kW (l 15 DIN-pk)
5-cilinder benzinemotor. Stuk voor stuk robuuste en zuinige
motoren. Absolute topper voor wat betreft verbruik en exploitatiekosten is de dieseluitvoering.Deze verbruikt slechts l op 19,2
bij 90 km/h. Keuze te over dus al vanaf f 20.998,- inclusief B.T. W.
Af Leusden. Vaste afleveringskosten f400,-. Vrijblijvend. En informeer
tevens naar de interessante leasemogelijkheden.
Maak 'n proefrit bij uw V AG dealer voor Volkswagen en Audi.
Wijzigingen voorbehouden.

Btandstotverbntik Passai Diesel volgens ECE A 70 intini: staehvciktvi I op 14 l, 90 km/h: l op l(),2, 120 km/li: l op 12,8. Radio en ln/iliueialen velden legen meei/in/s.

Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

Volkswagen. Degelijk
duurt
het langst
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Uw adres voor:

ebst kousen, panties,
knie- en enkelstukken,
ook naar maat
Drogisterij

BOUWMAN
Oranjestraat?
Zandvoort
Tel. 02507 -1 23 27

Veilig op weg
metVA.G

De

Geef uw auto een zichtbaar teken van veiligheid.
De krul van Veilig Verkeer
Nederland garandeert dat u
in een veilige auto njdt
Als u een onderhoudsbeurt laat uitvoeren, is de
veiligheidsinspectie voor
onze rekening.
Onderhoudt u uw auto
zelt. dan verzorgen wij de
inspectie voor de pnjs van
ƒ 55,-. En die pnjs geldt
voor alle merken.
Maak nu een afspraak
met ons. tel..
02507-14565

Elke
en Braun
Zwitsal
Toiletzeep
duo
Zwitsal
Bijdehandjes

Johnson Vloeibare
Toiletzeep
groen en rose

495

Aanbiedingen geldig
t/m dinsdag 16 februari

Uw V.A.G dealer voor
Volkswagen en Audi:
Auto Strijder B.V.

Burg.v.AIphenstr. 102
Zandvoort

l Spar
Rookworst
225 gram
Spar
Allesreiniger
l liter

ZUIVEL

129
198

Honig Erwtensoep
1.5 liter
FOTO Quelle
Compleet foto/f ilmt assortiment, voordelig

afdrukken en

Riedel Appelsient je
literpak

Haltestraat 8,
Zandvoort

G. Kol
Schuitengat?,
telefoon

13212
auto • brand - leven
alle verzekeringen
Drogisten] - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
H altestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123
TE KOOP

WONING
v. Speykstraat 10a.
In uitstekende staat van
onderhoud
verkerende
woning Voor en achter
vnj uitzicht Dicht bij station en strand
Indeling' woonkamer 3,75
x 10, open keuken 2 x 3 ,
slaapkamer 3 x 4 , slaap
kamer 3x3. badkamer met
bad en douche
Alles voorzien van vele
inbouw extra's
Prijs f 105 000.- k k
Kijkdag zaterdag 6 februari
a s van 13 00 17 00 uur
of na telefonische df
spraak (tel 15556)

Hak
Bruine Bonen
1/2 pot
Hak
Witte Bonen
1/2 pot

118

109

Hak
Kapucijners
1/2 pot
Kellogg's
Cornflake
375 gram

Spar Kaas
Jong Belegen
voorverpakt
kilostuk

98

SPAR heeft liefst 450 SPAR
Eigen-Merk artikelen, nét zo
goed, maar u betaalt 'n stuk
minder! Ze zijn gegarandeerd
door SPAR: de grootste
kruidenier van Europa.

*Spar
Volle Melk
plastic literfles

literpot

249

'Spar Big Ben
Theezakjes
20x4 gram

145

DIEPVRIES
•^^^^

0,65

—

Spar
Halvarine
kuipje 500 gram
Spar
Aardbeienjam
pot 450 gram

• Spar José Miguel
Sherry dry/
medium dry/
cream 0,7 liter

595

89

85
169

Sperziebonen
450 gram
Carnaby
Tompouce
4 stuks

FUNE VLEESWAREN

Stegeman Saksische
Leverworst
200 gram
Stegeman
Achterham
100 gram
Zwan Verse
Rookworst
250 gram

Bloemengieter
2 liter

vrijdag 5 en zaterdag 6 februari

San Francisco

Magere
Runderlappen
500 gram

745

kilo

whiskas

BROOD EN GÈJa

Fijne Riblappen
500 gram

woensdag 3 februari

Boerenwit
800 gram
Volkoren
oodjtes
stuks

Zuurkool
500 gram
donderdag 4 februari

Uien
2 kilo

59
149
198

695

Doorregen
Runderlappen
500 gram

vrijdag 5 en zaterdag 6 februari

Bananen
kilo

259

595

Golden Delicious
2 kilo

298
Gevulde Koeken
6 stuks
115
All
2 kilo

279

lam, hart, konijn,
kip. lever, tonijn

«EttQSÜ&GRAM © * BEVM40ZVET

279
690
325

Gemarineerde
Speklapjes
500 gram

3-pack

Krokant
Muesli
340 gram

Calvé
Zoute Pinda's
250 gram

Van Gilse
Schenkstroop
500 gram

'Spar
Toiletpapier
4 rol

Mayonaise
SC

895

uitsluitend geldig
in winkels met een
AMBACHTELIJKE SLAGERIJ
donderdag 4 februari

mr

Mona Pudding
met saus, duopak

DROGISTERIJ

•SRAR•

1

Rijstepap
dagvers 0,5 liter

ontwikkelen.

MOERENBURG

210
395

VERS VLEES

mr
Rode Bieten
3/4 pot

Tomaten
500 gram

339

Verse
Kuikenborst filet
500 gram

169

845

50JAAR
BUURT!

S = alleen geldig m Spar Super
Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 9 februari

SPAR SUPER IN: Zandvoort: Celciussliaal 192

AUG. v.d. M lJE
Marisstraat 13A - Zandvoort
telefoon 15186.

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG-en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw

womngstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

In

Grote sortering
eiken plavuizentafels
vanaf f 198,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25.
telefoon 17751

Te huur:

winkel of kantoorruimte + magazijn
prima stand, veel
parkeerruimte, voorzien van C.V.
Tel. en telex verbmding.
Huurpr. f 800,- p.m
Brieven on. nr. Z574
bur. v. d. blad.

Te koop:

Audi 80 LS
van nov. '80, slechts
12.000 echte km
gereden. Kleur met.
lichtgroen, bijna
nieuwe auto, schadevnj, perfect onderhouden.
Nw.prijs f 24 900,Vraagprijs f 18.500,Tel. na 19.00 uur
02507-15292.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

Garage
te huur gevraagd
met spoed.
Tot60,-/70,-p.m.
Aanbiedingen.
Haarlem merstr. 70

TE KOOP:

SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Q. v. Uffordlaan 7, Zandvoort,
telefoon 02507-15635

pianostemmen en
onderhoud, goede
service en lage prijs.
Tel. 02507 -179 72.

Dr. de Vissersstraat 2.
kan uw peuter meteen
geplaatst worden
Tel. 155 17.

aan de Haltestraat.
Aparte ingang voor bovenwonmg
Bebouwde oppervlakte 58 m2
Aanvaarding in overleg geheel leeg of met
overname van de goodwill der daarin gevestigde sigaren-, annex tijdschriften- en souve
nirsverkoop

MAKELAAR O.G.
ANNELIES SMITS

W. de Vries

Peuterklas
"KLIMOP"

JAN
Burg. v. Venemaplein 7-11 - Zandvoort
Tel.02507-1 3244

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia
48
mnd.

60

96

120

mnd.
mnd. mnd.
151,31
130,29
184,87 163 87
28987
24787
270,99 23950
42842
36545
357,11 315 14
566,98
483,03
705 54
44323 39077
60061
Ie en 2e hypotheek tot 125% mogelijk
Informeer eens'
Bedrag
5000,
10000,
15000,20000,
25000

Helmerstraat 11 -Zandvoort
Tel. 02507 - 1 21 50
Prins Hendrikkade 161 • Amsterdam
Tel. 020 -22 34 56
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school een duidelijk gemis. Het zijn
immers die jongeren die, vervuld van
vernieuwende ideeën, bereid zijn om
voor de verwerkelijking daarvan extra uren aan hun taak te besteden.

T")E jaren zestig en zeventig:
•*-^de scholen, en vooral die
voor middelbaar en voortgezet onderwijs, groeiden zo mogelijk nog sneller dan de
spreekwoordelijke kool. Klassen met 35 of zelfs meer leerlingen waren eerder regel dan
uitzondering.
Stond
een
school een beetje goed aangeschreven dan groeide het aantal aanmeldingen per jaar
Sjoms wel met tien - of honderdtallen tegelijk. Groeistuipe.n waren aan de orde van de

Geen schoolreisje
De leerling merkt van al die perikeien duiitcr de schermen betrekkelijk
weinig. De lessen worden zoveel mogelijk gegeven, ook al is dat maar
voor een klasje van misschien tien
jongens en meisjes. Waar de gevolgen
voor hen wel zichtbaar zijn betreft
het vaak de bijzaken die het leren wat
aangenamer maken. Het organiseren
van schoolreisjes en werkweken
komt telkens op de schouders van
hetzelfde kleine groepje docenten
neer en schiet er „dus" wel eens bij in.

dag.

*--Nu, 20'n vijftien jaar later, hebtieji veel scholen opnieuw met
problemen te kampen, zij het niet
ineer met groei-moeilijkheden.
maar met afslankings-problemen. Veel directeuren moeten
machteloos toezien hoe het leerlingental van jaar tot jaar terugloopt. In de grote steden, waar de
natuurlijke „vergrijzing" gepaard gaat met een kunstmatig
aangewakkerde trek van jonge
gezinnen naar groeikernen, zijn
de problemen het meest accuut.
Schoolsluitingen en fusies zijn er
onontkoombaar. Binnen afzienbare tijd zullen de kleinere gemeenten de grote volgen. In het
onderwijs moet de buikriem de
komende jaren fors worden aangehaald. Voor de leerlingen lijken de gevolgen daarvan vooralsnog gering, het onderwijzend
personeel en de directies daarentegen zien zich regelmatig voor leerlingen neemt op sommige scho- mogen niet ten koste van die leerling achterblijvende directeur kan dit een
Minder leerlingen wil voor een di- oudere leraren zo lang mogelijk te
schier onoplosbare problemen len ondertussen dramatische vormen worden opgelost. De lessen moeten, forse taakverzwaring betekenen. Als recteur zeggen ook minder inkomen. handhaven. Die oudere garde is naaan. Zo heeft bijvoorbeeld een Mavo met andere woorden, zo lang moge- die extra last nu werd gecompen- Voeg daarbij dat ook directeuren melijk in het bezit van een hoofdakte,
gesteld.
De terugloop van het leerlingental
is niet, zoals men wellicht zou menen,
gelijkelijk verdeeld over de verschillende soorten scholen. Met name de
instellingen voor bijzonder onderwijs
mogen zich nog in een relatief grote
belangstelling verheugen. De verklaring daarvoor ligt niet alleen in het
soort onderwijs dat er gegeven wordt,
ook de vaak wat strakkere leiding
ervan doet veel ouders besluiten hun
kind juist naar die school te sturen.
Voor de zogenaamde categorale scholen betekent die belangstelling voor
het bijzonder onderwijs overigens
weer een extra bedreiging van hun
leerlingenbestand.

in Amsterdam de schooi in de afgelopen tien jaar letterlijk leeg zien Zopen. In 1970 volgden nog 400 leerlingen dagelijks de lessen, nu zijn het er
niet meer dan 115. En voor volgend
jaar zijn de prognoses nog triester.
Ieder jaar is de school een klas kleiner geworden, een ontwikkeling die
niet lang meer door kan gaan, of de
school zal moeten stutten.

Brengt een te snelle groei problemen
met zich mee, een afslanking zoals op
deze Mavo maakt het werken er voor
de leerkrachten ook steeds minder
aantrekkelijk. Minder leerlingen betekent minder werk en dat op
zich betekent weer dat op den duur
steeds meer leraren op straat komen
te staan. De anciënnlteltsregel die
daarbij gehanteerd wordt, houdt in
dat de jongste leerkracht telkens als
eerste het veld mag ruimen. Naarmate de school minder leerlingen weet te
trekken, kan elke docent voor zichzelf uitrekenen, wanneer door hem o!
haar voor het laatst de deur van het
leslokaal wordt toegeslagen. Die psychische druk, die onzekerheid over de
eigen toekomst blijkt voor veel leerkrachten op den duur te zwaar. Een
groot ziekteverzuim is het gevolg.

Een tweede soort scholen dat het
nog niet al te moeilijk heeft, is die van
de scholengemeenschappen, de instellingen met meerdere schooltypen
onder één dak Die scholengemeenschappen zijn veelal ondergebracht
in nieuwe gebouwen en kunnen de
leerling binnen de eigen muren verschillende doorstroorn-opleidingen
bieden; twee factoren die bij veel
ouders en kinderen zwaar meetellen.
Ook deze voorkeur voor de grotere
school, maakt het voor de traditionele Mavo of andere middelbare school
De schoolleiding staat op zo'n mo„in de buurt" uiterst moeilijk zich te
ment voor een moeilijke keuze. Voorhandhaven.
op staat voor haar het belang van de
De vermindering van het aantal leerling. De problemen van de school

lijk „normaal" doorgang vinden. Valt seerd door aangepaste loonsverbeteer een leraar wegens ziekte uit. dan ring, dan zouden sommigen daar weizullen collega's de eerste veertien da- licht nog vrede mee kunnen hebben,
gen voor hern waar moeten nemen, maar het tegendeel is juist waar.
pas daarna mag naar een externe
kracht gezocht worden. Terwijl die
collega's veelal met eigen beslommeringen zitten, worden ze nu ook nog
eens geacht er extra taken bij te
nemen. Vooral op scholen met een
klein lerarenkorps kan die taakverzwaring makkelijk tot een overbelasting leiden. Het belang van de leerling (een normaal lesprogramma)
staat dan tegenover dat van het onderwljzend personeel. En van de
schoolleiding wordt verwacht dat uit
twee Kwaden de minste kwade wordt
gekozen. Hoe die keuze ook uitvalt,
de directeur Is altijd verzekerd van
kritiek van de zijde van de gedupeerde partij.

Die directeur heeft bij een kleine
school overigens al genoeg andere
problemen, waar hij zich mee bezig
dient te houden. Indien zijn school
enkele Jaren geleden nog een paar
honderd leerlingen telde, dan heeft
hij ondertussen ook in persoonlijk
opzicht een flinke stap terug moeten
doen. Op het moment dat het leerlingentaJ bij hem onder de 200 daalde,
heeft hij zijn adjunct-directeur vaarwel moeten zeggen en mocht de administratieve kracht nog slechts voor
halve dagen werkzaam zijn. Voor de

School-lnffp

steeds regelmatiger de lessen van
ziek geworden leraren over moeten
nemen en het zal duidelijk zijn, datje
als schoolhoofd tegenwoordig heet
sterk in je schoenen moet staan om
het vol te kunnen houden. De snelle
groei van het aantal „waarnemenddirecteuren" is hier een teken aan de
wand.

Het kleiner worden van de school
brengt nog een geheel ander, en
enigszins onverwacht gevolg met zich
mee. Veel ouders hebben het idee, en
dat niet helemaal ten onrechte, dat
op kleinere scholen hun kind meer
individueel begeleid zal worden. Inderdaad is dit één van de weinige
positieve effecten van het grote gebrek aan leerlingen, al maakt het
voorgaande duidelijk dat men zich
daar ook weer niet al te veel van voor
mag stellen. Op grond van die verwachtlng blijken de kleine scholen de
laatste tijd juist die leerlingen aan te
trekken die zulke extra begeleiding
ook nodig hebben. En opnieuw wordt
er dus van het onderwijzend personeel gevraagd zich een extra inspanmng te getroosten...
De positie van de jonge leerkracht
Is bij een bedreigde school het eerst
in het geding. Dat is niet alleen een
gevolg van de anciënniteltsregel, ook
een heel praktische noodzaak doet
een schoolleiding vaak besluiten de

Dubbel jammer

Kleiner groeien heeft gelukkig niet
uitsluitend negatieve kanten. Cenoemd is reeds de iets individuelere
begeleiding. Een heel opvallend ander gevolg is de grote keus die een
leerling er krijgt bij het bepalen van
zijn vakkenpakket. Om de eerder
aangehaalde Amsterdamse Mavo
nog eens als voorbeeld te nemen:
zestig eindexamenleerlingen delen
er samen maar liefst 22 verschillende
vakkenpakketten - een ogenschijnlijk onbestaanbare luxe.
De reden hiervan is tweeërlei. De
school kan elke leerling maar al te
goed gebruiken en zal vrijwel alles «n
het werk stellen om voor hem of haar
een passend pakket samen te stellen.
Anderzijds wil de leiding ook aan de
eigen leerkrachten denken en die zoveel mogelijk werk verschaffen. Al is
het dan voor een groepje van rnisschien vijf of tien leerlingen, de leraar
staat voor de klas en vindt daarin z'n
voldoening.

Die ontwikkeling is om twee redenen extra te betreuren. Van de ouderen wordt in feite iets gevraagd, dat
bijna niet is op te brengen. Iemand
die twintig jaar of langer geen contact met een bepaald vak heeft gehad
mag tegenwoordig zonder meer als
een leek worden bestempeld. Wil een
leraar dat nieuwe vak dus op een
verantwoorde wijze op zijn leerlingen
overbrengen, dan wacht hem een bijna niet te overziene berg bij spijkerwerk. Een vooruitzicht dat de man of
vrouw in kwestie in toch al moeilijke
tijden niet met vreugde zal begroeten.

Voor een directeur maken die
22 verschillende pakketten het
samenstellen van een werkbaar
rooster knap lastig, temeer nog
daar een deel van het lerarenkorps (noodgedwongen) een deel
van de week op andere scholen
doorbrengt. Maar een probleem
meer of minder zal voor het hoofd
van een bedreigde school weinig
meer uitmaken. Hij is er, als het
goed is, toch al aan gewend, dat
het aanhalen van de buikriem bij
hem meer en meer lijkt op het
leggen van één groot rekverband.

Anderzijds is het uitschakelen van
juist de jongere leerkracht voor de

VINCENT DEKKER

op basis waarvan van hen verwacht
„mag" worden dat ze zo goed als elk
vak kunnen doceren. Dat het voor
iemand na twintig Jaar Engelse les
moeilijk is plotseling een paar uur per
week scheikunde te geven is dan helaas minder belangrijk. De overheid
gunt de school geen aparte scheikunde-docenten meer en dus moet er
geïmproviseerd worden Aangezien
de nieuwe lichting leraren slechts een
beperkte bevoegdheid voor twee vakken heeft, staat die groep er bij improvisaties het eerste naast.

nederlands genootschap
tot opleiding van leraren
voor het beroepsonderwijs

SCHOLENGEMEENSCHAP "HAARLEM"
voorheen
ALGEMENE TECHNISCHE SCHOOL "HAARLEM"
Verspronckweg 150,2023 BP Haarlem, tel. 023-261496.

Part-time lerarenopleiding
„Amsterdam-Alkmaar"

AANMELDING VOOR:
SCHAKELCURSUS L.B.O. - M.B.O.
Cursus voor het behalen van een 2e diploma met een aantal vakken volgens het C-programma,
zodat dit toelating geeft tot het Middelbaar Beroepsonderwijs.
Opleidingen volgens het C-programma, zowel voor de PRAKTISCHE als voor de THEORETISCHE
vakken.
Toelatingseisen: L.B.O.- of gelijkwaardig diploma.

OPLEIDING VOOR DE
CONSUMPTIEVE TECHNIEKEN
4-jarige cursus voor de diploma's:

BROOD-/BANKETBAKKEN, BANKETBAKKEN en
KOK-KELNER
Afhankelijk van vooropleiding is plaatsing in een hoger leerjaar mogelijk.
Opleidingen op A-, B- en C-niveau met aansluitmogelijkheden op de Middelbare Horeca School en de opleiding in het kader van het leerlingstelsel!
Speciale 1-jarige opleiding voor KOK-KELNER voor bezitters van MAVO, LEAO. LHNO
en andere diploma's.
Aan de school zijn tevens opleidingen verbonden voor:
mechanische techniek, fijnmechanische techniek, verzorgende beroepen, motorvoertuigentechniek, elektrotechniek, bouwtechniek met afd. voor timmeren, meubelmaken, schilderen en
metselen, textiele werkvormen, huishoudkunde en winkelpraktijk.
Voor alle bovenstaande opleidingen worden in het kader van het leerlingstelsel vervolgcursussen
georganiseerd.
OPENBARE LESSEN OP VRIJDAG 5 MAART VAN 19.00-21.00 UUR.
Aanmelding en inlichtingen dagelijks van 08.30-16.30 uur.

SCHEEPSWEK6CTUIGKUNDIGEN
Verspronckweg 150,2023 BP Haarlem, tel. 023- 261496.

OPLEfiDGRBG TOT
SCHEEPSWERKTÖGGBCUNDIGEidipiomaVD)
Na het behalen van het diploma (VD) kan men
gaan varen als officier ter Koopvaardij of op
andere schepen, ongeacht grootte en type, in de
functie van werktuigkundige.
Ook aan de wal zijn vele functies mogelijk op
MTS-niveau.
Het diploma geeft toelating tot het Hoger Beroeps
Onderwijs.
TOELATINGSEISEN:
Diploma LTS (3 vakken op C-niveau), MAVO-3
met wiskunde, MAVO-4 of een gelijkwaardige
opleiding.
Opleidingsduur: 3 jaar.
OPENBARE LES OP VRIJDAG 5 MAART
VAN 19.00-21.00 UUR.
Aanmelding en inlichtingen dagelijks van
08.30-16.30 uur.

Een projector, bandrecorder of ander hulpmiddel dat op grote scholen
probleemloos kan worden aangeschaft, komt er niet of het moet al
lukken doordat de school er een fancy-fair voor organiseert. Dat er wegens ziekte wel eens een uur uitvalt
zal de leerling geen probleem vinden.
Het zijn hooguit de ouders die, nadat
ze hun kind wat al te vaak vroeg thuis
hebben zien komen, naar school bellen met de vraag wat er nu eigenlijk
aan de hand is. Omdat in veel gezinnen beide ouders werken probeert de
school trouwens de kinderen tijdens
dat soort uren toch maar bezig te
houden. Dam- en schaakborden zijn
vast onderdeel van de inventaris geworden.
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ER DREIGT EEN TEKORT AAN DOCENTEN BIJ HET
BEROEPSONDERWIJS
Hebt u een LTS-diptoma + minimaal 2 jaar praktijk-ervaring?
Dan kunt u bij ons in AMSTERDAM of ALKMAAR een part-time
studie volgen voor lerafaJrfes)

•
•
•
•
•

Bouwkunde/Bouwtechniek
Werktuigbouwkunde
• Wis- en Natuurkunde
Mechanische Techniek
• Consumptieve Techniek*
Motorvoertuigentechniek* Grafische Techniek**
Elektrotechniek
• Installatietechniek
* Dagopleiding, één dag per week les.

** Middag- en avondopleiding

't KENNER/IER
JMlvLbR Ü'CEÜM
ADRIAAN STOOPPLEIN 7 OVERVEEN
(Naast Stoop's bad)
tel. 023-256766

Inlichtingen:
Amsterdam: 020 - 920908 - 945143
Alkmaar: 072 - 121063
Adressen:
• Korte Ouderkerkerdijk 5. Gebouw ETS. 1096 AC Amsterdam.
• Bergerweg 200, 1817 XN Alkmaar
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BIJZONDERE SCHOOL OP ALGEMENE GRONDSLAG.

Wenst inf . over (s.v.p. aankruisen)

HAVO, ATHENElf! .GYMNASIUM

D Bouwkunde/Bouwtechniek

D Elektrotechniek

D Werktuigbouwkunde
D Mechanische Techniek

D Wis-en natuurkunde

D Motorvoertuigentechniek
Pedag./didact. diploma

D Grafische Techniek
"3 Installatietechniek

DE SCHOLENGEMEENSCHAP KENNEMER LYCEUM
telt ongeveer 870 leerlingen.
Vooral in de brugklas wordt, met het oog op de voortzetting van de
studie erna, veel aandacht besteed aan de begeleiding van
leerlingen.

'S 1982-1983
Voorde BRUGKLASSEN: op 1 en 2 maart van 19.00-21.00 uur, op
zaterdag 6 maart van 10.30-14.00 uur en voorts elke maandag en
donderdag van 15.30-16.30 uur, na telefonische aanvraag van het
aanmeldingsformulier en wel vóór eind maart a. s. (inschrijving na
deze datum maakt kans op plaatsing geringer).
Voor de hogere klassen kan telefonisch een afspraak worden
gemaakt met de betreffende afdelingsleider.
Voor nadere informatie kunt u ons Informatienummer aanvragen
en/of onze OPEN AVOND bezoeken op dinsdag 9 februari a. s.
vanaf 19.00 uu'

D Consumptieve Techniek

Zenden aan:

N.G.O.L.B.
- Korte Ouderkerkerdijk 5,1036 AC Amsterdam,
of
- Bergerweg 200,1817 MN Alkmaar.

Studie

maakt

mondig
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Waterpolo

Zeeschuimers aan kop
ZANDVOORT - De strijd in de kopgroep van de watcrpolokompetitic tussen AZU uit UUgeest en de Zeeschuimers uit Zandvoort was afgelopen zaterdag het hoogtepunt van de watcrpolo-wedstrijden in de Duinpan. AJs koplopcr met 2 wedstrijdpunten méér open-

Bridgenieuws

Foto Os: Verhelen strijd, met een kampioenschap in het vooruitzicht zal men ook morgenavond in Hoofddorp wellicht van zich
doen spreken.
l
Foto Europress

Zaalvoetbaljeugd

Verdiende overwinning
ZANDVOORT - Het is het zaalvoetbaljeugdteam van Medina Carpets gelukt afgelopen week een overwinning
te behalen, een overwinning die hen
weer een stapje dichter bij het kampioenschap heeft gebracht.
Met vijftig supporters vertrok men naar
Hoofddorp en of het nu kwam door de
v taart die al in Zandvoort werd genut* tigd, of door de vele supporters, de
vaart zat er bij Medina de start al goed
in.SchuIte, direkt in de aanval, kopte
^ net naast, Braamzeel schoot tegen de
t keeper, maar nog geen doelpunten.
j Een mooie pass van Brune naar Zwem.; mer resulteerde in de felbegeerde openingstreffer, 1-0.
; Helaas maakte Hendriks „hands" en
• de door Onze Gezellen genomen vrije

i Geen winst voor
i Lions dames

trap werd benut en liet de keeper van
Medina kansloos, 1-1.
Nu kwamen ook de spelers van de
Gezellen goed in hun spel, gelukkig
stonden de paal, de lat en de Zandvoortse keeper verdere doelpunten in
de weg. Een goed spelende Schulte
maakte een juweel van een doelpunt,
2-1. Terwijl Zwemmer voor twee minuten uit het veld moest wisten de overige
Zandvoorters het doel goed af te grendelen, zodat de voorsprong in deze
periode niet verloren ging.
Schulte maakte er zelfs 3-1 van, in de

laatste minuten versierde Zwemmer
nog een fraai doelpunt na een fraaie
pass van Keur.
Een verdiende overwinning voor Medina Caipets, waarin de taart en de
supporters misschien een aandeel hebben gehad. Het recept lijkt voor herhaling vatbaar. Morgenavond moet namelijk gespeeld worden in Hoofddorp
tegen Kalmthout. Wordt deze wedstrijd met winst afgesloten dan is de
Zandvoortse ploeg ongeslagen kampioen. Aanvang wedstrijd Hoofddorp,
18.00 uur.

ZANDVOORT - Op de clubavond van
de Zandvoortse Bridge Club van 27
januari, wist het koppel mevr. de
Leeuw-hr. Braun de leiding in de A-lijn
te behouden, door met 60,27% de
eerste plaats te bezetten. Het koppel
mevr. Hagen-hr.Wanna werd tweede
met 57,59%.
De dames Stor-Vallo zijn in de A-lijn
in de gevarenzone gekomen, (degradatie naar de b lijn).
Het nieuwe koppel, de heren de
Leeuw-Saueressig werd in B met 58,57
één, terwijl de fam. Paardebek volgde
met 57,86%.
In de C lijn was het eveneens een nieuw
koppel dat beslag legde op de eerste
plaats, n), de heren Emmen jr-Ipenburg, die met 68,34% eerste werden,
het koppel Lenterman-hr. Baan werd
tweede met 55,95%.
De wedstrijd van deze week zal reeds
uitmaken welke paren er promoveren
en welke degraderen.

Weekmedia
Dorpsstraat 8. Aalsmeer,
telefoon

02977-28411

Lions herenteam verrast

ZANDVOORT - Het tot nu toe
weinig succesvolle herenteam van
basketbalvereniging The Lions
heeft afgelopen zaterdag voor een
' ZANDVOORT - Na het succes van aangename verrassing gezorgd door
vorige week zijn de Lions dames er het hooggeplaatste Blue Stars uit
- helaas niet in geslaagd de wedstrijd van Amsterdam met 75-73 te verslaan.
'het afgelopen weekeinde tegen De
, Germaan met winst af te sluiten.
c In de eerste helft ging de strijd voor Het team van de Puur-Lions startte de
•: beide teams gelijk op, maar naarmate wedstrijd met veel inzet en wist direct
•Jde tijd verstreek werd de voorsprong een 8-0 voorsprong te nemen. Ook
' van de Germaan uitgebouwd tot 20-16. daarna bleef men de tegenstander goed
de huid zitten, met als gevolg enige
De daarop volgende laatste minuten op
bleken fataal voor de Lions dames, malen balwinst en scores. Vooral door
van de deze avond zeer goed
want de Amsterdamsen liepen plotse- toedoen
spelende en alom tegenwoordige Zoran
;ling uit naar een stand van 31-17.
Valjavec wist Lions de Amsterdam•Aan het begin van de tweede helft mers
steeds onder druk te houden.
.waren de Lions de klap nog niet te
JEnigszins
geschrokken vluchtte Blue
'boven, en vervolgde men lichtelijk
aangeslagen het spel. De Germaan Stars in een time out en daarna wist
bleef scoren en hoewel de Zandvoortse men de achterstand geleidelijk aan te
dames werkelijk alles probeerden om verkleinen.
Bij 22-20 zag het er even naar uit dat
r de grote achterstand weg te werken,
Lions onder de voet zou worden gelo'het was tevergeefs.
'Zelfs door de aan het einde van het pen maar de scoringsdrift van de tegentweede helft ingezette press„van de stander werd beteugeld en de greep op
'Zandvoortse dames, waar de Amster- de wedstrijd werd niet verloren. Toch
damsen toch wel moeite mee hadden, kwam Lions nog met 26-30 achter
.kon de einduitslag niet meer worden
'veranderd.
Eindstand 57-33. Topscoorsters: Yvette van Deursen 8-5; Wil Beerepoot
4-3..

alvorens men bij de rust een voorsprong van 40-37 wist te bevechten.
Schutter Henk Macnack, wiens broer
Kenneth reeds ontbrak wegens een
enkelblessure, had toen reeds met een
geblesseerde knie het veld moeten ruimen zodat het er voor Lions nog
donker uitzag.
Dank zij de inbreng van Remy Drayer
(10) en de nuttig spelende John Epker

Aanwinst voor The
Lions
Met ingang van de eerstkomende
competitiewedstrijd op 13 februari
a.s. krijgt het herenteam van The
Lions een welkome versterking van
de gelederen in de figuur van Frank
Dignum (20). De 2.05 meter lange
Amsterdammer kan vooral voorzien
in het schrijnende tekort aan lengte
in de Zandvoortse ploeg.
Frank Dignum, ex-speler van het
Amsterdamse Wilskracht, speelde in
het Nederlandse Kadeltenteam en
Juniorenteam maar stopte tijdelijk

(15) bleef Lions ondanks de handicap
ook in de tweede helft overeind. De
voorsprong werd zelfs uitgebouwd tot
58-45 maar Blue Stars kwam opnieuw
terug (64-60). De onvermoeibare Zoran Valjavec die 30 puntens scoorde,
bleef echter ongrijpbaar voor de Amsterdammers zodat na een zeer spannend verlopen slotfase de zege kon
worden binnengehaald (75-73).
met basketbal om zich te concentreren op zijn studie wiskunde.
Nu hij zijn kandidaats heeft behaald
kan hij zich weer voldoende voor
basketbal vrijmaken. The Lions verwacht zich met deze lengte-aanwinst
uit de gevarenzone omhoog te kunnen werken. Tevens bestaat de mogelijkheid dat ook Eddis Treffers
(2.00 m) bij Lions komt spelen. Hij
komt nu uit voor het in de tweede
divisie leidende ONS uit Den Heider, maar zal in Zandvoort ofomgeving komen wonen. Het vinden van
geschikte woonruimte is bepalend
voor de overgang naar The Lions.

de AZU bijna onmiddellijk de score en kennismaking met waterpolo. Een uitliet Sleurink de bal achter keeper Kin- nodiging om m IJmuiden te komen
ncging verdwijnen.
voor de returnwedstrijd lig al in het
verschiet. Maar eerst wat meer spelreRalph Kras probeerde met een af- gelkennis en technieken oefenen
standsschot de keeper van AZU te
verrassen, maar de bal ging een paar
centimeter hard aan het doel voorbij. Meisjes waterpolo
Na een zeer snelle doorspcclbal wist Met Emmy Koning, Annet ter Hcyden
Mare Hommes de gelijkmaker te sco- en Ingrid van de Fits in de aanvalslinie
ren. In de eerste periode was het weer gaat het mcisjcspolo bijzonder goed.
Mare Hommes die de stand op 2-1 wist Drie sterke zwemsters die elkaar - zo
te brengen. In de tweede periode was lijkt het wel - bijna blindelings weten te
het vooral Ron Phaff die door goed vinden en zeer veel scoren. Emmy
afstoppen van Gaasbeek verdere AZU Koning spande de kroon met maar
verrassingen wist te voorkomen.
liefst 11 treffers, Annet en Ingrid komTaverne van AZU werd voor de rest pleteerdc de eindstand van 13-1. Linda
van de wedstrijd naar de kant gestuurd Schuiten op goal werd onverdiend eenomdat hij een slaande beweging had maal gepasseerd en hield samen met
gemaakt naar Coen Lucas. De AZU- Arlette Sandbergen, Sabinc van Dam
keeper kreeg het steeds moeilijker en Elly van de Mije de aanvallen van
terwijl Niels Kinneging op overtuigcn- N V A / H H C vakkundig tegen. Ook
de wijze zijn doel schoonhield. Score- deze meisjes snellen onvervaard door
verloop 3-1 Mare Hommes; 4-1 Cocn de kompetitie en winnen wedstrijd na
Lucas; 5-1 Ralph Kras en 6-1 door wedstrijd. Toch zal het in de volgende
Maarten Jansen. Zeeschuimers Kees kompetitiestrijd - begin september van Duyn, Martin Herfst, Roy War- werkelijk moeilijk worden omdat dit
merdam, Ruud Luttik, Robert Arens, team aanvulling behoeft. Wie meldt
AZU-spelers: D. Langeberg, J. Groen, zich?
H. de Vries, L. Karsemeyer en J.
Theunissen.

Speedo-wedstrijden

De Zeeschuimers staan nu gelijk in
wedstrijdpunten met AZU, maar nemen toch de koppositie over door een
beter doelsaldo. Het is bijna zekci dat
dit waterpoloteam promoveert omdat
de zwaarste tegenstanders verslagen
zijn en de komende wedstrijden geen
problemen mogen opleveren voor dit
team.

Pupillenwedstrijd
Om in Zandvoort ook het pupillenwaterpolo te introduceren speelde een
gelegenheidsteam van jonge Zeeschuimers tegen het VSV-team met al enige
kompetitie-ervaring. Linda Schuiten
scoorde als enige van de Zeeschuimers
na een voorzet van Sandra van de Fits
een tegengoal en wist de eer te redden.
De eindstand 1-4 was volkomen terecht, maar toch was het enthousiasme
van de jeugdigde speelsters en spelers
groot. Jaco Koning, invaller voor Aldo
Halderman, Robin Homoet, Mare Flori, Robin Luiten op goal, Erik Wempe,
Eric Paul Steenman, Niels Ommering
hadden enorm plezier bij deze eerste

Uitslagen 100 mtr. vrijeslag: Kim Bos
1.55.8; Linda Schuiten 1.38.5 (6.5); 3e
Ingrid van de Fits 1.11.6.
100 mtr. schoolslag: 2e Michiel van
Warmerdam 1.47.6 (4.6), Jaco Koning
1.40.0 (0.4), Arthur van Deursen
1.38.3, Wander Halderman 1.32.1
(2.9), Ie Nico Wempe 1.22.9 (1.2), 2e
Antoine Flori 1.23.8 (3.2).
100 mtr. rugslag: Erik Wempe 3e
1.41.0 (0.3), Mare Flori 1.42.6 3e Onne
Joustra 1.26.7 (1.6).

ZANDVOORT - Twee leden van
de Zandvoortse Zwem &. Polocluh
de Zeeschuimers. Ria Willemse en
Petra Hillenius, /.ijn tot de wereidtop doorgedrongen tijdens de internationale /wemwedstrijden ,,Speedo Meet 1982" afgelopen weekend
m Amersfoort Ria Willemse als lid
van de nationale ploeg en Petra
Hillenius als vertegenwoordigster
van de Zeeschuimers (haar 13-jange leeftijd staat nog geen deelname
aan de nationale ploeg toe) wisten
de finales te bereiken.
Ria Willemse, schoolslagspecialiste
van Nederland, zwom een prachtige
200 meter schoolslag en eindigde als
3e met een tijd van 2 40.21 slechts
1.14 sec. achter de Bulgaarse Tarua
Bogarillova, die de eerste plaats
opeiste
Petra Hillenius eindigde in deze
finale als zesde met 2.42.77, maar
presteerde het in haar serie 2.42.24
te zwemmen waarmee /ij het kringrecord van Noord Holland in de
leeftijd onder 14 en 16 jaar verbeterde. Zeker is dat zij door deze
prestatie een zeer .serieuze kandidate is voor de Europese Jcugdkampiocnschappen in Innsbruck over
enkele maanden.
Ria Willemse, met haar stayerscapaciteitcn, kon op de 100 m schoolslag toch nog een zeer belangrijke
5e plaats veroveren achter haar
landgenote Petra van Staveren, die
de 3e plaats veroverde. Ria zwom
een goede tijd van 1.15.18. Dat ook
de overige Nederlandse zwemmers
en zwemsters prima resultaten behaalden - waarbij de dames duidelijk hoger eindigden - geeft hoop op
uitstekende prestaties tijdens de komende Wereldkampioenschappen
in juni in Equador. De beide Zeeschuimsters zullen de komende weken en maanden fanatiek en enthousiast voor hun hobby de zwemsport blijven trainen en hopen natuurlijk de allerhoogste trede te
bereiken.
De prestaties van de Zeeschuimsters worden nog eens extra benadrukt als men weet, dat 18 deeinemende landen, waaronder Rusland,
Amerika, West Duitsland, Oost
Duitsland, England en Frankrijk,
maar ook Israël ploegen van 15 tot
24 deelnemers voor deze internationale zwem-ontmoeting, test voor de
World Cup 1982, hadden ingeschre-

Genoeg spanning in
enerverende strijd
ZANDVOORT - De zondag jl. gespeelde thuiswedstrijd begon voor Zandvoortmeeuwen sensationeel. Aanvaller
Plaisir van Ripperdam verscheen twee
maal achtereen met de bal aan de voet
voor de Zandvoortse doelman. Beide
malen bleef de snel reagerende Stellers
meester van de situatie en kon een
achterstand voorkomen.
Na enkele schuchtere pogingen van de
badgasten om aanvallend een vuist te
maken, kwam na vijftien minuten de
felbegeerde treffer voor de thuisploeg.
John v.d. Zeijs kreeg de bal zuiver
aangespoeld van Duncan Pratt en met

Lotus

Een selectie van de wedstrijdzwemploeg van de Zeeschuimers heeft het
tijdens de Speedo-wedstnjdcn in Beverwijk beslist goed gedaan. Kim Bos
scoorde 1.55.8 op de 100 mtr. vrijslag
meisjes '73-'74, Mare Flon liet 1.42.6
afdrukken bij de 100 mtr. rugslag
jongens '72 en Arthur van Deursen
kwam tot 1.38.3 op de 100 mtr. schoolslag jongens '69. Nico Wempe behaalde een Ie plaats, Antoine Flori en
Michiel van Warmerdam een tweede
plaats, terwijl derde plaatsen waren
voor Erik Wempe Onno Joustra en
Ingrid van de Fits.

Internationaal
zwemsukses

een keihard schot verdween de bal in
de bovenhoek, 1-0.

nakijken. Hij was volslagen kansloos,
stand 3-0 na 25 minuten spelen.
Aanvoerder Rob Buchel ging er alleen
Vijf minuten later loste Marcel Schoorl vandoor, maar werd geblokkeerd, de
van buiten het strafschotgebied een vrije trap leverde niets op. Ripperda
onberekenbaar hard schot los, dat tot bleef ondanks de achterstand verwoed
verbijstering van de Ripperda-doelman tegenstand bieden en dat leverde kort
Van Rijn in het doel verdween, 2-0. voor rust toch een tegendoelpunt op.
Nog waren de scoringskansen niet alle- Peter Koning passeerde na een vrije
maal verzilverd, want John v.d. Zeijs trap Ed Steffers, 3-1.
slaagde erin, na opnieuw een uitstekende pass van Pratt het leer keihard in de Tweede helft
linkerbovenhoek te jagen. Doelman
René Moonen, die na het tweede Marcel Schoorl ging in de tweede helft
doelpunt de plaats van de teleurgestel- met de bal aan de voet het strafschopde Van Rijn had ingenomen, had het gebied van Ripperda binnen, maar kon
niet tot scoren komen. Prompt kwam
er een treffer aan de andere kant, toen
Ed Vastenhouw bij een voorzet van de
tegenpartij via zijn voet de ba! in de
digt aiie Zanuvoortse sportverenigm- touwen zag gaan, 3-2. Bert Leijenhorst
gen uit om met hun trainers geheel werd gewisseld door André Koning en
vrijblijvend, een voor hun sport speci- in het laatste kwartier verving Kees
fieke weerstands-conditietraining mee Bruin Steef Water. Voor het zover was
te komen maken, in de uniek geoutil- deden zich voor het doel der Zandvoorleerde ruimte aan de Brugstraat. Be- ters spannende situaties voor, die echlangstellenden, trainers/verenigings- ter niet tot de gelijkmaker leidden. Het
besturen kunnen daartoe een afspraak aanvallen van Ripperda had wel enig-.1
maken.
scoringskansen van ZM tot ge\olg. een
kophal van John v.d. Zeijs over het
Znndag, 7 maart a.s. vindt als eerste doel en een lob van Duncan Pratt net
van een reeks voorbereidende trai- op de lat. John v.d. Zeijs had de
mngswedstrijden
een
ontmoeting spanning kort voor het einde kunnen
plaats met een sportschool uit Breuke- breken, toen hij alleen voor de Ripperlen, welke onder leiding staat van de da-doelman verscheen, doch net naast
QOS-sport- en karateleraar R. v. As- schoot
donck.
liet bleef 3-2 en dat leverde ZandA.F.A.F.A. Zandvoort bereidt zich voortnieeinven een toch wel \crdiende
voor op een moeilijk gevecht, maar is overwinning, op
er van overtuigd, het juiste ritme te Zondag a..s. wordt een btvoek gebracht
pakken te hebben.
aan ADO'2() te Heemskerk. ""

Nieuw initiatief AFAFA

ZANDVOORT - Afgelopen zondag is
het eerste team van badmintonvereni'ging LOTUS in de Pellikaanhal kampromo( pioen geworden. Hierdoor
1
veert, voor het eerst in de bijna 10jarige geschiedenis van LOTUS, een
team naar de tweede klasse van de
landelijke kompetitie.
.LOTUS l, bestaande uit Alice Frank,
• Gerda Koornstra, Richard Wetzel en
'Ed Wijting, won de laatste wedstrijd
tegen Martinus Amstelveen met 6-2 en
kon daarna de champagne laten
vloeien. Dat dit kampioenschap overtuigend was bewijst wel het feit dat het
team ongeslagen is met een voorsprong
van drie punten op nummer twee en
j maar liefst elf punten op nummer drie.
i Volgens Piet Ridder, succesvol speler Het herenteam van The Lions. Zittend v.l.n.r.: Evert Bol, Kenneth Macnack, Kees Rodenburg, Remy Drayer. Staand v.l.n.r.:
bij Duimvijck en trainer van LOTUS, manager Piet Koper, trainer/ coach Johan Beerepoot, Zoran Valjavec, Peter Bos, Johan Epker, Ella van Nes (scouting) en
is dit kampioenschap mede te danken Lions-voonilter André van Huystee.
aan de inzet en teamgeest van LOTUS

De AFAFA start deze maand met een
kursus jazzballet. De lessen zullen worden verzorgd door Jacqueline Nauwelaerts en vinden plaats op de maandagavonden van 20.00 tot 21.00 uur in de
Brugstraat 15. De kosten zijn ƒ 20,—
per maand en de lessen zullen in
principe continu het gehele jaar worden gegeven.
Voorts starten er deze maand nieuwe
cursussen konditietraining en kick-boxing.
Voor de serieus geïnteresseerde sporter(ster) en/of trimmer(ster) bestaat
er gelegenheid tot het gratis verkrijgen
van de NSF-trinnvijzcr, de strijkemblemen ,,Ik rook niet, ik sport".
Voorts bestaat er de gelegenheid voor
de Zandvoortse sporters om via de
A.F.A.F.A. zich voor te bereiden op
sportkeuringen. De A.F.A.F.A.. no-

;1.

" Ook de lagere teams bij LOTUS doen
het niet slecht. Zowel het tiende als het
elfde team zijn dit jaar kampioen ge' worden, terwijl het zesde een eervolle
tweede plaats behaald heeft. Door al
deze resultaten ontstaat er echter ook
reen aantal problemen bij de club.
1
Vooral de zaalruimte is een probleem.
' Om goed mee te komen in de tweede
klasse landelijk moet er zeker vier uur ZANDVOORT - Zandvoort '75 heeft
in de week getraind kunnen worden. waarschijnlijk zijn lesje de vorige weck
'Op dit moment zijn dat er maar twee. tegen PEC Zwolle geleerd, want verloor
Ook kan LOTUS nog enthousiaste het eerste toen met de cijfers van 10-0,
jeugdspeelster plaatsen, ook ouderen zterdag jl. scoorden de Zandvoorlers
zijn welkom. Inlichtingen bij Peter van bijna evenveel doelpunten tegen SparWijk, telefoon 16288.
taan als in de voorgaande 8 competitiewedstrijden bij elkaar. Er werd maar
met liefst 7-1 gewonnen. Het zag er in de
eerste helft en vooral ook het eerste
kwartier na de rust niet naar uit dat de
ZANDVOORT - Op zondag 7 februari overwinning zo groot zou worden.
aanstaande houdt de afdeling Kennemerlund van De Verzamelaar weer Spartaan begon goed aanvallend te
haar wekelijkse ruilbeurs. Ditmaal spelen en direkt al kwam de spits alleen
wordt deze gehouden in Het Schalke- voor doelman Gude. Kort daarop
reif, Bernadottelaan 201 te Haarlem, moest Luit Veenstra de bal uit het
Meenvijk.
verlaten Zandvoortse doel koppen.
Oude ansichten, postzegels, lucifer- Rob van de Bergh kreeg voor de ploeg
merken en tientallen andere verzame- uit Zandvoort een goede scoringskans,
lobjekten kunnen worden geruild.
maar er werd gevlagd voor buitenspel.
Aanvang 13.00-17.00 uur. Toegangs- Na goed aangeven VJH Karel van der
pi ijs niet-leden ƒ l,-25.
Reijden probeerde Rob Gansner het

Flinke overwinning van
Zandvoort 75

Ruilbeurs

van ver met een afstandischot ,het welk
doel trof, 1-0 voor Zandvoort. Daarna
kwam de Zandvoortse ploeg goed los
en het was Rob Gansner die nu na een
prima pass van Van Staveren voor 2-0
zorgde.
Vlak na de rust verrichtte de keeper
van Zandvoort een paar prachtige reddingen, maar een afstandsschot van
Dick Barendse was raak en het bracht
de stand op 2-1.
Gerard Nijkamp bracht de stand op 3-1
en met diverse schoten op het doel van
v.d. Bergh en Zaadnoordijk had de
Amsterdamse goalie veel moeite. Goed
doorzetten van v.d. Reijden op de
linkervleugel bracht Ronald Zaandnoordijk voor het doel en het was 4-1.
V.d. Bergh werd in het strafschopgebied onderuit gehaald en Rob Gansner
benutte de penalty, 5-1. Veenstra en
v.d. Putten bepaalden tenslotte de
eindstand op 7-1.

VOORZITTERS, PENNINGMEESTERS, DÏREKTEUREN
en alle andere organisatoren van uitstapjes en feesten:

Een

dag in TRESLGNG HÏU[OT

1e. 's Morgens en / of 's middags samen bowlen m ons gezellige bowlingcentrum (12 volautomatische banen, 2 bars, mtteme z
Bowlen is een spel voor jong en oud' Iedereen kan hot' Onze managcr/spelleider
zorgt voor de nodige instruktie en organiseert tijdens Het spel een aantal
„wedstrijdjes", waarbij een ieder, ook de minder „bekwame", een prijsie kan
behalen,
2e. 's Avonds een feestelijk dmer-rJansant m een van de zalen van ons restaurant.
desgewenst met optredende artiesten.

L E T O P i t / m 31 maart 198Z, van maandag t/m
donderdag voor gezelschappen vanaf 25 pensenen.

KOMPLETE VERZORGING Indien u wilt
kunnen wij voor een perfecte organisatie
zorg dragen' U kunt dit met een gerust hart
aan ons toevertrouwen.

alle drankjes halve prijs!
BEL VOOR ALLE INFORMATIE: (02520) 15347 (restaurant) of 16214 (bowling).

Beter uit in TRESLONG-HILLEGOM

DONDERDAG 4 FEBRUARI 7982
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-fawk
TE KOOP
AANGEBODEN

M
Elke werkdag van
halfnegen fof halteen
en van haKtwee tot
hali7es geopend

ZAïvjQvaaRT
TOT
STRAKS!
Hans Bank

HET BEROEMDE
MOVENPICK-IJS

ïZOVEEEu WENST*

^^

Praten, kaarten, tentoonstellen, feesten,
vergaderen, dineren, slapen, gewoon een
biertje of koffie drinken bij

,t

Of°

SCHOTELS!
In on.s fjczcW/ge Carrouselrestourant
Variërend van ft Utot f f 17

Nu ook kip uit 't handje
Om Ie kluiven. Zoveel als u -1 /l 1 A
tvcn.sf, inclusief saladi'buffet -l TT, J**

landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,
bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Bovendien zaterdags
van 10.00 12 OOuuf.
U bent welkom.

uit onze eigen paiitserie. Om mee te nemen
Reuze taartpunt ('/•!) om dirt-kl van tv n -,
gcnictt-n.Bijna een maaltijd voor <3> /

Geniet hiervan in hel Carrouselaf Palderre\taurant en in het
Boulcvardcafc. Gezellig \mullen
met live-or^elmuzick.
Zondagmorgen van 9.31) tot 13.00 u.
Boeiende lektuur, uilKC'nevi'n door het •tfecrvolle
Polderrc>,taurani. De moeite van liet (uiden waard. VrijdaKavond van 17.00 tot 23.00 u.

de ridder & strijbis bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen
Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023 288560*

NÏCt te SCloVetl düdï UfOVen! Bovè%Rijksweg«A4 ó kjjomèter van Schiphol Telefoon 02526-86841

ZEESTRAAT 49-51, 2042 LA Zandvoort,
telefoon 12023.

gasboiier
i.z.g.st.2jaaroud.
Tel. 02507-12966

Aangeb. Eengezinswoning te Lelystad.
Gevr.: Etage of
ben. huisje in
Zandvoort of omg.
Inl. 02507-14460

Voor al uw:
•
•
•
•
•

Beste mensen,
mag ik mij even voorstellen: ik ben Kees
Jong, u weet wel, vroeger werkzaam bij
Geerling Keukens. Ik heb zojuist een grandioos keukencentrum geopend in het bekende
pand van Tieken Meubelen.
Bij deze opening stellen wij het zeer op prijs
als u een kijkje komt nemen.
Wij houden OPEN HUIS van vrijdag 5
februari t/m zaterdag 6 februari.
Graag tot ziens,

Woningruil

Zomerhuis
te huur, geschikt
voor 1 pers., tevens
te koop

KINDERBIJSLAG
1982

tegelwerk
stucwerk
voegwerk
vernieuwen riolering
ontstoppen riolering
met de modernste
apparatuur:

ü

Bouwbedrijf J.O. KEUR
Fahrenheitstraat 4, 2041 CH
Tei. 02507 -14137.

Zandvoort

Hema Zandvoort
heeft vakature voor een

Op 1 januari 1982 is de wetgeving inzake
kinderbijslag veranderd.
Vanaf die datum bestaat recht op kinderbijslag voor degenen, die het kind verzorgen
en opvoeden, waarbij het recht van de
vrouw voorgaat.
Wonen man en vrouw - al dan niet gehuwd
- samen, dan wordt het kind door beiden
verzorgd en opgevoed. In deze gevallen zal
in het vervolg de vrouw moeten aanvragen.
Man en vrouw kunnen echter gescheiden
zijn of gescheiden leven. Als het kind bij de
vrouw verblijft zal zij de kinderbijslag moeten aanvragen.
Verblijft het bij de man, dan moet hij
aanvragen.
Voor verreweg de meeste gevallen geldt
het motto:

KEUKENCENTRUM HEEMSTEDE
Cloosterweg 5-9 • HEEMSTEDE

C.H. Jong.

Tel. 291414 na 18.00 uur: 28 64 09.

OPENINGSAANBIEDING
Luxe aanbouwkeuken
(type Bernf
2.70 m, compleet met werkblad,
spoelbak,
wasemkap,
gas/elektro-combinatie
koelkast.

VROUW VRAAG AAN

KOOPSTER
Leeftijd 16 t/m 17 jaar.
Schoolopl. LEAO, MAVO-niveau.
Diploma niet noodzakelijk.
Een verzorgd voorkomen is vereist.
Inf. en soll. bij de heer Franken,
telefoon 02507-12820.

Om het probleem van de zwerfdieren aan te
pakken, houden wij een
STERIL8SATIE-CASTRAT1E-ACTIE
Wij stellen de inwoners van Zandvoort in
de gelegenheid, om hun huisdier te laten
steriliseren of castreren, waarbij de vereniging een gedeelte van de kostR" '.«or
haar rekening neemt.
Tot 1 april a.s. kunt u voorinformatie
en aanmelding bellen:
telefoon 14561
VEREN8GING VOOR HET WELZIJN
DER D5EREN.

Als uw ramen en

deuren knellen kunt u
ons altijd even bellen!
Ook voor alle andere
timmer- en
onderhoudswerkzaamheden

18560
H. v. d. Donk

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij
postkantoren en de Raad van Arbeid.

Juiste invulling is van groot belang voor vlotte uitbetaling
Bij vraag 1 vult de vrouw haar meisjesnaam
in en bij vraag 2 de naam van haar man.
Bij vraag 6 wordt het postrekeningnummer
of bankrekeningnummer ingevuld plus de
naam van de rekeninghouder/houdster.
De vrou*', ondertekent het aanvraagformulier züff.
Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren
maken nader onderzoek door de Raad van
Arbeid nodig. Dit leidt tot vertraging in de
uitbetaling.
De formulieren voor de aanvraag over het
eerste kwartaal 1982 kunnen ingezonden
worden vanaf 15 februari 1982.

Uitbetaling van de kinderbijslag
zal echter pas beginnen na 1
april 1982.

RAAD VAN ARBEID
HAARLEM

Swaluëstraat24,
2042 KB Zandvoort

J.W. van Putten
Brederodestraat 61, Zandvoort.

ZANDVOORT
Bilderdijkstraat28
nabij station

WOONHUIS
woonkamer en 2 slaapkamers, voor- en
achtertuin

OPEN HUIS
op zaterdag 6 februari en
zondag 7 februari van 11.00-15.00 uur.
Inlichtingen

Cense makelaars o.g.
Telefoon 02507-12614

Ook leverbaar in eiken landhuisstijl.

Belastingconsulent/accountant
helpt u bij:
• invullen van aangiftebiljetten;
• financieringen;
• adviezen.

Te koop gezocht:

caravan
Brii'vuii on. nr Z 576
bur. v. d. blac)

Drogisterij
M oerenburg voor

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE
Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

KNIPTIP
• .\
Breng een ^-^
kleurenfilm,*
^^
als-ie vol is, metéén naar
uw foto-vakman! De
(kleur)kwaliteit van belichte films wordt er na
melijk op de lange
duur niet beter op.
Kom, kijk, ruik.
Koop het voor jaar bij

Speciale OPENINGSPRIJS:

2990,WAT ZOU U NOU KUNNEN BEWEGEN
OM DIT BIJ ONS TE KOPEN!?
dat zijn de volgende punten:
• DESKUNDIGE VOORLICHTING
• JARENLANGE ERVARING
• 5 JAAR GARANTIE

• GOEDE SERVICE
• EIGEN PLAATSINGSDIENST

Wist u trouwens dat wij ook gewone verbouwingen in en buiten
uw huis uitvoeren?

KEUKENCENTRUM HEEMSTEDE
Dick Pruys
HEEFT U DE
Speelgoed, huishoudelijke
en luxe artikelen.
Zandvoortselaan 160,
Heemstede,
telefoon 023-246786

VOORPRET
AL IN HUIS?

De Labeto Reiswijzcr 1982 stoot ooi informatie over
kompleet verzorgde Bus vakanties met talrijke gezellige
excursies en uerwennenjen! Bijvoorbeeld: 6 dagen
Saueriaiid vanaf f 460,-. Teven, heft u aan alle gegevens over onze uiterst laaggepnjsde pendelreizen,
BgvOoit>Kki:retourGanlameer(m,-. iïaagvandaag
nog de rijk-geitlustrecrde Reiswjzer 1982 aan, dan heelt
u ouemiotgen al de Voorpret m huis. En voor straks
fijne vakantie!

BON VOOR

GRATIS VOORPRET

Zend s.vj). vnjbltjvend ten gratis Keiswj/xr 1982 naar

Op vrijdag en zaterdag

10% korting

straat _ .
_
postcode _ .
_
woonplaats _
_
(Uitknippen en ingesloten envelop zonder posKegel
xndeii naar Labeto Reizen. Antwoordnummer 15203.
IOOOFK Amsterdam) 775

Hél speelgoed dat nooit
verveeld

uw

J.BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort

De specialist in al uw
bloemwerken

'

KOMPLEET VERZORGDE

of U gaat (oakvoor*
vliegRizen» ttvirmixn» booavben*
ÜPUtOK®n» busmzen» dagtochten) naarde
Bi/derdi/lKtniat 80 A 'dam of U stuurt de bon op

BUSVAKANTIES
.~.,_
.
VOORDELIGE PENDELREKEN «-*Oef O «eizen _

at meer dannn foi^ eeuu! verzorgers van fijne vakanties

Bilderdijkstr-dt 80. Amsterdam, Tel. (020) 186633

ZANDVOOR'

RECORDPOCaNG - De recordpoging van trainer Slootmaker is
helaas op niets uitgelopen. Doch
een duiker uit Nieuw Vennep
bracht negentien lange uren onder water door.
KERKSTRAAT - Advies van de
commissie klein- en middenbedri.jf is de Kerkstraat in de toekomst ook op zondag voor doorgaand verkeer af te sluiten.
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

UITGAVEWEEKWIEDIA

42E JAARGANG NO. 6 ED. 30

CASTHt 1SIM.KIN 12 • ZANDVOORT-TEL. 02507 - l 71 66- OPLAGE 3400 EK.

ZANDVOORT - Gistermiddag om 15.00 uur precies werd de vlag gc/et op hel
hoogste punt van het woningbomvprojckt Bredcrodcstraat. Een feestelijk moment,
want ondanks de afgelopen vorstperiode heeft de bouw geen noemenswaardige
achterstand opgelopen. Men verwacht dat de woningen nog voor de bouwvakantie
zullen worden opgeleverd, zo niet eerder.
Ook voor de werknemers van IBB Kondor uit Leiden een feestelijk moment want
het aloude gebruik eist dat men dan „kapgcld" ontvangt.
Positief nieuws is ongetwijfeld ook de
aankoop door de gemeente vorige
week dinsdag van het voormalige hotel
,,De Schelp". Door de gemeente werd
hiervoor op een huizenveiling een bedrag van ƒ 225.000.— betaafd.
Het projekt van achttien woningen in de Brederodestraat, dat nog voor de zomer zal worden opgeleverd en waarvoor gistermiddag Volgens de wethouder kon men dit
pand op een huizenveiling aankopen
„kapgeld" werd betaald.
omdat de raad reeds in een besloten
zitting in september zijn fiat aan dit
bedrag had verleend en er ruimschoots
tijd is geweest om niet de betreffende
provinciale instanties over de aankoop
hiervan overleg te voeren. Dit in tegenstelling tot een onverwachte aankoop
op een huizenveiling, omdat de tijd
hiervoor te kort is. „Door ons was met
de huidige eigenaren de banken (WestZANDVOORT - Dinsdagmiddag is land Utrecht en Slavenburg'* Bank)
om kwart over vijf het al enkele jaren onderhandeld over de prijs. Aan een
leegstaande pand aan de Dr. Gerk- onderhandse verkoop wilde men niet,
straat 73 gekraakt door een groepje omdat men verwachtte toch een hogere
prijs op een veiling te krijgen dan ons
wonigzoekenden.
bod. Dat is de eigenaars nie: gelukt,
De
gewaarschuwde
politie
trof
in
de
ad-hoc
beslissing
worden
genomen,
dat
ZANDVOORT - Door het Ministedus hebben wichel pand/.'^-^^ sanwoning
drie
jongens
en
drie
meisjes
rie van CRM is aan de dr. Joshua zou voor hen funest zijn-. Juist voor de aan die verklaarden binnengedrongen kopen", aldus wethouder Termes.
bewoners
is
de
continuïteit
van
de
Bierer Stichting voorlopig uitstel
te zijn door een kapot raam aan de
verleend de daggeldprijs terug te Bierer Stichting uitermate belangrijk achterzijde. Naar verluidt is het nieuwe
en rust is voor hen van enorme betekebrengen tot circa ƒ 50,— per dag. nis."
pand eigendom van de Exploitatie
In plaats van l januari 1982, zal
Maatschappij Van der Putte uit Am- Voorlopig heeft men een plan ontwikdeze regeling nu per l april 1982 Ook gezien in het licht van de toene- sterdam. Woensdagmorgen was in Am- keld orn te komen tot een projekt van
ingaan. Voor de Bierer Stichting mende werkloosheid is behoud van sterdam echter niemand beschikbaar circa vijftig woningen. Twintig aan de
betekent dit uitstel wat meer finan- werk van vijftig werknemers uitermate om commentaar te geven. De Zand- straatzijde in de HAT (wooneenheden
belangrijk in de ogen van mr. Houthof
VODJ één- en tweepersoonshuishouciële ruimte om de problemen op te en in dit licht gezien neemt hij aan dat voortse politie is voorlopig niet van dens) en dertig gestapelde woningen
plan stappen tegen de krakers te onderlossen.
de besprekingen die met CRM gevoerd nemen.
(flatbouw). Afhankelijk van de toewijzullen worden, niet zullen leiden tot
Aan de Bierer Stichting is tot 11 mei lichtvaardige besluiten.
1982 surséance van betaling verleend,
terwijl als bewindvoerders werden aangesteld mr. Houthof uit Amsterdam en
mr. Kaskens uit Beverwijk. De taak Overwinst
van de bewindsvoerders is nu de beste
en goedkoopste oplossing te vinden uit .,Wanneer door het ministerie gezegd
wordt dat de overwinst van twee milde problemen te geraken.
joen terug moet vloeien naar het minisDoor een register-accountant worden terie, dan moet niet vergeten worden
momenteel alle cijfers eens op een rij dat het hier gaat om een overwinst die
gezet, pas als wij er uit zijn, kunnen er door het bestuur van de Bierer Stichalternatieve plannen worden ontwik- ting reeds zo'n tien jaar geleden werd
keld", zegt mr. Houthof.
aangewend om het voormalige hotel
„Seinpost" aan te kopen. Het totaalbedrag was 3,7 miljoen, men stopte twee ZANDVOORT - Vandaag begint Een voorlopige conclusie van medeBelangrijk
miljoen eigen geld in het projekt en
Uitermate belangrijk vindt deze be- voor het resterende bedrag werd een dan toch nog op de vastgestelde werkers van dit bureau is dat het
windvoerder het welzijn van de in lening afgesloten. Dit is in feite dus datum, 11 februari, het breed over- geluidsniveau van de ueteste wagens.
totaal 215 mensen, die bij de Bierer geen overwinst, maar werd besteed om leg over de toekomst van het circuit Formule Ford 2000, Formule Ford 1600
Stichting zijn betrokken. „Er mag wel het huidige hoofdgebouw aan te ko- tussen vertegenwoordigers van ge- Sports 2000 en produktietoerwagens.
aanmerkelijk kan worden teruggeeens aan gedacht worden dat 164 van pen", aldus mr. Houthof.
meente, provincie en rijk.
bracht
door het aanbrengen van nieuhen bewoners zijn van de Bierer Stichting, mensen die kampen met een Later werd ook het voormalige hotel Ter tafel zal dan ook liggen een were geluiddempers.
opvangprobleem. Hiervoor kan geen Friesland aangekocht, het huidige ,,De voorlopig rapport van het ingeMeent", waar volgens het ministerie nieursbureau Haskoning uit Nijmeeen te hoge prijs voor werd neergeteld, gen, dat op \erzoek van de Cenav, Verschil
(Advertenties)
één der redenen waarom de Bierer de laatste twee weekeinden geluidsIn de loop der jaren zijn er betere
Stichting door de verplichte verlaging
van de daggeldvergoeding indirekt in metingen op het circuit van Zand- methoden ontwikkeld om het geluid te
voort heeft verricht.
meten. De geluidsmetingen die in 1978
de problemen raakte.
,,Wij streven naar de beste en goedkoopste oplossing en zullen daar samen
* . • . .
met CRM wel uitkomen" aldus bef f l yj|$a9 voor 12-00 Uur orjst;<
windvoerder Houthof.
:
^*karrtoor, telefoon J

BIERER STICHTING

Voorlopig plan

zing van het rijk van het contingent
woningwetwoningen is nog niet bekend
of dit woningwetwoningen dan wel
woningen in de premiehuursektor zullen worden. Zo spoedig mogelijk zal
aan de uitwerking van deze plannen
worden gewerkt aldus wethouder Termes.

Sonnewende
Met de bouw van 27 HAT-eenheden is
men inmiddels op 20 januari gestart
aan de Troelstrastraat. Voor het bouwen van deze woningen voor één- en
tweepersoonshuishoudens werd juist
aan het einde van het jaar de rijkstoestemming verkregen. De woningbouwvcrcniging EMM verwacht dat deze
woningen nog voor het einde van hel
jaar zullen worden opgeleverd.
Ook zal men zo spoedig mogelijk
kunnen starten met de bouw van vier
HAT-wooneenheden in de oude
Noordbuurt (Kruisstraat) waar inmiddels ook een verklaring van „geen
bezwaar" voor is ontvangen.

Zeestraat
De bouw van 27 wooneenheden, aan
de Zeestraat hoek Burgemeester Engelbertsstraat is voorlopig wat vertraugd. Burgemeester Machielsen antwoordde Jan Jongsma in de commissievergadering AZ vorige week dat wat

en 1979 door liet TNO op het circuit
werden gehouden zijn verouderd, redcn waarom men de weer metingen
heeft laten verrichten.
Volgens Jim Vermeulen werd er dit
weekeinde „aan de bron" gemeten, op
een afstand van circa zcveneneenhalve
nieter vanaf de racebaan. „Met een
bepaald rekenmodel krijgt men een
betrouwbaar beeld van de geluidsbelasting ,tan de gevels van de omliggende
woningen. Omdat ons streven erop
gericht is de geluidshinder vanaf de
bron ie bestrijden, hechten wij veel

Bomholm

GARAGE ELITE
Dr. Schaepmanstraat l/
hoek Brederodestraat.
telefoon 16768.
Geopend van 8.00-20.00 uur.

Korting benzine
^ \ Geënt
Normaal !

Diesel \ 3 cent
Ook alle voorkomende reparaties.
Tevens diverse occasions.
Inruil mogelijk.

Door hot bestuur van de Bierer Stichting is op verzoek van de SOAM
(Samenwerkingsveiband Opbouwwerk
Amstellanden-Meerlanden) advies gegeven om ook in de Haarlemmermeer
te komen tot een beschermende woonvortn. ,,Hct initiatief hiervoor is uitgegaan van de SOAM die een beroep
heeft gedaan op onze ..know-how" om
een nieuwe stichting te adviseren. Dit is
al zo'n drie of vier jaar geleden gebeurd. Het gaat hier om een zelfstandige stichting die los van de Bierer
Stichting staat. Het bestuur zal dan ook
voor vijfzevende bestaan uit deskundigen op dit gebied vanuit de Huurlemmermeer. Het betrctt hier een woonvorm voor mensen die niet in staat
geacht worden zelfstandig te wonen en
om te voorkomen dat deze in een
psychiatrische inrichting zouden moeten worden opgenomen. Alle vergunningen zijn aangevraagd en men zou
snel tot realisatie hiervan kunnen overgaan", aldus direkticlid Haak van de
Bierer Stichting in Zandvoort. Door
hem wordt met kracht van de hand
gewezen dat het hier zou gaan om
uitbreiding van de Bierer Stichting in
Zandvoort. „Wij hebben slechts geadviseerd, dat is alles", aldus de heer
Haak.
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SPORT - Medina Carpets werd
kampioen, Zandvoortmeeuwen
onverwachts bovenaan in de
competitie, kaïnpioen werd ook
het waferpoloteam van de Zeeschuimers-sportpagina.

hem betrot de exploitant van de scoot- Hulsmanshof
erbaan dit seizoen, waarschijnlijk nog
éénmaal over dit terrein kan beschik- Positief nieuws ook over hot plan Hulken voor het opzetten van zijn seizoe- manshof. De EMM heeft inmiddels de
nattraktie. omdat hier onverwachts bc- goedkeuring ontvangen van de Provtnzwaren van de provincie zijn ontvan- ciale Planologische Dienst en het Migen. Hei gaat hier om de grondprijs die msteric van Volkshuisvesting hier 3-1
woningen, opnieuw m de HAT-sector
te hoog zou zijn.
Wethouder Termes voorziet hier ook te bouwen. ..Er moeten nog afrondenenige vertraging, maar is van mening de besprekingen gevoerd worden met
dat men toch binnen redelijke termijn c(e Diaconie van de Hervormde Gewel tot overeenstemming met de pro- meente. maar het is een goed plan en
vincie zal kunnen komen. „Wij hebben wij verwachten dan ook spoedig aan
hun bezwaren weerlegd en wachten nu het werk te kunnen gaan'', vertelt de
af. Ik voorzie echter dat aan het einde heer Visser, direkteur van EMM.
van de zomer hier ook met de bouw De oude Hulsmanhof zal worden gesloopt, en op de A- plaats zullen in een
gestart zal kunnen worden."
V-vorm in drie lagen woningen verrijzen. „Wij denken op de begane grond
en misschien zelfs ook op de eerste
Groot Kijkduin
verdieping toch aan woningen voor
Groot Kijkduin blijkt weer een heel bejaarden, of liever oudere inwoners
ander verhaal te zijn. Door de gemeen- van de gemeente", aldus de heer Viste werd hier een bedrag geboden van ser. De groenvoorziening, zoals die
ƒ 175.000,—, een bedrag "dat door de momenteel aanwezig is. zal misschien
stichting verontwaardigd ,,veel te laag" enkele meters kleiner worden, maar
werd genoemd.
toch blijft een ruime groenstrook geBinnen enkele weken venvacht men handhaafd.
echter tot een akkoord te komen met
de HID om in dit gebouw zeventien
appartementen te kunnen bouwen.
Hiervoor kiijgt men dan een subsidie
van het rijk, waardoor de gemeente in
staat wordt gesteld ook het bod op
Groot Kijkduin te verhogen. „Een wat
reëler aanbod, dat moet ik eerlijk
bekennen", aldus wethouder Termes,
die wijst op moeilijkheden wat betreft
huurprijs wanneer de gemeente niet tot
verbouwing zou overgaan. „Dan zouden wij een veel ie hoge huur moeten
gaan vragen, dit is nog de beste oplossing en wij zien dit echt wel met veel
vertrouwen tegemoet."

Vervolg op pag. 5

Vertrek uit raad

ZANDVOORT - Nu bekend is gevvorden dat ook mevrouw M.S. Hugenholtz-Jkvr. Rhemeck Leyssius na de
gemeenteraadsverkiezingen niet meer
terug zal keren in de Zandvoortse
gemeenteraad.
Mevrouw Hugeriholtz heeft sinds september 196f> deel uitgemaakt van de
WD-fraktie m de raad en wil het werk
waarde aan de tests van het afgelopen nu graag overlaten ;un de jongeren.
weekeinde en zijn wat dat betreft vrij .,Ik moet er met aan denken nog eens
hoopvol gestemd het circuit voor de vier jaar vol te moeten maken" zegt ze.
Nederlandse autospon te behouden" hoewel het dooj haar wel jammer
aldus Vermeulen.
wordt gevonden dal haar pl.uts waarNaar aanleiding van de verrichte metin- schijnlijk niet ingenomen zal \\oidca
i>en kan men ook bepalen welke maat- door een mvv,oner(ster) van Bentveld.
regelen men in de toekomst denkt te .,Ilet is hier toch een beetje een
nemen.
achtergebleven gebied", .ildus het
raadslid die jaieniang haai fraktie heett
vertegenwoordigd m de commissie tiFormule races
nancien en ook tal van andere tunkties
tijdens dc/e zestien jaar heeft vervuld.
IX- eerste jaren zal het wellicht mei
mogelijk zijn geluiddempers aan te
luengen op de Formule-1 racewagens.
Voorlopig t\\n de renners er v.tn overtuigd d.U de geluiddempers te veel \.m
het vermogen terugnemen. Voor a'n
eventueel te houden GiaiKl Pn\ zal dan
ook in de toekomst een speciale ontheifing moeten woiden aani>cM:ui>d.
De I-ormulc-2 i.ices /uilen \uurlopig
niet terugkeren op het ciicuit van
Zandvoort, de Formule .1 races kunnen
worden veneden met gelmddenipeis
/.odat deze belangrijke Kices voor de
Nederlandse autosport wel op het cireuil gehouden zulllen kunnen worden

wordt op z'n best verzorgd door

Gedipl.
belastingconsulent^.
Telefoon 02507-17699.
Heemstede - Zandvoort -

Lisse.
Naar een andere school maar welke?

Op 6 maart in Hul Parool t;n 10, il mrfjrt m alk>
Weekmedia/top 8 t i zal de tweede bthaoimfojmjtie bi|lage worden herhaald

Belangstelling genoeg zaterdag op liet circuit van Zandvoart voor de geluidsmetingen die werden verricht door het Nijmeegse
Ingenieursbureau Haskoning.
Het voorlopig rapport dat is opgesteld kan nog vandaag worden meegenomen in de besprekingen tussen Kijk, Provincie en
Gemeente. Het „breed overleg" dat dan toch nog op de afgesproken datum begint.
foto Eumpresit

Kortom, twee «oor beide partijen uiterst interessante
uitgaven, waann du advertentie voor u/, school met
/mag ontbreken
/• /iBel voor maar Informatie do afdeling Special Ver" -*koop Hat Parool/Wookmedla 020-5026271/2933,
/ Postbus 433, 1000 AK Amsterdam, Wlbautstraot
/ 131, 1031 GL Amsterdam
HET PAROOL/WEEKMEDIA/TOP 8 + 1
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Met droefheid ae\cn uii kennis d.it hcJen n,i een
laiu'duntic /lekit van ons K hccnpepaan on/i lint nuxder,
t:r^oi en (ntri roolmoeikr
JANSJI II-KOI

wiiluwi. vin Roluis K.opi.r
op uu leeftijd \•.m M j.iar
Uu .illvi n urn
J Kop.T
K nuk rui
Klein ui .uburklemkmderui
2(V42 K K /amhoori, l l i h r u a r i W82
Noordi r^U.uU l S
De (eraardeK.".icllitii; ,'it.i.rl maand i
plaat1, ei.ondi.n

••

unriuri l !

Emm

woningbouwvereniging
Voor leden komen beschikbaar

Veilinggebouw
De Witte Zwaan
m- en verkoop en
opslag vdn inboedels
en yoederen.
Dag qeopfnd v 9 1 8 "
enzateiri igs tot 13 c
Te! 12164 13713
na 18 00 uur 16658
Fa WATERDRINKER
Souterrain
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2

2. Flatwoning

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv
Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 -Telefoon 15351.

gemeente
zandvoori
Burgemeester en wcthoudeis loepen voor het t r e k k e r s k a m p
"De Brancfintj" sollicitanten op voor de functie vdn

A. administratieve kracht m/v
ter assistentie van de kampleider

B. schoonmaker m/v
Aanstelling ia\ geschieden voor het seizoen 1982 en maximaal voor
een half jaar
De w e r k t i j d » 'i zijn nader overeen te komen op basis van een zes
dMgse werkweek
Salaris:
Eveneens nader overeen te komen beneden 21 jaar leeftijdsaftrek
Sollicitaties.
Schriftelijke sollicitaties worden binnen 10 dagen ingewacht bi|
burgemeester en wethouders van Zandvoort, Swaluestraat 2.
2042 KB Zandvoon
14841, toestel 223

V
gemeente
zandvoori

bekendmaking

Voor

* stormschades
* dakpan reparaties
* verwijderen
tv-antennes

18560

De burgemeester van Zandvoori maakt
bekend rJat met ingang van 15 februari
1982 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, bureau volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening, voor een ieder de
volgende bouwplannen ter inzage liggen:
1 het maken van een magazijniumite
achter het perceel Raadhuisplem l,
2 het Uitbreiden van de manege gelegen m
het vijverpark

H. v. d. Donk

Gedurende de termijn van de term^agelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester
en wethoudeis bezwaren tegen deze bouwplannen indienen

wil 1 maal per
14 dagen onze
3kamerflat
schoonmaken7
Tel. 02507-12118

Zandvoort, 4 februari 1982
De buigemeestei voornoemd,
H Machiclsen

Lorentzstraat 151
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging
lift en blokverwarmmg.
Huurprijs: f 597,85 per maand.
B & W verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
a. gezinnen;
b. 2-persoonshuishoudens.
De toewijzing van deze woningen geschiedt
in volgorde van het lidmaatschapsnummer
van de vereniging. Belangstellende leden
dienen uiterlijk op dinsdag 16 februari 1982
vóór 7 uur 's avonds, schriftelijk te reageren
Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen, kan men dat kenbaar maken
in één brief; het is niet nodig voor iedere
woning een aparte brief te schrijven. Bij de
inschrijving dient u het lidmaatschapsnummer
en de geboortedatum te vermelden. Tevens
dient u de woningen in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren
in de brievenbus van het kantoor, op het adres:
Thomsonstraat 1. Het bestuur vertstrekt een
bereidverklanng. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust bij
het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de
voorlopige toewijzing zal eerst op donderdagmiddag 18 februari 1982 om 14.00 uur in het
gevelkastje aan het kantoor worden gepubliceerd.

Swaluëstraat 24.
2M2 KB Zandvoort

1 Aangeboden flatwoning Lorentzstraat
4 kamers, douche, blokverwarmmg
Huur f 593,10
Gevraagd (eengezins)wonmg elders m het dorp
2 Aangeboden flatwoning Keesomstraat
4 kamers, douche, blokverwarmmg
Huur / 441,60
Gevraagd eengezinswoning
3 Aangeboden flatwoning Van Lennepweg (oneven)
4 kamers douche
Huur l 218,35
Gevraagd eengezinswoning
4 Aangeboden flatwoning Celsiusstraat
4 kamers, douche, blokverwarmmg
Huur f 407,50
Gevraagd eengezinswoning
5 Aangeboden flatwoning Keesomstraat
4 kamers, douche, blokverwarmmg
Huur f 545,35
Gevraagd kleinere wonmg, bij voorkeur iye\ m Noord
6 Aangeboden flatwoning Flemmgstraat
4 kamers, douche blokverwarmmg
Huur ƒ382,35
Gevraagd grotere woning of eengezinswoning
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen
van de ruilregeling
Hierin staat o a. dat bij' toewijzing van een verenigingsvvoning iemands lidmaatschapsnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat volgt, op 't
moment van verhuizing, op het hoogst uitgereikte
lidrnaatschapsnummer

Laat van uw mooiste dia's
foto-afdrukken maken. Uw fotohande- .laar weet er alles van'

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

Bouwman
Dêpositair
Marbert
Ellen Beirix
Max Factor

Kamperen
op camping
40 plaatsen a 150 m2

Oranjestraat 7,
Zandvoori,
tel. 02507-12327

JaarplaatsfSOO,-

DeGompert
Gompertsdijk 11,
Hengoio (Gld.)
Tel. 05753-1983

LIONS-LISSE
op zaterdag 13 februari a.s., aanvang 20.30 uur in de
Pellikaanhal en gaat u daarna lekker en gezellig bij ons
eten. Het adres is:

Wie wil onze mod. woning, dicht bij bos en hei
ENIGE WEKEN RUILEN v. won. in Zandvoort of orng. Liefst uitzicht op zee, en liefst
ouder echtp. z kinderen.
Tel. 05486-15371.

^1T"V|"J TT^» •*•»• 'w*"

L/L

Z«!lrjj| 26. 2Oi2 LCZandtoon, icMoon 02507 I
ti B B l

A. J. DE LEEUW

Glorix toiletblok van 2,75 voor
1,99
Gilet!e GII mesjes van 5,25 voor
3,50
Tempo zakdoekjes 100 stuks van 2,85 voor, .1,75
Colgate tandpasta

Fenjal crème-bad van n ,75 voor .......... 7,50
Fenjal douche tube van 6,45 voor ........... 3,45
Fenjal bodymilk van 8,95 voor ............. 5,25
Houbigant badschuim

3 tubes en tandenborstel van 5,50 voor

met gratis f/es bodymiik

«S,ïf Sf

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

9,35

Elmex en Aronal tandpasta per tube.. .2,80 Nivea bodymilk van 6,95 voor ........... 4,75
4voor

10,00

*

FA badschuim

8 x 4 deospray
van 5,95 voor

"'. -•

«5,5U

Nivea crèmezeep
bij ons

500 ml van 9,95 voor

........

6,95

FA doucheschuim
0,80

175 ml, van 3,95 voor ____ 2,95

HAARVERZORGING

Recital kleurshampoo van 10,50, amjd: .. 7,50
Elsève ShampOO 3 soorten van 5,95 v o o r . . . . 3,45

Elsève crèmespoeling van 6,95 voor
Revlon shampoo 500 mi, nu
Revlon crèmespoeling 500 mi, nu
Proset haarlak grote bus, SUPERPRUS
PARFUMERIEËN

BABY-PRODUKTEN
4,95
8,95 Johnson's shampoo van 4,25 voor..
9,95 Johnson's babylotion van 6,95 voor
2,95
Johnson's baby-olie
van 6,10 voor

3,50

van 5,45 voor

Mina Ricci, Christian Dior, Chloé (Lagerfeld), Opium,
Yves Saint Laurent, Estée Lauder, Anaïs Ana?s (Cacharel),
Arpége (Lanviri), Chanel, Paco Rabanne, Lagerfeld, Kouros
(Yves Saint Laurent), Jules (Christian Dior), Eau Sauvage
(Christian Dior), Aramis.

U ziet het

2,95
3,25-

Zwitsal shampoo

10% korting op:

3,45

Zwitsal bijdehandjes
van 5,40 voor

3,98

met gratis tube zalf.

ook na de uitverkoop blijven wij goedkoop!

(Spaar onze kassabonnen: bij f 100,- aan bonnen f 3,- kontant retour, uitgezonderd geneesmiddelen).

Drogisterij „DE GAPER

II

KERKSTRAAT 36, ZANDVOORT, TEL. 15006.

WARME
KRUISVERENIGING ZANDVOORT

Lezing over alternatieve geneeswijze in het
gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen 1 te
Zandvoort (zijstraat Kostverlorenstraat).

Peuterklas
"KLIMOP"
Dr. de Vissersstraat 2,
kan uw peuter meteen
geplaatst worden

Tel. 15517.

DONDERDAG 18 FEBRUARI
20.00 UUR

Jong stel zoekt op
korte termijn in
Zandvoort

Algemene natuurgeneeswijze

3-kamerflat/app.

Spreekster: mevr. T. Groenewoud
Na de pauze is er gelegenheid tot
vragenstellen. U bent van harte welkom,
de toegang is gratis voor leden en niet-leden.

in de Achterhoek

Komt u eerst naar de basketballwedstrijd

NUVERDAL

BAD EN DOUCHE

HUISHOUDELIJK

Winteraktivitaiten 1982

KNIPTIP

Wie

Drogisterij „De Gaper

Weet u het nog?

RUILRUBRIEK FEBRUAR11982

voor het schoonhouden van het kantoor,
de sanitaire voorzieningen en het terrein

Inlichtingen
Telefoon 02507

Eengezinswoning
Nicolaas Beetslaan 52,
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche en berging.
Huurprijs f 184,15 per maand.
B & W verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
a. jonge gezinnen met tenminste 1 kind;
b. onvolledige gezinnen met tenminste 2
kinderen.

WEET U WIE GOEDKOOP IS?

Huur ca. f 1000.
mcl servicekosten
Voorlopig eenjarig
huurkontraki
Tel reaktios na 17 00 uur
ondernr 17772

Carnaval
als vanouds

ledere dag vanaf 10.15 uur.
BAKKERIJ

R. v. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01

WONINGRUIL
AAN G EB.: eengezinswonig met tuin
in Alkmaar.
GEVR.: eengezinswoning of flat in Zandvoort-Noord. Mogen ook EMM-leden zijni
Tel. 072-618607.

Elke dag uorüi UIIËUI D.» isal diomi'Klsgocd te
nieikvn! Maai de dagen \an

HORLOGERIE

Bar Bodega Noord
Fredje van Rhee
Cehiusstraal 196. lel. 02507-16044.
VnjcLig I9lcbuiari Bocicnbal
Zciicidau 20 Icbiuari Vcikleed (niet verplicht)
Zondag 21 februari Démasqué
Maandag 22 fcbiuari Dooi/aKken
Dinsdau 23 lebriian Al/akkcn en sluiten

SAUCIJZEBROODJES

C. WAANING
HET KLOKKENHU1S MET PIT
Sophiawcc 4 - Tel. l 23 07

ALAAF
OPKNINC;SA\OM)
doii(lmlii<> 18 februari.
A ;i 11 MI n;; 11 CM er 11.

zijn aluid even lang, /onict en \vinier. Siel je ook een1.
\iuii d,u je \.in de \\ii.iningiiid «iel ineei üp.uii /o»
kunnen' \Vaai blij 11 Jan deiijd. want \\aaninglijd is
absoUile /ekeiheid'
Komt u eens Kijken in zijn showroom,
'l Is een belevenis!
Eigen reparoiit-ofdeling mei elektronische apparatuur

ASSURANTIËN
Grannefia
Bedrag
5000,
10000,
l 15000,
20000
25000

60
mnd
130,29
247,87
365,45
483,03
600,61

134 87 163,87
270,99 239,50
357,11 315,14
443.23 390 77

Ie en 2e hypotheek tot 125% mogelijk
Informeer eens'
Helmerstraat 11 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 21 50
Prins Hendrikkade 161 Amsterdam
Tel 020 223456

^*^sS

Show v.a. donderdag 11 t/m zondag 14 februari*
Pakveldstraat 21, Zandvoort, telefoon 02507-12345.
PEUGEOT-TALBOT

AWNEÜES SWliTS
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Q, v. Uffordlaan7, Zandvoort.
telefoon 02507-15635

Autobedrijf

T/T VERSÏEEGf
Wét**

ZANOVOOftl
Verbruikscijfers In liters per 100 km (ECE-norm): 4,6 lilci (l: 71,7) bij 90 km/u tonilonl. 6,3 l>ler (1115,9) bij 120 km/u constant, 5,8 liter (1 :17,2) in het stadsveikccr. .
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Zandvoorts historie 1907-1920

entveld
De aankoop

Rij de officiële oprichting van de •
parochie Zand voort werd het gebied
van Bentveld niet alleen wat onder
de burgerlijke gemeente Zandvoon
viel maar ook het stuk van Bloemendaal bij de parochie ingedeeld (archief bisdom Haarlem 28febr. 1856)
Hoewel het in Bentveld prachtig
was, woonden er nog maar weinig
mensen: de meesten hadden builenIntizen en behoorden niet tot de
katholieke kerk. Maar langzamerhand kwamen er meer: ook de middenktasse ging de schoonheid ontdekken en zo onstond daar een
kleine katholieke gemeenschap.
Er ivoren zo weinig inwoners dat het
niet mogelijk was om openbare gebouwen neer te zetten. Men was voor
gemeentelijke en kerkelijke zaken
aangewezen op Zandvoort.

In 1920 werd in Bentveld een stuk
grond te koop aangeboden aan de
Sparrenlaan en de afscheiding van
Bentveld kwam in een stroomvcrsnelling. „Men moest m Zandvoort
niet lang wachten," zo drongen de
Bentvelders aan, want een dergelijke
kans op een stuk grond zou zich mei
snel weer voordoen. Op voorstel van
de grijze eminentie uit het kerkbestuur van Zandvoort, W. Verslecge,
werd er een bod uitgebracht van
ƒ 16.000,- op deze grond.

door: B. Voets
Een dansje van leerlingen van de Gcnenbach Mavo m Zandvoort. (foto: Europress).

Een eigen kerk
Dat vond men in Bentveld helemaal
niet prettig. Er was een groot verschil
in levensstijl tussen de Bentvelders en
de Zandvoorters en men liet vaak
blijken dat men van de banden met
Zandvoort af wilde.
Een groepje katholieken trok de
stoute schoenen in 1907 aan en ging
eens praten met pastoor P. L. Dessens. Die keek of hij het in Keulen
hoorde donderen. „Had men ooit
klagen gehad over gebrek aan belangstelltng van de kant van de
pastoor van Zandvoon en \vist men
wel dat men in de wereld was om
elkander te helpen?" Wanneer de
Bentvelders zelfstandig zouden worden, kon Zandvoort wel inpakken.
Zeker de badplaats was in opkomst
en de katholieken pikten een aardig
graantje mee maar ze konden geen
kerk en pastoor onderhouden. Daarvoor hadden ze Bentveld nodig.

Men weet de Bisschop te vinden
Wat teleurgesteld gingen ze naar huis
terug en vertelden hun ervaringen
aan de kleine groep katholieken.
Eén van hen stond toen op en zei
,, Maar we hoeven ons toch niet door
pastoor Dessens te laten afschepen?
Er woont in Haarlem op de Nieuwe
Gracht een bisschop, die voor iedereen klaarstaat. Daarom moeten we
met hem gaan praten" Dit woord
vond algemene bijval en enkele weken later stonden de heren op de
stoep bij de bisschop.
Bisschop A.J. Collier, die goed op
de hoogte was van de situatie in
Zandvoon, begreep heel goed dat
Bentveld graag zelfstandig wilde
worden.,, Kunt U mij verzekeren dat
uw kleine gemeenschap in staat is om

Er moest geld worden opgenomen
en wel f 17.000 a 5%, maar dat was
geen doodwond. Zo gauw Bentveld
op zichzelf stond, wilden ze alles
terugbetalen. ,,Onze gemeenschap
heeft veel vermogenden en daarom is
het niet nodig dat wij een gift van de
moederkerk ontvangen, zoal1; dit
overal in het bisdom gebruikelijk is"
had men daar gezegd en daarom was
alles in een week beklonken. Het
bisdom werd verzocht om zijn fiat er
aan ie geven. „Wij moeten wel
f 17.000,- lenen a 5%" zo deelden
ze aan het bisdom mede ,,doch deze
somma zal geheel worden afgelost
zodra de nieuw op te richten parochie van Bentveld aan het kerkbestuttr alles zal hebben terugbetaald"
(Archief bisdom Haarlem 20 mei
1920).
een kerk en een pastoor te onderhouden?" zo vroeg hij „Van Zandvoort
kunt U echt niet veel verwachten"
Toen zij hem hadden voorgerekend
wat zij konden doen, beloofde hij
eens in Zandvoon met de pastoor
over deze zaak te praten.

Dessens blijft tegen

De afspraak
Er werden, zo blijkt uit de buschoppelijke archieven, tussen 1911 en
1915 21 vergaderingen gehouden tussen Zandvoorters en Bentvelders.
Toen de Bentvelders zeiden dat ze
helemaal voor de kosten wilden opdraaien, beloofden de heren van het
kerkbestuur, die als officiële instantie zaken konden doen, hen te helpen De oorlog werd een lelijke
spelbreker: alles stond stil, wet name
m Zandvoort, maar toen de vrede
gekomen was, herinnerden de Bentvelders Zandvoort aan de afspraak.

Garage
te koop gevraagd
omg. Burg. v.

Prijsindic. tot
200.000,-,
event. huur.
Br. o. nr. Z578
bur. v. d. blad.

Woonhuis

Niet het enige, wel het beste adres
Atelier De Buts
.-", '-

Men zou zeggen dat er nu niets meer
in de weg stond. Maar anderen die
wat zagen in het bos voor woningbouw, gingen me! de eigenaars praten. De eigenaars hadden niets tegen
de katholieken maar vonden het wel
aantrekkelijk als ze er meer voor
konden vangen. De prijzen werden
opgedreven en op 3 december 1920
kon het kerkbestuur het afronden
door ƒ 20.000,- te betalen. Om de
Bentvelders te helpen, deed men dat
en toen twee jaar later het houten
kerkje werd neergezet, kreeg Zandvoort zijn geld terug onder dankzegging dal men hen zo goed had
geholpen.
Men ging in goede harmonie uit
elkaar en de sombere verwachting
van pastoor Dessens in 1907 dat
Zandvoort op de fles zou gaan, is
niet bewaarheid.

Gebrandschilderd glas
Grote kollektie medaillons
Glas in lood - Restauratie
Specialiteit:
medaillons naar foto of dia
Taferelen Oud-Zandvoort
Dorpsplein 2, Zandvoort
tel. 19015, zondagmiddag
open

m«*1»''« A^»êf!«ï4iMS»?»JJWR''t^ to

andvoorts
akennieuws

ZAIMDVOORT
Direct leeg te aanvaarden
bestaande uit 3 kamers, douche,
met onderliggende bedrijfsruimte
groot 60 m2 en 18 m2 berging.
Het geheel is voorzien van c.v.-gas.
Koopsom slechts f 90.000,- k.k.
Inlichtingen:

H. W. COSTER BV
Tel.02507-1 5531
Gevraagd voor
2 personen, eerste
14 dagen van juni,
liefst

2 KAMERS
m.g. v. keuken op
beg. grond.
Br. m. pr. o. nr.

Z 577 bur. v. d. bt.

voor uw bankstel
of stoel v.a.

180rHct Kastenhuis
Grote Krocht 25
tel. 17751

Een tentoonstelling ingericht met het
werk van de leerlingen, want op de
Gcrtenbach Mavo is men met voor
niets trots op het uiterst modern ingenchtc handenarbeidiokdcil
Uitgaande van het principe dat in de
toekomst de mddtschappij steeds korte-

TEKEN

EN

Artsen: Huisartsenpraktijk Bouman ert
Mol.
Arts: H. Padding, tel. 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen
Anderson tel. 12058, Drenth tel.
13355, Fliennga tei. 12181, Zwerver
tel. 12499.

Geslachlsziekten: voor algemene informatie, tel. 023-320202 (cfag en nacht).

Tandarts: telefoon 023-313233.

Politie: telefoon 13043.

Wijkverpleging: zr. A. Boschma, Lmnaeusstraat 7/4, tei. 14277.

Brandweer: telefoon 12000

Apotheek: Zeestraat Apotheek, N. v.
Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.

Centralcpost Ambulancevervoer (CPA)
Kcnnemerland: ongevallen tel. 023319191. besteld vervoer, tel. 023319277

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnacusstraat 3, flat 2. Zandvoort, tel
02507-14437 b.g g. 023-313233.
Dierenarts: mevr. Dekker, Thorbecktstraat 17, tel 15847.

Taxi: teleloon 12600 en 16843

Hervormde Kerk, Kerkplein 10.00 uur:
ds. P. van Hall, Gereformeerd predikant te Zandvoort. Gemeenschappelijke Hervormd / Gereformeerde dienst.
Crèche aanwezig.
Jeugdhuis achter de kerk 10.00 uur:
jeugdkapel.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15,
10.00 uur: geen dienst (zie dienst m de
Hervormde Kerk); 19.00 uur: geen
dienst.
Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 15, 10.30 uur piof. dr. A van
Biemen van Bentveld (Ned. llerv ).
Zaterdag 13 februari 10,45 uur. op „De
Brink" m Nieuw Unicum Zandvoortselaan, ds. J.C Beekhuis. Doopsge/;.
pred. te Haarlem.
Rooms Katholieke Kerk, Parochiekerk. St Agatha, Grote Krocht, zaterdag 13 februari 19.00 uur: euchanstievienng met orgel en samenzang.
Zondag 14 februari 8 45 uur- stille
eucharistieviering; 10 45 uur: euchanstievienng met medewerking van het St
Caecilia-kerkkoor
Radiokerk Bloemendaal, Vijverwe»
14, 9 30 uur- ds E Th. Thijs (Jcugdzondag), 19 30 uui. ds A. van Le-cuwcn van Heemskerk
Kerk van de Nazarener, Zijlweg 2KS,
Haarlem. 10.30 uur: ds. J. Overdmn
(Morgendienst); 1900 uur Avonddienst (iendingsdienst)
Woensdag 17 februari. 20.00 uur ja.ir
vergadering.
Nieuw Apostolische kerk- tot nadereaankondiging /ondag 930 en 1600
uur, woensdag 20 00 uur diensten in
gebouw Madocr.istraat l, HaarlemNoord.
Volle Evangelie Gemeente' zondagmorgen 9.45 uui die-nst m gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk aan Ze-e

Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
17641
Algemeen Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, telefoon 13459
(b g.g 023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tol
10 00 u u r , maandagavond van 7 00 tot
8 00 uur Verder volgens afspraak.
Voor deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten
verbonden zijn.
Centrum voor Vrijwillige Hulpverlenin;; Zandvoort: voor informatie, advies en hulp tel. 17373 Op alle' werkdayen van 11.00 tot 1200 uur Ook
schriftelijk postbus 100. 2040 AC
Zandvoort.

re «e-rktijden ?al kennen, v i n d t men
het bijzonder belangrijk dat de Kiiuie
ren wordt geloeid in iiun \rije- tijd
/invul en ereatiet be/ic te njn De
opleiding die' wordt gegeven is erop
gericht dat het kind leert, naast zelf
creatief bevit; t e / i j n , de creativiteit \,in
anderen te begrijpen en n.iar vvaarde te
schatten
Daarom ook het duide-h|ke ondeischcid dat e-r zaterdag \\as tussen c!e
open dag en de expositie v a n het \verk
dat de leerlingen gemaakt hadden bij
de vakken tekenen, handwerken en
hadenarbcid. Ware juweeltjes van inventiviteit waren er te bewonderen
In de aula, waar men onder het genot
van een drankje en ücn hapje kon
genieten van het optreden van enkele
leerlingen, was het dan ook een drukte
van belang.
Er waren dans en mu/iek. modern en
klassiek, en ook hier \iel de e\pressiviteit van de leerlingen op
Duidelijk werd /.iterdag wel dat de mm
ot meer verplichte . open dag" \ooi
scholen op deze Zandvoortse Mavoschool, voor zowel de leerkrachten als
de leerlingen en hun ouders is uitgegroeid tot een levende en levendige
dac,

re
ZANDVOORT - In de openbare bibliotheek aan de Pnnscssewcg bestaai
gelegenheid de1 aktie „Handtekeningen
voor Russische Joden" te ondersteunen Dn kan door een handtekening teplaatsen op de daarvoor bestemde lijsten
Hier wordt ook inzage verstrekt en
achtergrond informatie gegeven
Het landelijke aktiecomité hoopt een
miljoen handtekeningen bijeen te knj'gen, gezet onder een petitie die de
Russische autoriteiten zal worden aangeboden.
In dc?e petitie wordt een beroep gedaan op de Sowjet-Unie om degenen
die al jarenlang trachten naar Isiael te
emigreren het recht te w\en te vertrekken Ook wordt gepleit voor het sloppen van de o n d e r d r u k k i n g van joden
die' eenmaal de wens te willen emiaieren hebben geuit evenals bet v r i j l a t e n
van alle joodse gevangenen m vveikkampen of verbanningsoorden

Stichting Wijkraad Nieuw Noord: telefoon 18083
Wcrklo/cncomité: spreekuur le'dere
maandagmorgen van 11 OU tot 12 00
uur in de openbare bibliotheek Op dal
tndstip ook telefonisch bereikbaar onder nr 14131.

G1IBORLN Patnck Cornclis, i v C
van de-r MIJC en j B Kle'bach
O N D E R T R O U W D C Mole'iiaai en
A M L Muulmjn. H Bonnema en
M L. Schuiten
GL HUVVD G A D a a s e ' n R H
le'nise'

\\\\

OVL-RLLDLN Michacl A van de-n
BCTÜ oud 2(1 maanden, Hc'iiduka M
Duive'nvooide'il, 77 j a a i . I lisahelli
We'stcrbiiige'r ge-b bitskiiorn 77 iaai

iS82

ZANDYOORl - \ i n i i mi.1 HM.n dn.
kampen met gevuehtsproblc'mc'n is ei m
7andvoorl wirul heden yclcin.nln.Mil
onder deskundige l e i d i n g il te sl.mkcii
leder dinsdagmorgen w i n d t LI in lul
Cmmixnsclupsnuis a.in de' l ouis I ) i
vidssti.i.it c'c'n ln|c't.nkomst izüioudin
«iUr nu.n advies kri(_:t o v e r de U
'OlgcMi Ic'ctvMi/c' u o i d t ücvvuiien en in
gioc'psvftKiml k.in pi.iii.ii osei de
moeiltlklieden rond di! voor \ e l c n
toch wel giote piobleein
De h i i e c n k o m s k n d u i c n .indcrh.iit
uui Inschiuttie'UI kost t 10 - c i i d e c l n,line / 7 ^ 1 ) pci m o t s e n \ V , i n i i e e i
HleU liet ickvile ÜL w i c h t heelt b c l e l k t
kan PK n een in i il [vr m i nul t e i u e k o nieii om /ich ie l.itcn V.L.ICII en nicime
iidvteven Ie li iLn D t is dan koste !oo
Mensen die dus O nik l l | S- door w i l l e n
iloi.ii i r gou! aan op dinsd.imnoimn
tussen ld On en l l i(> M U I na,u Iv i
Gc'inc'eMisch.ipsluiis ie ü i in

KUNST

SCJH l L D É R S M A T E R I A A L
bij

^CREATIEF"
BUUREWEG 7 ZIJSTR.: KERKSTRAAT
tel. 17367

AANGEBODEN:
prachtig gerenoveerd benedenhuis m Amsterdam, Watergraafsmeer met cv, 3 kamers:
huisk. 9 m lang, 2 grote slaapkamers, l boven,
1 beneden. Huur 475,- p.m. Tuin met schuur,
5 mm. van de Ringdijk.
GEVRAAGD.
3-kamerwonmg of groter met tuin op het
zuiden.
Telefoon 020-930202

?

K.MIPTIP
'n Album volplak
kon met foto's .
'n Gezellig werkje
en erg luuk voor la-

• ter

J.W. van Putten
Brederodestraat61, Zandvoort

Set kussens

gekomen om de tentoonstelling te
be/ichtigen en het optreden van
enkelen te bewonderen.

Touwtrekken

Dubrovmk
Zoals bekend worden Zandvoortse woningzoekenden soms verwezen naar
_£«?> -^'\' -j.', tiÈVfti--";..; • -' .
kop van Noord-Holland voor een woning. Zandvoorters schijnen echter
die ten volle voor hun taak berekend
moeilijk te wennen in bijvoorbeeld
waren. Floor Kool bleek een zeer Show
begaafde zangeres, Hans Kornac ver- Vanaf vandaag tot en met zondag 14 Alkmaar. Willen deze Zandvoorters
richtte als begeleider en solist aan de februari wordt er door Autobedrijf toch een stukje „thuis" m hun nieuwe
piano zeer knappe dingen en Szabo Versteege uit de Pakveldstraat extra woonplaats aantreffen dan is het misschien aan te raden eens naar Lutlikdeed ons op verrassende wijze kennisgevraagd voor hel kleintje Oudorp 65 te gaan, want daar is sinds
maken met zijn weinig meer gehoorde aandacht
van
Talbot
de
„Samba".
instrument, doch in Perzie nog altijd Tijdens deze autoshow die vanmiddag kort een filiaal geopend van het Zandvoortse restaurant Dubrovmk. De
zeer in zwang als volksmstrumcnt de vanaf
14.00-18.00 en op vrijdag 10.00 naam is identiek evenals de kostelijke
tarogató, evenals de klarinet, de hobo
en de fagot, aangeblazen met een tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00- maaltijden die volgens oud Joegoslavi17.00 uur, zondag van 12.00 tot 17.00 sche recepten worden bereid. „Zelfde
netje. We hebben van de volle, warme uur
wordt gehouden is het mogelijk een prijzen, zelfde maaltijden, zelfde kvvatoon bijzonder genoten, evenals van de
te maken.
hteit" zegt mevrouw Boom, de eigenatechnische muzikale volmaaktheid die proefrit
De nadruk wordt door Talbot gelegd resse van de Dubrovmk restaurants.
de solist openbaarde. Een ras-musicus op
het
verminderde
brandstof
gebruik
Even het proberen waard als u toch in
in hart en nieren, van wiens spel we
deze Samba, die, zo men zegt, voor Alkmaar woont of komt. misschien is
bijzonder genoten hebben. Dat te mid- van
den van het vele vrij onbekende werk een kleine wagen veel ruimte heeft. reserveren zelfs noodzakelijk, het televolwassenen plus de chauffeur foonnummer is: 072-128993, dagelijks
als volkomen verrassing de bekende Drie
kunnen
comfortabel zitten, terwijl de geopend.
Czardas van Monti door pianist en neerklapbare
achterbank voor extra
klarinettist op een indrukwekkende
wijze werd vertolkt, oogstte terecht een bagageruimte zorgt.
Flash
spontaan applaus van het publiek.
Vergeleken bij het vorige concert, toen Ruim een jaar geleden opende Flash
slechts ruim een tiental toehoorders vnjetijdskleding, een zaak aan de Gro- ZANDVOORT - De waterstanden
aanwezig waren, werd ditmaal met te Krocht. In deze tijd heeft men een voor de komende week'
ruim een dubbel aantal aanwezigen geheel eigen klantenkring opgebouwd, datum HW L W
HVV LW
zeker geen gek figuur geslagen. Het want de naam „Flash" staat inderdaad llfebr.5.15 1.13
17.28 13.27
lijkt erop, dat men zich op de goede borg voor eigentijdse vrijetijdsmode 12febr.5.55 1.45
1803 14.16
weg bevindt en het programma van de tegen betaalbare prijzen. Nu komen I3febr.6.38 2.13
1840 14.51
eerstkomende concerten met b.v. over deze klanten wellicht voor een gesloten 14febr.7.17 2".42 , , 1 9 2 4 15 19
{
veertien dagen gewijd aan fragmenten deur wanneer men naar üe Grote 15 febr,7.54 3.18 't 20 14 15.52
uit musicals o.a. met als hoofdschotel Krocht gaat, want sinds eind vorige 16febr.8.40 4.04 21 14 1637
„Porgy and Bess" wijst m.i. op het week heeft men een groter pand be- 17febr.9.40 5.03
22.24 17.39
inslaan van de juiste richting. Deze trokken in de Haltestraat 25 (vlakbij de 18 tebr. 10.54 6.12
2346 18.45
zaak moet groeien en lijkt dat ook te Kousepael). De collectie is nog groter
doen, een omstandigheid die alleen dan voorheen en met het voorjaar voor Maanstandcn: maandag l? tebruan LK
de deur is een bezoek aan de nieuwe 21.21 uur
maar tot blijdschap kan stemmen.
Doodtij: woensdag 17 fc'bruari
K.St. zaak zeker niet teverneefs.

Te koop grevraagc

Alphenstraat
Tel. 02507-18992

De bisschop had dus de knoop
doorgehakt en Zandvoort min of
meer voor het blok gezet.

Maar pastoor Dessens bleef, hoewel
hij bang was voor de bisschop tegenstribbelen. Er moest hier zoveel gebeuren en daar had men de katholieken uit Bentveld bij nodig. Collier
drukte hem op het hart daar goed
over na te denken en net toen Dessens dacht dat het met een sisser af
zou lopen, viel er een briefje bij hem
in de bus waarin stond dat hij
verplaatst werd naar Amsterdam en
M. Bohl zijn opvolger zou worden
mei de opdracht de mogelijkheid te
onderzoeken met het kerkbestuur

uziek uit de Balkan
ZANDVOORT - In samenwerking
met de directie van het Bouwes Hotel,
die hiervan een tweemaal per maand
weerkerende traditie wil maken, organiseerde „Internationaal Artists" in de
zich daarvoor bij uitstek lenende zaal
,,Le Dauphin" zondagmorgen jl. opnieuw een koffieconcert, aanvangend
om l uur. Het werd een „muzikale
reis" met folkloristische muziek uit
Hongarije en omliggende landen.
„Een reis door de Balkanlanden" zouden we het liever willen noemen, want
we beluisterden muziek en zang uit o.a.
' Hongarije, Roemenië, Perzie, Joegoslavie en de direct daaraan grenzende
landen met hun ware schat aan folkloristische muziek, zowel vocaal als instrumentaal. Het anderhalf uur durende programma werd gebracht door de
zangeres Floor Kool, de pianist Hans
Kornac en de klarinettist F.A. Szabo,
r* die ook de weinig gehoorde tarogató,
waaruit vele jaren later zich de saxofoon ontwikkelde, bespeelde.
Het waren allen afgestudeerden van
'
een conservatorium en afkomstig uit de
landen, die zij vertegenwoordigden,
zodat men volle waar voor z'n geld
•
kreeg. Het werd dan ook een gebeurtems van de eerste orde op muzikaal
gebied, waarbij vooral minder bekend
werk ten gehore werd gebracht. Een
bijzonder interessant programma kreeg
men voorgeschoteld, nergens uitbundig
maar ingetogen en zeer muzikaal, een
„ wijze, zoals men die maar weinig zal
kunnen beluisteren en zeer boeiend
overkwam. Dit gold voor alle solisten,

om een zelfstandige kerk en pastorie
te stichten in Bentveld-Aerdenhout.

ZANDVOORT - De door de VVim
Gcrtenbach Mavoshoo! georganiseerde „open dag" op zaterdii^ 6
februari is een groot succes gewordcn. Niet alleen kwamen er vele
belangstellenden informeren naar
vervolg-onderwijs voor hun kinderen, maar ook de ouders, vrienden
en familieleden van de leerlingen
van de school waren in groten getale

Belastingconsulent/accountant
helpt u bij:

• invullen van aangiftebiljetten
• financieringen
• adviezen
• assurantiën

Te koop

Vrijstaand huis
Marnix v. St.
Aldegondestr. 3
Event. gcmcub.
160.000,-k.k.
Inlichtingen
tel. 1876S

vraagt voor div objecten te Zandvoort
Aangeboden
4-KAMERFLAT
LorcntzstroatG hoog
Gevraagd
KLEINE WONING
EMM of gemeente
Tel. 02507-129GO

voor schoonmoakwerkzaamhcden in de
avonduren
Inlichtingen: tel. 02520-37213.

3
.
"*
~~
_

WEEKMEDIA 28/29/30

DONDERDAG 11 FEBRUARI 1982

andrélon ,
BIJ AANKOOP VAN

i

100 gram
DIVERSE
SOORTEN
o.a. glans, milky, dennen en ei
flaconSOOml

voortreffelijke kwaliteit!
Medium dry - Dry fino

m wegwerpflesje 0.2 liter

met veerkrachtige
schuimvulling,
formaat: 130 x 37 cm
smaakt lekker,
gegarandeerd goed
voor 6 heerlijke kopjes koffie
in fraaie bruin/beige kleur.

STERKE
l SPAANSE

T/iPUT-REINIGER

Chinees handwerk
pakje
MWKW-$•\*'?\ c^S^s^A^ *"'«'*
>4(wiïïïfyr> $''i)'" ; 'jv.-'- ^^^^l^^-^-J^';^

d« unieke
tapijtreiniger,
strooien,
borstelen,
even wachten...
en uw tapijt is
weer als nieuw!

HOOFDDORP.
Marktlaan 55
ZWANENBURG:
Dennenlaan 19
ZANDVOORT:
Burg. Engelbertsstaat 21
NIEUW-VENNEP:
Hoodweg 1185
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PLAATSVERVANGER HIELD
ZANDVOORT - Éeh/fbut bij het verwisselen van de luchtflessen was er de
oorzaak van dat Jqfm Slootmaker recordpoging onderwatcrverblijven,
vroegtijdig moest afbreken.
Hoewel zijn plaats nóg door een duiker van De Kikkers uit Nieuw Vennep,
Peter Tukker, werft ingenomen, kwamen toch veel belangstellenden, die
dit weekeinde naar het Dolfirama gingen om de trainer aan te moedigen,
voor niets, want het evenement was al over voordat het goed en wel was
begonnen.
Precies twaalf minuten over drie verdween trainer Slootmaker vriidagmidJ
fa
dag onder water, om even later al weer
boven te komen, omdat bleek dat hij te
licht was. Via een duikhandsdioen
werd lucht uit het duikpak gelaten en
kreeg Slootmaker er een extra looflgordel bij. Opnieuw dook hij onder, om
naar zijn vaste overtuiging pas Iji uur
later boven te komen, het liep allemaal
anders dan werd verwacht.

Moeilijkheden
Moeilijkheden deden zich direkt al
voor toen Slootmaker onder water op
een daar geplaatste stoel wilde plaatsnemen. Als in een vertraagde film,
duikelde hij langzaam met stoel en al
ondersteboven.
Spanning bij de toch wel dertig toeschouwers. „Hoe zou hij dit karwei
klaren?"
Peter Tukker, duiker van De Kikkers
die Slootmaker de eerste uren bijstond
vertrok naar boven en even later verscheen er een hand onder het wateroppervlak, die een schroevedraaier en
een stuk touw liet vallen. Met vereende
krachten lukte het Slootmaker en Tukker de stoel vast te binden en toen kon
de trainer uitgebreid plaatsnemen,
vastgesjord in riemen om wegdrijven te
voorkomen.
Later zou hij vertellen dat hij dit
oponthoud niet zo erg had gevonden
omdat het in ieder geval de tijd sneller
deed omgaan.

Dit tot grote teleurstelling van de
trainer, die vast van plan is met deze
stunt nogmaals de aandacht van het
publiek op het Dolfirama te vestigen.

Opgeofferd
Peter Tukker van „De Kikkers" is
hierop onder water verdwenen en heeft
het 19 uur volgehouden. Op zich een
record en deze geste werd door Slootmaker dan ook geprezen. „Het was
voor die jongen een hele opoffering en
ik vind dat hij het lang heeft volgehouden", zegt hij.

Problemen van meer serieuze aard
deden zich voor 's avonds omstreeks
acht uur, toen er opnieuw luchtflessen
venvisseld moesten worden. „Ik gaf
een teken dat de luchttoevoer kon
worden aangesloten en hield mijn
adem in. Normaal wordt dan vrij snel
verwisseld van de oude op de nieuwe
fles, maar deze duiker kon het inpluggen niet klaren. Ik kreeg het benauwd
en trok mijn handschoen uit. Dat is in
de duikerswereld het teken dat ik het

Genootschapsavond

Slootmaker (op de stoel) geholpen door duiker Peter Tukker in de eerste minuten van zijn
Tukker zou later de poging van Slootmaker overnemen en 19 uur onder water verblijven.

ZANDVOORT - Door de Werkgroep
Zandvoort van Amnesty International
wordt aandacht gevraagd voor het werk
van deze internationale organisatie.
Amnesty International probeert iets te
doen aan het lot van de anderen in deze
wereld, die op verschillende wijze in
hun vrijheid worden bedreigd.

Hartverwarmend noemde Slootmaker
de belangstelling die hij toch wel van
velen ondervond tijdens zijn recordpoging. Zo werden hem via een onderwatertelefoon die op het duikmasker van
Slootmaker was aangesloten telegram-

Luchtflessen

Seg, wcle jeloi aigcluk wel, dat wc
weer zeumcrtaid kraiiie? En dat
duurt niel iens zo erg lang meer. Op
zundag 28 maert om 2 uur 's nachts
begint dat weer en het duurt tot en
rnct 26 september 's nachts om drie
uur. Dat benne zo van die dinge,
wacr wai nooit op 'ekomme zouwe
zain. Maer ik wou jeloi toch nog
effics polletiek bezig houwt. Want
die manskerels van de raed mit hun
dacmes ketine ook 'edwarsboomd
worre. 't Ken mai wainig schele of'
we zeumcrtaid kraige of niet. 'k Ben
Joch gien langslaeper. Maer as je d'r
soms op teuge b i n t , mack dan maer
'ebroik van 'n harclstikke mooie
onthouding. De wet "Arob" is gien
scheldnacm. dat 's 'n wet die je
lielpt as ze je je zin niet geve. Je
bent dan zogcnaemd ,.in beroep".
As je precies wil \\etc, hoe 'l zit,
mot je opbelle. 070-706850. dat is 't!
Het biet: Stafbcro veurlichting van
het Ministerie van Justitie, 't Is
maer 'n weet!

benauwd had. De duiker had toen zijn
, aan mij- -behoren
u L.
masker
te geven, maar
deed dat niet en begon zenuwachtig de
oude fles weer aan te sluiten. Toen dat
ook niet snel lukte, ben ik maar naar
boven gegaan, want ik voelde er niets
voor om te verdrinken" is het relaas
van Slootmaker.
Hij had behoorlij k wat water binnengekregen en de aanwezige duikcrsarts
wilde dan ook geen toestemming geven
om Slootmaker enkele uren later opnieuw onder water te laten verdwijnen.

Belangstelling

men voorgelezen. „Een van Bloemenmagazijn Bluijs uit Zandvoort en een
van de Direktie van V & D", dat vond
ik toch wel geweldig vertelt hij maandagmorgen.

Zeumertaid

zandvports
nieuwsblad
Kantoor: Gasthuisplein 12,
tel: 02507-17166.
Postadres: Postbus 26,
2040 AA, Zandvoort.
Hoofdkantoor: Dorpsstr. 8.
Aalsmeer, tel.: 0297728411.
Postadres: Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer
Geopend van 8.30-17.00
uur.
Openingsuren Zandvoort: maandag 13.00-16.00 uur; dinsdag
10.00-16.00 uur; woensdag 9.0012.00 uur; donderdag 10.0013.00 uur en 14.00-17.00 uur;
vrijdag 9.00-12.00 uur.
Klachten bezorging: vrijdagmorgen van 9.00-12.00 uur.
Uiterste inlcvcrtermijn redactie
kopij: woensdagmorgen 10.00
uur.
Uiterste inlcvcrlermijn advcrtenties: woensdagmorgen 10.00 uur.

Foto's Europrcss.

Spoedakties: Hier betreft het een onmiddellijk protest ten bate van een
gewetensgevangene, die in levensgevaar verkeert. Wanneer men meedoet
krijgt U eens per maand een adres van
een instantie, deze kan dan aangeschreven worden om te pleiten voor een
menselijker behandling van de gevangene;

Men vraagt leden voor de diverse bchrijfakties: In groepsverband wordt
aktiviteiten van Amnesty, zoals de éénmaal per maand, op de laatste
werkgroep; Het doel van de werkgroep maandagavond of de eerte zondagmidis het werk van de organisatie onder de dag, in groepsverband een brief of
brieven geschreven voor gevangenen.
mensen bekend te maken.
Men kan elkaar stimuleren en helpen
De adoptiegroep houdt in dat men met een brief opstellen.
een kleine groep mensen werkt aan de
vrijlating van één geadopteerde gevan- Scholenwerk en groepsinformatie: Het
gene, tenminste probeert zijn/haar doel is de Zandvoortse scholen (leerlinomstandigheden te verbeteren, of die gen en onderwijzend personeel) regelmatig te informeren over Amnesty
van zijn/haar familie;
International.
„Te licht". Slootmaker is na enkel minuten al weerboven waterom lucht uit zijn pak
Landenakties:
Hier
is
het
doel
een
Ie laten en nog een loodgordel om te gespen'.
massaal protest gericht op één land, Degene die geïnteresseerd is in hei
waarvan uit onderzoek is gebleken dat werk van Amnesty wordt verzocht conOverigens is Slootmaker niet van plan en wedden dat het dan wel lukt", is zijn er mensen vanwege geloof, huidskleur tact op te nemen met én van de
om het bij deze ene poging te laten, optimistische voorspelling.
of overtuiging gevangen gehouden wor- volgende adressen:
Addie Westerweel, Flemingstraat 72,
„Over enkele maanden doe ik het weer
Margreet Ates den;
tel: 17234; Truus Smink, Mr. Troestrastraat 39, tel: 14192; Evert v.d. Mije,
Brederodestraat 92a, tel: 16457; Antoinet Schüller, Lorentzstraat 431, te:
16935; Janny Laurier, Sophiaweg 55,
tel: 13082; Ben Berrier, De Favaugeplein 59, tel: 12169 en Frans v.d. Eist,
Pakveldstraat 24, tel: 14056.

Advies v
Kerkstra
ZANDVOORT - Bij de agenda voor de
vergadering Commissie midden- en
kleinbedrijf die afgelopen donderdagmorgen in het raadhuis werd gehouden,
was gevoegd een ambtelijke nota waarin
vervat de zienswijze van het college op
het funktioneren van deze commissie.
Op de vergadering bleek echter dat vari
de vertegenwoordigers uit de diverse
sektoren van het bedrijfsleven hierop
geen reaktie werd verwacht, doch dat
deze nota veel eerder was bijgevoegd als
,,kennisgeving". Dit tot grote verbazing
van de aanwezigen die juist wel enige
kritiek wilden spuien op dezelfde nota.

onderwaterverblijf.

eniging Hanze het afgelopen seizoen t / m l september voor doorgaand verStruktueel
een enquête gehouden onder de winke- keer af te sluiten (het vroegere hoogseiIn deze nota wordt door het college liers en ondernemers in deze straat. zoen dus).
naar voren gebracht dat door het beTevens bleek men een
drijfsleven zelf veel meer initiatieven Gezien de slechte zomers van de laatste voorstander van afsluiting van de Kcrkgenomen zouden moeten worden om te jaren, zijn er bij de ondernemers in de straat gedurende de wintermaanden
komen tot een beter overlegorgaan, Kerkstraat wel degelijk bezwaren tegen alléén op zondag.
hetgeen de bedoeling van deze commis- deze voorgestelde maatregel die in
Wanneer dan tevens
sie is. Te veel wordt nu onderhands 1982 in werking zou treden.
in de Poststraat op de zondag éénrichgeregeld met diverse ondernemers of
tingsverkeer wordt toegestaan (uitsluigroeperingen dit zou in deze commissie Men vindt deze periode te lang. Door tcnd vanaf het Kerkplein door de
behandeld dienen te worden.
de slechte bereikbaarheid per auto
Van de zijde van het bedrijfsleven was tijdens regenachtig weer, zou door hen Poststraat naar de Hogeweg) dan zou
men het daar niet mee eens. Juiist een wel eens veel omzet gemist kunnen ook aan de gevaarlijke situatie in deze
straat een einde kunnen komen.
struktureel overleg is noodzakelijk." worden.
Waarom bijvoorbeeld werd de nota Aangedrongen werd door de onderne- De voorzitter beloofde dit advies mee
verblijfsrecreatie Noord-Holland niet mers om bij wijze van proef voor het te nemen in de besprekingen met de
in de commissie besproken, noch op de jaar 1982 de Kerkstraat vanaf l juni verkeerscornmissie.
agenda gezet?" vroeg Franken (Federatie Handelsvereniging Hanze), een
zienswijze die door het raadslid Van As
werd gesteund.
Door deze CDA'er was tijdens de
algemene beschouwingen al aandacht
gevraagd voor het niet goed funktioneren van de commissie, vragen die indirekt tot het opstellen van de ambtelijke
nota hadden geleid. Ook werd de
aandacht door de aanwezigen gevestigd
op de positie van Zandvoort als toeristcnplaats. ,.Wat wordt er bijvoorbeeld
aan reservering van bouwgrond gedaan
aan deze voor de badplaats zo belangrijke industrie'.'" Hoewel men oog
heeft voor de grote behoefte aan woningen mag niet alle grond hiervoor
worden gereserveerd, aldus de Zandvoortse ondernemers. Voorzitter Machielsen deelde de mening dat een
meer struktureel overleg in de toekomst noodzakelijk is. en zal bezien
hoc het werk van de commissie in deze
richting kan worden omgebogen.

Seizoenafsluiting
Om in 1982 tot een betere verkeerssynchronisatic te komen van Je verkeersmaatregelen in de gemeente was
voorgesteld "de Kerkstraat op Goede
Vrijdag af te sluiten voor het doorgaande verkeer en pas eind september weer
open te stellen. Naar aanleiding hier- Afsluiting van de Kerkstraat alléén van 1 juni t/m
van was door de Federatie Handelsver- advies van de commissie midden- en kleinbedrijf.

1 september is het

ZANDVOORT - Verbaasd reageerde Gert Toonen in de commissievergadering AZ op de notitie van
het college waarin de voortgang
ruimtelijke ordening wordt gegeven.
Hieruit blijkt namelijk duidelijk dat
er aanzienlijke vertraging ontstaat
in het uitwerken van bestemmingsplannen e.d. door gebrek aan mankracht op de afdeling ruimtelijke
ordening. „Wanneer er te weinig
personeel is, dan behoort de raad
hiervan in kennis gesteld te worden,
zodat wij kunnen bezien of hier iets
aan gedaan kan worden. Nimmer
heeft ons een voorstel in die richting
bereikt" was zijn uitgangspunt.
Hoog'lijk verbaasd was voorzitter
Machielsen op zijn beurt, dat het
geachte commissielid niet op de
hoogte zou zijn van de onderbezetting van het ambtenarenapparaat
van de gemeente. Dit komt namelijk herhaaldelijk ter sprake zowel
in de commissie als in de raadsvergaderingen.
In verband met bezuinigingen werd
dit jaar geen nieuw personeel op de
„wcnsenlijst" gezet, vorig jaar had
de raad op voorstellen in die richting beknibbeld, waarom dan nu zo
verbaasd doen, als de signalen door
uw antennes niet worden opgevangen?" Zo vroeg de burgemeester
zich af.
Verbazing ook bij Flieringa over het
voorstel van GS de gemeentegrens
precies af te bakenen tot één kilometer uit de kust.
Hij voorziet moeilijkheden wanneer
de politie om hulp te verlenen
verder in zee moet gaan dan de
voorgeschreven . gemeentegrens.
..Hoc gaat dat dun in de toekomst,
varen ze dan terug, of komt de
marine?
Dat er een uitstekende samenwerking bestaat tussen de diverse hulpverlenende organisaties politie en
marine (geruststellend Machielsen)
kon de verbazing van de huisarts
over dit in zijn ogen volstrekt zinloze voorstel niet wemiemen.

Graag wil ik nog even uw aandacht
vragen voor de belangrijke ..Genootschapsavond", die het Genootschap ..Oud Zandvoort" a.s. vrijdagavond. 12 februari om 20.(10 uur
belegt in het Cultureel Centrum aan
het Gasthuisplcin. Het wordt weer
de grote jaarlijkse traditionele
avond. De klederdrachtgroep van
het Genootschap ,,Oud Noordwijk" treedt die avond als gast op.
Deze groep brengt in oude klecierdracht een show onder de titel „Een
dag uit het leven van een Noordwijkcr. ,,Voorts zullen films worden
vertoond over oud Zandvoort van
en door de heer Willy van der Meij.
Leden van de Zandvoortse Operettevereniging zullen de avond verder
muzikaal opluisteren. In de pauze is
er gelegenheid tot bezichtiging van
de interessante tentoonstelling van
de schilder/graficus Lodewijk
Schelfhout. Tenslotte is een kleine
expositie aanwezig van de oude
watertoren, ingericht door de bestuursleden T.R. Althuisius en J.M.
Bluijs. Al met al een zeer boeiende
avond, die ik van harte kan aanbcvelen.

Kees komt naar huis
De laatste berichten van onze zeezeiler Kees Visser, die met zijn
zeiljacht ,,De Vrijheid II" nog altijd
ligt te wachten in de haven van St,
Hclena op wat stukgoederen, die hij
nodig heeft en voor hem worden
meegebracht met een nu elke dag te
verwachten walvisvaarder vanaf
Kaap de Goede Hoop. Hij heeft nu
besloten, om via de Azoren terug te
keren naar Umuiden. Gebrek aan
contanten noodzaken hem hiertoe
en bovendien wil hij in de nabije
toekomst inplaats van een houten,
een metalen boot laten bouwen.
Eerst wil hij daarvoor wat geld gaan
verdienen, 't Zal dus nu nog wel
even duren voor hij het zeegat weer
uit kan. Maar hij is vastbesloten,
opnieuw een reis te gaan maken.
,,Bewezen is", zegt hij, dat het kan.
Óók alleen. Maar intussen heeft hij
nog ruim 6.000 mijlen voor de boeg,
voor hij weer behouden aan de kant
ligt. We wachten maar af. 't Is
jammer, dat het zó gelopen is. maar
daar is nu eenmaal niets aan te
verhelpen.

Herinneringen
Van het Huis in de Duinen ontving
ik het volgende verslag, dat ik graag
(verkort) in mijn rubriek meeneem.
Een volle bak, zo kon je het wel
noemen in de grote zaal van het
Huis in de Duinen, op woensdagavond 3 februari. Vakanticherinncnngen ophalen van verleden jaar
mei in Valkenburg.
Nou, voor degenen die mee waren
en zichzelf op het doek zagen, was

het een waar feest. Want wat wil je
nog meer - je hebt als oudere een
vakantie week meegemaakt, waarover je nog lang k u n t meepraten.
En dat zat hem heus niet helemaal
in deze week van mooi weer in mei
1981, zonder een druppel regen.
Neen, de leiding en assistenten van
mevr. Brabander, hebben veel werk
verzet om het ieder naar genoegen
te maken.
In zijn openingswoord, dankte d h r .
Brabander, de ilirekteur, voor de
mogelijkheid, die er gecreëerd was
om dit alles nog eens te beleven,
doordat de heer Zwaag van wat
persoonlijke dia's op deze vakantie
gemaakt, samen met zijn moeder,
kans heelt gezien om er een goede
indruk van te geven wat er voor
ouderen nog mogelijk is.
Vooral de deelden rond het prachtige hotel ..Schaepkens van St. Fyt".
waar men h e e r l i j k in de zon op het
terras zat en nogmaals de bustochtcn naar Duitsland en België, waarvan genoten is, vond men prachtig
en was het steeds weer een geroezemocs van stemmen om elkaar te
wijzen op de heelden.
Dat er veel gepatiseerd werd en
onze vakantiegangers aan de koffie
zaten, lunchten of en theepauze
hielden - waarbij bier. ijs. frisdrank
en een borreltje niet ontbrak - was
steeds weer te zien.
Maar ook opnamen uit het oude
Valkenburg, een prachtig stadje
met ruïne, oud klooster, een middcleeuws aandoend station, prachtig
VVV-gebouw. waterrad en mooie
huizen uit de plaats zelf, bleken het
aanzien waard.
Vooral toen men in Valkenburg op
een terras van café Valkenhof in de
Berkelstraat was neergestreken en
de heer Jan de Beer - de sterke man
voor alle klussen op die vakantietocht - van zr. van Breukelen een
glas bier over zijn broek kreeg,
terwijl de leiding van het gezelschap
bovendien nog in de goot voor het
café plaatsnam.
Maar daarnaast had deze ,Jan" ook nog aparte bustochtjes met een
klein personenbusje georganiseerd:
sn dat viel bij velen in de smaak,
want zo zagen ze in groepjes van 8
nog wat uit de omgeving, o.a. Maastricht en Heerlen.
Het is een verrassend effekt geweest
voor de bewoners van het Huis in de
Duinen, deze avond, ze beleefden
alles weer.
Aan hè! slot. dankte de heer Brabander de heer C. Zwaag voor deze
goed verlopen diaprojektic en zijn
toelichting bij elk beeld en wekte
ieder op om in te schrijven voor een
fijne 6-daagse vakantieweek in het
plaatsje LöF aan de Moezel in
Duitsland. Van 17 tot 22 mei wil
men daar naartoe en voor half
februari dient er ingeschreven te
worden, wil het doorgaan.

ZANDVOORT - Een dertienjarige
jongen uit Zandvoort is dinsdagavond
met ernstige brandwonden aan zijn
rechterbeen naar een Haarlems ziekenhuis vervoerd. De knaap was met een
vriendje bezig in een flat box in de
Karel Doormanstraat een bromfiets
schoon te maken. Hij wierp een brandende lucifer in een emmer met benzine. Toen dat hele zaakje in de brand
vloog, schrok hij zo geweldig dat hij de
emmer omtrapte met bovenstaand gevolg. Het brandje werd geblust en er
ontstond nagenoeg geen materiele
schade.

t
-,
Wie, o wie?
Door mevrouw R i e t m a n - H e i j b o c r
z i j n bovenstaande foto's gevonden
in de kamer van haar vroegere
ouderlijk huis achter do sehoorsteen. Momenteel is liet pand <>r,bewoonbaar verklaard, maar haar ouders. de heer en mevrouw Heijboer
hebben ruim vijlcimvimit; jaar gewoond aan de Bmircueg 3. Daar
werden deze toto's dan ook gevonden.

Mevrouw Kiclman. momenteel wi>neiKle dr. Mezgerstraat .1(1 te X.andvoort, vraagt zich ai' wie dit, (waarschijnlijk een echtpaar) zijn. De
toto's weiden gemaakt door C.P.
l-'raenkel jr.. van de Ceintuurbaan
12.V' l-'eril.Holstraat te Amsterdam
waarschijnlijk in «)•-• dertiger jaivti.
Wie een antwoord weel op de \ raa-.;
wie dit zijn gelieve contact on te
nemen niet mevrouw Rictinan.

ji
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KUNSTGEBITTENREPARATIES

FOTO Quelle

D ro giste rij
Moerenburg voor

Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE

DROGISTERIJ

A. RITMAN

MOERENBURG

Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 • 1 43 65.

Haltestraat 8,
Zandvoort

PAGINA 4

Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

BADKAMERMEUBELEN

bruynzeel

poggenpohl

U kunt uw deur beter met een goed slot

AFSLUITEN

Kom, kijk, ruik.
Koop het voorjaar bij

Chinees fndisch Restaurant

Haltestraat 65
Zandvoort

HONG-KONG

FLUITEN

De specialist in al uw
bloemwerken

Haltestr. 69 hoek Zeestr.
Zandvoort tel. 02507-17897

want een goed slotsluit ze

naar:
+ koffie, per persoon all-in

Bij

TECHNISCH BUREAU A. VADER

f 15,00

Diner afhalen boven / 35,00
GRATIS FLES WIJN

Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507-131 76
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67.

MONTAenMONTAPLUS
zelfbouw wandmeubelen
PARKET en
parket onderhoudsmiddelen
ALLE MERKEN
INBOUW-APPAPATUUR
w.o. PHILIPS magnetronovens

BUITEN!

Voor al uw c.v.-, ioodgietersen dakbedekkerswerk

SPECIALE AANBIEDING

'EGGERSMANN'

zodat eventuele inbrekers naar uw
inboedel kunnen

EERST LEKKER ETEN..

Meer dan 25 modellen
keukens en badkamers
in permanente show.

Houtplein 34
Haarlem

Versteege Ijzerhandel

Tel.: 023-31 72 96

Openingstijden: ma 13.00-17.30 uur
di-w/o-do-vr 09.00-17.30 uur
za 10.00-16.00 uur

Pakveldstraat 19, telefoon 12554

8209 R

Win een
SSS^SSK^s^

Côtes du Rhône
A.C. 0,7 liter
Hols Don a t in
2,5 kilo

Klok Hagelwit
2 kilo
Aanbieding geldig
l/m dinsdag 16 februari

0 Allesreiniger |£g
, Rookworst
225 gram

129

Honig
Erwtensoep

s
Palmolive
Shampoo 5 soorten
Elmex Tandpastas^
tube
A
Edet Tissue
Keukenrollen 2 rol.
Damesschort

Malse Biefstuk

met of zonder
spekrand 150 gram

Zwan Palingworst s
150 gram
s

_ i Spar Rode Kool
met appeltjes 450 g

Honig Macaroni
vlugkokend of
|j
elleboogjes 500 gram i
|

Mc. Cain
1-2-3 Frites J 000 e

175

ZUIVEL

Producentkaas

500 sram

volvet belegen
'vers van "t mes'

569

1

Spar Halfvolle
Koffiemelk 0,5 liter
Boerenbruin
800 m-arn

SPAR heeft liefst 450 SPAR
Eigen-Merk artikelen, nét zo
goed, maar u betaalt 'n stuk
minder! Ze zijn gegarandeerd
door SPAR: de grootste
kruidenier van Europa.

169

250 gram
Picnic 3-pak
MARTINI

525

1

Spar Cola/
Drink liter

Bambix

Spar Yorkers

111

500 gram

kilo

495895
Varkensbraadstuk
500 gram

Mager Runder
poulet

Spar José Miguel
Sherry medium
ry/cream 0,7 liter

Sr ""• 645

r~v

vci'onim,

Panty

assortie
maten en kleuren

250 gram

Puntbroodjes
Verse Andijvie kilo

Heinz Sandwichspread
rode paprika, komkommers,
tomaat en ei.
295 g
pikante groente 2X5 g

donderdag 11 februari

Worteltjes kilo

Unox Achterham

vrijdag 12 en zaterdag 13 februari

blik 200 gram

Handappelen

Knorr Vleesbouillon

Rome Beauty 2 kilo

6 liter
Witlof 500 gram

Smiths
Mamamia's
Victoria
Panky wafels S.stuks.
Red Band Drop

SPAR SUPER IN: Zandvoort: i n,

180 g

Schouder
karbonade

235^
tfolk aardbeien-.
l Spar
3 blikjes
chocolade-,
Tomatenpuree
89 bananendrank
3-pak 179
instant sraanvlokken

knakworst 400 gram

woensdag 10 februari

punt/ak 2?0 gram
boei den jilrop. gomhallen.
dulilu'l/uut. munuluip.
/iniit' gnutlcn.
pectn 225 gram

595

vrijdag 12 en zaterdag 13 februari

rood, wit, rosé,
extra dry 0,75 liter
Pizza Grandioza
diepvries
Af tl
435 gram 49(1

® Spar Koffie
500 gram bonen/
vacuüm gemalen

dag vers liter

Riedel
Appeüsientje liter

blauw 400 gram

Stegeman
Snij worst 150 gram
Stegeman Berliner

Artland Feine
Leberwurst 150 g

VERS VLEES
donderdag 11 februari

Blanke Vla

l ,5 liter

Oryza Snelkookrijst

FUNE VLEESWAREN

S - alleen geldig m Spar Super
Aanbieding geldig
l/m dinsdag 16 februari

geldig t/m dinsdag 16 februari

Jaffa
Sinaasappelen
9 stuks
Grapefruits
4 stuks

HET BESTE IN DE BUURT!
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GROOT-BENTVELD AL STERK VERKAVELD

oederen
behoeden

voor

KENNEMERLAND - De provincie moet landgoederen die zinvoller leek het probleem van behoud
de landgoederen te behandelen in
te koop worden aangeboden, bijvoorbeeld na het overlijden van
ruimer verband.
van de eigenaar, in eigendom zien te verwerven als andere Vooral in Zuid-Kennemerland gaat het
nog om een aaneengesloten rij landoverheden of natuurbeschermingsorganisaties dit niet doen. goederen,
die historisch gezien een
Voorwaarde is wel dat de prijs redelijk is.
eenheid vormen. Schade aan het ene
In elk geval dienen landgoederen planologisch voldoende terrein heeft ook gevolgen voor het
beschermd te worden. Slechts in enkele gevallen ontbreekt andere.
daar nog niets aan. Voor „Huis te Vogelenzang" in de
gemeente Bloemendaal, geldt dat de oppervlakte verblijfsre- Groot Bentveld
Ten aanzien van Groot Bentveld mercreatie niet mag worden uitgebreid.
ken Gedeputeerde Staten op dat hier
In het algemeen zal een landhuis een geschikte functie nauwelijks
meer van een landgoed kan
moeten vervullen ter voorkoming van verval. Voor de worden gesproken.
Door verkavelingen is de oppervlakte
terreinen is extensieve recreatie een goede bestemming: in
de loop der tijden sterk afgenomen.
wandelen, fietsen, eventueel paardrijden. Soms is toeristisch Bovendien grenst het niet aan een
kamperen aanvaardbaar. Permanente verblijfsrecreatie (sta- ander landgoed. Op Groot Bentveld
zullen Gedeputeerde Staten terugkocaravans) wordt evenwel afgewezen.
men in een nota „Villaparken", waarin

In de nota over de landgoederen gaan
Gedeputeerde Staten in op de toekomst van landgoederen met een grote
oppervlakte, die voor de eigenaar vaak
een ondragelijke last beginnen te worden. Het college vindt dat er spoedig
een overzicht moet worden gemaakt
van gebouwen en terreinen met een
cultuur-historische betekenis. Veelal
komen ze al voor op monumentenlijsten van lijk , provincie of gemeente.
Het college beveelt aan dat de provincie ook aankopen door lagere overheden of natuurbeschermingsorganisaties
subsidieert, mits de prijs redelijk is.
Veel geld om te subsidiëren is er
weliswaar niet meer, maar het college
meent dat het tot nu toe gevoerde
beleid toch zo veel als mogelijk moet
worden voortgezet.

Particuliere buitens
ook andere, sterk verkleinde en in

Dit zijn enige beleidsaanbevelingen
van Gedeputeerde Staten van NoordHolland in een nota „Provinciaal beleid landgoederen." Aanleiding tot deze nota vormde een in juni 1979 door
de WD ingediende motie bij de be-

handeling van het streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied over een
eventuele verkaveling van het landgoed
Groot Bentveld, te Bentveld (gemeente Zandvoort). De motie werd tenslotte
niet in stemming gebracht, omdat het

particuliere handen zijnde, landgoederen aan een nadere beschouwing zullen
worden onderworpen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een landgoed als „De
Hartekamp", op de grens van Heemstede en Bennebroek.

ZANDVOORT • Ze zijn er weer de pasgeboren lammetjes, het leken dat langzaam maar zeker de lente naden.
Een teken in Zandvoort dal de lente naden i'.s de bedrijvigheid op het strand waar verschillende grondbedrijven bezig zijn
met het zand schuiven, de fundering voor de strandpaviljoens. Door de pachters worden de laatste schotten geschilderd en
men maakt zich op om aan het seizoen 1982 te beginnen.
De komende zomer wordt niet zo enthousiast begroet ah voorgaande jaren, één van de redenen is ongetwijfeld de
ontvangst van de zo langzamerhand beruchte blauwe enveloppen, waarin inkomens worden genoemd die men niet voor
mogelijk zou houden. ,, Volgens de blauwe enveloppen zijn er meer blauwe luchten boven Zandvoort geweest, dan ik weet.
Men is vergeten de vele regenbuien in te calculeren van de voorgaande jaren. Zeker is wel dal de ontvangst zorgt voor een
koud stortbad" is de conclusie van één der pachter',.

Aandacht wordt voornamelijk besteed
aan de landgoederen in Zuid-Kennemerland en in 't Gooi. Daar zijn de
grootste concentraties te vinden. Onder de landgoederen die nog in particuliere handen zijn in Zuid-Kennemerland, bevinden zich Waterland in Velsen, het gedeelte Nova Zembla van
Als een lichtpuntje wordt ervaren dat het weer de laatste dagen bijzonder ni.stig is, wanneer dit zo zou blijven en men dit
Duin en Kruidberg in Sanptpoort,
jaar nu eens geen voorjaarsstormen zou krijgen en als het dan eens een mooie zomer zou worden, ja dan, zou het wel gaan,
Schapenduinen, een deel van Wildis men van mening.
hoef, Lindenheuvel, Belvédère, Vaart
Veel blauwe hernel en veel zon dus voor het komende seizoen is de wens van velen, die zo sterk afliankelijk zijn van wat
en Duin, Elswouthoek, de Wildernis
„Een goed seizoen" wordt genoemd.
(geaccidenteerd, bebost duinterrein
van 14 ha ten zuiden van Elswout), het
Naaldenveld, Koekoeksduin, Vinkengeheugens op te frissen, zal die tvduin, Huis te Vogelenzang, (alle in de
•documentaire nog een keer vertoond
gemeente Bloemendaal gelegen), Berworden.
kenrode, Ilpenrode, Huis te Manpad,
KENNEMERLAND
Ruim
een
jaar
Bovendien zal een bewoonster van het
Dennenheuvel, Hertenduin, Hagen- ZANDVOORT - Donderdagavond
duin, (alle in de gemeente Heemstede) ontstond in Huize De Meent aan de geleden - in het najaar van 1980 - kreeg Almere-projekt - Marjan v.d. Pol - van
en Huis te Bennebroek in Bennebroek. Hogeweg brand in een container met het „aangepast" wonen voor lichame- haar ervaringen vertellen en zoveel
huisvuil. Er ontstond een grote rook- lijk gehandicapten ruimschoots de aan- mogelijk vragen beantwoorden.
Van al deze landgoederen zijn om- ontwikkeling in het pand. De gewaar- dacht door de aktie van Veronica ten Dat gebeurt allemaal in het Informatiecentrum van de Prov. Bibliotheekcenvan Fokus Nederland.
schrijvingen opgenomen.
schuwde brandweer was snel ter plaatse behoeve
Er werd toen o.a een documentaire op trale, die gevestigd is in ..Spaarnenen bluste het vuur. Persoonlijke onge- de
televisie vertoond, waarin de doel- berg". Wustelaan 80. Santpoort-Zuid.
lukken hebben zich niet voorgedaan. stellingen
Beleid
van Fokus nader uiteengezet Aanvang 20.00 uur. De bijeenkomst
werden en de ingebruikneming van het vindt plaats onder auspiciën van ..CenGedeputeerde Staten memoreren dat
projekt in Almere getoond werd. Maar trum III" en de Wegmeg. de Werksinds de instelling van een Provinciaal
hoe werkt dat nu allemaal in de prak- groep Emancipatie Gehandicapte
Fonds voor Natuurbescherming een
tijk? Wie daar interesse voor heeft, kan Mens en Gemeenschap. Voor nadere
actief aankoop- en 'subsidiebeleid is
er meer over te weten komen op inlichtingen kan men bellen (023)gevoerd. Voor en na de oorlog zijn vele
landgoederen reeds in veiligheid ge- ZANDVOORT- Vrijdagmorgen slipte woensdagavond 17 februari. Om de 284975 of (023)-285114.
steld door aankopen van gemeentebe- een automobilist met zijn auto op de
sturen en natuurbescherm-organisaties. Boulevard Barnaert. Via het rijwielpad
Vrijwel alle terreinen zijn nu voor het kwam de auto, na een aantal houten
publiek toegankelijk, zij het soms al- paaltjes geveld te hebben, tot stilstand.
leen met een lidmaatschapskaart van
De auto werd ernstig beschadigd, oveeen organisatie.
Provinciale Staten zullen de nota behan- rigens was het op meerdere plaatsen in ZANDVOORT - Nog een week en het carnavalsgedruis zal weer losbarsten in
de gemeente door opvriezing van natte het Scharregat.
delen op 8 maart.
weggedeelten zo glad dat de dienst PW Voor de ongeduldige carnavalsvierders volgt hier alvast het programma:
met een strooiwagen dit ongemak
moest verhelpen.
19 februari: 's avonds start het carnaval met de inspectie der etablissementen
door Prins Sikko I en gezelschap van Vorsten en Raad van Elf. Er zullen weer
veel onderscheidingen worden uitgereikt.
Langs de Vloedlijn
Zaterdag 20 februari: 's middags de intocht van Prins Sikko I met zijn Raad van
Elf. De vorst zal door burgemeester Machielsen op het Raadhuis worden
ontvangen, 's Avonds is er een groot gecostumeerd bal in Hotel Keur.
Zondag 21 februari:
Gekostumeerde kinderoptocht. Deze start dit jaar in Nieuw Noord om 13.00 uur
in de Flemingstraat.
Waterleidingbedrijf
Noord-Holland
De kinderen die meedoen wordt verzocht zich te verzamelen om 12.30 uur bij het
spreekt ten slotte over 'ecologie van de
winkelcentrum. Hier worden dan ook vooraf door de jury de costuums
vos in de duinen'. Aan bod komen ook
beoordeeld.
de resultaten van het onderzoek naar
Er zijn drie soorten deelnemerskaarten, rode voor groepen, gele voor meisjes en
Kort
is
't
leven
levenswijze en voeding van de vos in
blauwe voor jongens. Deelnemers moeten deze kaarten duidelijk zichtbaar
Ons gegeven,
het Noordholiands Duinreservaat.
dragen. Deelnemerskaarten kunnen kosteloos bij het VW-kantoor worden
Daarom: neem het wel in acht.
afgehaald. Na een tocht door het dorp volgt een gratis dolfijnenshow in het
De studiedag, die om 9.45 uur begint,
want het heden te verlengen,
Dolfirama. Hier volgt ook de prijsuitreiking.
wordt besloten met een discussie tot
of het gist'ren weer te brengen,
22
februari:
16.00 uur. Opgave is mogelijk door
staat niet in des mensen macht
Carnavalsfeest in Nieuw Unicum met medewerking van Corry Konings en de
storting van ƒ 3,- op postgiro: 3505200
en het morgen is verborgen in een
formatie Beauty Case.
t.n.v. de stichting Duinbehoud te Leiondoorzichtb'ren nacht.
23 februari:
den onder vermelding van 'studiedag.'
Guido Gezelle
Zal het carnaval worden afgesloten door Prins Sikko I die met zijn raad van elf via
(1830-1899)
geheime sluipwegen zeil het carnaval wil vieren.

Brandje

Geslipt

rasuma Carnaval

Woningbouw
Gemeente
Vervolg van pag. 1
Verdere plannen
De overige plannen van de gemeente te
komen tot woningbouw, onder andere
Julianaschool, oude Noordbuurt en
Zeestraat, wachten duidelijk op de
toewijzing van het rijk, het zogenaamde woningwetcontingent.
„Zandvoort heeft de plannen klaar
voor negentig woningen in de woningwetsektor. maar zijn afhankelijk van
rijkssteun. Hoe groot het contingent
zal zijn is nog niet bekend, maar als ik
alle berichten moet geloven, zie ik het
wat sombertjes in", antwoordt wethouder Termes, die zegt dat de gemeente
in ieder geval bereid is te vechten voor
een behoorlijk contingent. „Wellicht
helpt het wanneer de plannen zogezegd
bouwklaar zijn, en daar zijn wij mee
bezig."
Zorgelijk gestemd is de wethouder ook
waar het gaat om het gerucht dat in de
toekomst ook de HAT-woningen gecontingenteerd zullen worden. „Wij
hebben voor 1982 alvast een aanvraag
voor 250 woningen ingediend en kunnen voorlopig alleen maar afwachten",
aldus Termes.
Somber gestemd is de wethouder ook
over het projekt Sterre der Zee voor
woningen in de premiesektor. Meer
dan honderdenvijftig bezwaarschriften
werden hiertegen ingediend. Veel meer
dan men had verwacht, zodat hier een
aanzienlijke vertraging zal ontstaan.

Stichting Duinbehoud organiseert
Studiedag faunabeheer in duinen
REGIO - De stichting Duinbehoud organiseert op 13 februari een
studiedag over faunabeheer in de duinen. Deskundigen zullen komen
spreken over in de duinen voorkomende diersoorten als konijnen,
reptielen en amfibieèn, eksters en vossen. De studiedag wordt gehouden in
het botanisch laboratorium, Nonnensteeg 3, Leiden. Voor meer informatie
kan men bellen: 071-131800.
De laatste tijd is er veel onderzoek
gedaan aan dieren in de duinen. De
stichting Duinbehoud, volgens eigen
zeggen een onafhankelijke organisatie
die zich inzet voor behoud en herstel
van de duinen als natuurgebied, meent
dat deze kennis een rol zou moeten
spelen bij het faunabeheer. Faunabe-

en het duinbeheer'. Kikkers, padden,
salamanders en hagedissen worden
zeldzaam in het duingebied.
Drs. E.A.J. Wanders van de Duinwaterleiding Den Haag bespreekt het
'beheer van meeuwenkolonies'.
Dr. G. Bayens van de gemeentewaterleidingen Amsterdam, gaat in op 'aan-

Wisseling van
ZANDVOORT - Precies acht glazen
sloeg de fraai glazen scheepsklok,
hetgeen in schcepstermen betekent
„wisselen van de wacht", op het
moment dat deze werd overhandigd
aan de scheidende secretaris-penningmeester van de KNZHRM, de
heer G.F.G. van Elferen.

(Advertentie)
VAN MAANDAG T/M VRIJDAG
TUSSEN 1000 EN 1700 UUR

Konijnen als duinbeheerders...

EEN HEEL UUR

heer dient een onderdeel te zijn van
natuurbeheer.
Na een korte inleiding van drs. G. J. de
Bruijn, ecoloog aan de Rijksuniversiteit van Leiden en bestuurslid van de
stichting Duinbehoud, spreekt drs.
F.W. van der Vegte, verbonden aan
het Provinciaal Waterleidingsbedrijf
van Noord-Holland, over 'onderzoek
ten dienste van het beheer'. Hij zal
aangeven wat we allemaal zouden moeten weten van de dieren waar dagelijks
beslissingen over worden genomen.'
Ook over een mogelijke taakverdeling
tussen beheer, onderzoekinstituten,
universiteiten en amateurs.

BOWLEN

f.1Or

per
baan

(voor 6personen)

GROEPEN
(vanaf 10 personen)

HALVE
PRIJS!
sctioefitinhuur ) 1

in

Drs. J.M. Wallage van de Rijksuniversiteit Leiden zal spreken over 'konijnen
als duinbeheerders'. Konijnen vormen
een onmisbare factor bij de instandhoudini: van karakteristieke duinvegetaties. Hun rol als voedsel voor roofdieren en hun veronderstelde rol in ver.stuivingen komen ter sprake.
Drs. B.H. van Leeuwen van CRM.
geeft informatie ovei 'amfibie. reptiel

talregulatie bij eksters', waarvan plaatselijk hoge dichtheden voorkomen in
veel duingebieden. Men zou het effect
van natuurlijke aantalsbeperking moeten kennen om te weten of het zinnig is
in te grijpen.
Drs. J.L. Mulder van het Provinciaal

Doorgereden na
aanrijding
ZANDVOORT - In de vroege morgenuren werd zaterdag een aanrijding gemeld op de kruising Zeestraat/Burgemecstcr Engelbertsstraat. Eén van de
betrokken automobilisten was direkt
na de aanrijding doorgereden. Het
signalement van deze wagen werd
doorgegeven aan de politiekorpsen van
de omliggende gemeenten. Door de
politie van Bloemendaal werd de bewuste auto op een parkeerhaven aan de
Brouwerskolkweg aangetroffen. De
auto die bestuurd werd door een 20jarige Zandvoorter werd niet bestuurdei overgedragen aan de Zandvoortse
politie.
Cjl.il R!

schipper Jan van der Ploeg, commandant van de wipperploeg Henk Sol, de
bemanning van de boten, wurfvoorzitter Koning, allemaal vergezeld van
echtgenotes.
Veel geschenken uiteraard die naast de
hartelijke woorden nog eens duidelijk
maakten dat deze „Amsterdammer"
zich een goed plaatsje m de Zandvoort-

Duinpan
se genieensciuip heett verworven.
Jelle Attema trad deze avond op als
ceremoniemeester, een Uuik die hem
wel is toevertrouwd en boeiend waren
de tilms van Ton Bakels waarin het
reddingswerk en de boot van de
KNZHRM, evenals de afgelopen tien
jaar m het gezin Van Eiteren, centraal
stonden.

Welhaast symbolisch, want door het
bereiken van de 72-jarige leeftijd moet
deze sympathieke secretaris
de
KNZHRM verlaten en wordt zijn funktie overgenomen door de heer J.J.
Zijp.
Tijdens een bijzonder gezellige afscheidsavond werd deze klok aan de
heer Van Elteren overhandigd door de
direkteur van de maatschappij de heer
Van der Zweep.

Winteraktsviteiten
Kruisvereniging

Uileraard wordt zo'n afscheidsavond
gekenmerkt door een lange rij van
sprekers die allen de goede hoedanighcden van de scheidende, nog eens op
een rijtje hebben gezet, dat was ook
hier het geval. Wat anders was deze
avond, was de sfeer, méér nog dan de
woorden bracht deze tot uiting dat men
inderdaad met leedwezen heeft geconstateerd dat de secretaris-penningmeester ouder is dan hij er uitziet en dat
regels en wetten er zijn om nageleefd te
worden.
Zo waren deze avond in het Gemeenschapshuis aanwezig, de voorganger
van Van Elteren, K.C. van der Mijhe,
ere-opstapper oud-burgemeester Nawijn. de huidige burgervader Machielsen. uiteraard de direkteur van de
KNZHRM, Van der Zweep, de vroegere walbaas-lanceerder Molenaar,

ZANDVOORT - Aanstaande zondag
14 februari wordt m zwembad De
Duinpan het jaarlijkse 1 kindercarnaval
gevierd. Het is de bedoeling dat kmderen van 4 tot 8 en 8 tot ...jaar.
omstreeks 13.00 uur verkleed in De
Duinpan aanwezig zijn
Uiteraard zullen de Piins Sikko I. de
vorsten, de Raad van E l f e n de boerenkapel aanwezig zijn om dit carnavalsfestiin met de kinderen mee te \ieren
Een zeer deskundige jury. onder leiding van Oom Jaap Pontificaal, zal de
prijzen in de twee genoemde groepen
toekennen.
Bij de verkleedpaitij mag geen crèpepapier worden gebruikt, du-- daai moet
door ni|vere moeders wel rekening mee
worden gehouden.

De lieer Van Elteren (links) ontvangt uit handen van de direkteur van dchNZHRM,
Van der Zweep, een fraaie scheepsklok.
Dit gebeurde op woensdagavond 3 februari 'K2 in het (.ienieenscliapsliitis waar de
secretaris-penningmeester afscheid nam wegens liet bereiken van de 72-jarige leeftijd.
(h'otu: Eurapress)
MiM&rftftt^tt^w^^

Zandvooit - Op donderdag IS tebru.tn
vindt in hel Gezondheidscentrum .i;>n
hel Beatn.xplantsoen een lezing plaats
over Algemene N.uuurgeneeswi|/e.
Spreekster op dc/.e avind is meuouv.
T. Groenewoud van de Ak.idemic NJtuurgeneeswijze uit Bloemendaal.
De oigamserende Kruisvereniging
Zandvoort verwacht ook op de/e
avond, die gehouden \\oult in het
kader van de winteraktmteiteii vin de
kruisvereniging veel belangstellenden
De avond begint om 2000 u u i . de
deuien g,i.in om l 1 '.30 u u i open en
Ai\vel leden als met-leden / i | n \,in
harte welkom. Het ge/ondlieidscentrum aan liet l<eatn\pLintsoen vindt L'
tussen de Snpliiawei; en Verlengde
l (altestraat en is dus een zijstraat van
de Kostvetlorenblraai.
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TE KOOP

Van Ut/m

2-persoons zuiver

dons dekbed
z.g.a.n. en een

Polly fietsje
Leeft. 6-9 jaar.
l.z.g.st.
Tel. 02507-16362
A

GEBODEN

3-kamerflat
Uitzicht duinen
Vraagprijs
165.000,- k.k.
Tel. 02507-16324
na 18.00 uur

De f2000- inruilaktie van Citroen was vorig jaar
vanaf zo'n 235,- per maand; een nieuwe GSA vanaf zo'n
een overweldigend succes. Hebt u 'm gemist? Dan hebben f370- per maand). Maar da s niet het enige: het is voor
wij goed nieuws voor u. \)C^nt van 11 t/m 20 februari kunt iedereen interessant bij Citroen!
u alsnog profiteren van dit fantastische aanbod: voor uw
Hebt u geen auto in te ruilen? Of juist een auto die
huidige auto, ongeacht z'n kilometerstand en leeftijd,
normaal gesproken nog redelijk wat oplevert? Of wenst u
geven wij u in ieder geval f2000- terug. Een aanbod om misschien geen gebruik te maken van onze financiering?
eens heel serieus te overwegen. Want als u denkt dat
Dat maakt allemaal niet uit. NX&nt iedereen stapt nu
uw auto vrijwel niets meer waard is, weet u nu dat u er bij bij ons extra voordelig in een nieuwe Citroen. Welke u
Citroen altijd f2000,- voor krijgt.
ook kiest; de legendarische Eend v.a. f9.780-. Z'n luxere
De spelregels* zijn duidelijk en simpel: het aanbod broer de Dyane v.a. f 11.435,-. De charmante LNA
geldt als u in bovengenoemde periode een nieuwe Citroen v.a. f 12.715,-. De zuinige, superzuinige, sneue of supersnelle
Visa v.a. f 12.275,-. De buitengewoon complete en zeer
koopt. De in te ruilen auto moet voorzien zijn van een
geldig kenteken, dat minstens 2 weken op uw naam staat. gunstig geprijsde GSA v.a. f 15.900,-. Of de onovertroffen
Verder laat u uw nieuwe Citroen financieren door de CXv.a. f 29.190,-.
Citroen Financieringsmij. Nederland: CFN; gebruikelijke
Kom dus snel bij ons langs. U weet dat het altijd voor
voorwaarden en gunstige condities (een nieuwe Eend al iedereen interessant is. Tot gauw!

Hondenkapsalon

RENEE
Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren - trimmen - wassen - ooren voetbehandeling.
Mevr. Renee Truder,
Van Ostadestraat 26. tel.
15626.

Carré
donsdekbed
2x2 m

375,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
tel. 17751

Kom snel naar Citroen

Uw adres voor:

ebst kousen, panties,
knie- en enkelstukken,
ook naar maat

Hoogeveen bv

Drogisterij

BOUWMAN

Grijpensteinweg 10, Haarlem
tel. 023-248221

\ekantie is: met z'n allen
naar Schiphol, en eten in Aviorama.

Ontwikkelen en
' afdrukken van uw
kleurenfilms in één
uur gereed!

G. Kol

Grote sortering
eiken plavuizentafels
vanaf f 198,-

Schuitengat 7,
telefoon

Het Kastenhuis

13212

Grote Krocht 25.
telefoon 17751.

auto • brand - leven
alle verzekeringen

Vliegtuigen kijken op het platform on in 't museum. Mensen zien. Je even in een andere wereld wanen.
En dan jjezellifr met z'n allen eten in Restaurant Aviorama. op de ,'k> verdieping- van het stationsKobouw niet een boeiend uitzicht op het luchthaven platform.

Exotisch Tafelen

Oranjestraat 7
Zandvoort
Tel. 02507 -1 23 27

Snel.... beter.... en niet duurder.

Fotostudio Heno
Kalverstraat 236, Amsterdam,
hoek Muntplein. tel. 020-234934
60 minuten service

Weekend Menu

Voor f23,65 per persoon (en f 11,80 voor Meer zin in biefstuk. Kestoof.de paling, pi'achtijr
vlees of vei-se vis? Voor zo'n f26.- per persoon
kinderen tot 7jaar) heeft u keuze uit
-^^ krijgt 11 een vorstelijke
10 authentieke Javaanse irerechten,
•M veel en 'M vaak u wilt. Elke ihiK van \.v , -^É^^^ maaltijd (en een kindernienu
12.00-lo.00 u u r e n 17.00-20.00 uur. •--4- 5^^^-* voor f 10.-). Alleen in 't weekend
van 12.00- 21.00 uur. •
In het weekend van 13.00-20.00 uur.

aviorama

Wilt u een desillusie voorkomen? Reserveer even:
020-152 150. Horeca Exploitatie Maatschappij
Schiphol B.V.
Nu ook per spoor bereikbaar!

AMSTERDAM-c
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.
makelaars & taxateurs in bednjfs en woonruimten

Voorjaar in eigen land
Al plannen gemaakt voor de Paasvakantie of
voor zomaar eens een paar dagen er tussen
uit? Verwen uzelf in onze moderne en
komfortabele bungalows, gelegen in Erm
(gem. Sleen, Drenthe) aan het water in een
prachtige omgeving. Op het park tevens rest.,
bar, supermarkt, wasserette, speeltuin etc.

Huurprijs per bungalow
per week v.a. 130,-

ZANDVOORT
Brederodestraat 8,
telefoon 02S07-13242.
Ook voor diverse
merken inruil-auto 's.

volvo

(Speciale prijzen voor weekend en midweek)

Hang- of
legkast

Inlichtingen en reserveringen:

Vrije-fijdspark
Ermerzand

G. F. Oesterreicher
& Partners 020- 767868

Officiële
Votvo-dealer
H.P. kooijman
bv

herman hei|ermanswerj 6 amsterdam i

Joegoslavisch Restaurant

Geen bezwaar!
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid'
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713
Privé na 18.00 uur 16658.

„Dubrovnik"
Zeestraat 41 - Zandvoort.
Telefoon 02507-15110.
heeft van maandag t/m vrijdag zijn originele

Joegoslavisch wintermenu
- Goulashsoep stokbrood
- Gemixte gnllplaat 3 soorten vlees (mager)
met verse salade, saus en aardappelpuree
- Palacmka warm flensje met koude roomvulling

125,-

Dalerstraat, 7843 PE Erm,
telefoon 05915-4018

Grote Krocht 25
tel. 17751

Als uw ramen en

deuren knellen kunt u
ons altijd even bellen!
Ook voor alle andere

en iedere zaterdag en zondag

18560
Roos en Beeklaan 4 - 2071 TD Santpoort-Noord

Voor meer informatie kunt u bellen naar buieau
voorlichting van de provincie, tel. 023 - 16 34 09
(A. Renckens) of de provinciale planologische
dienst, tel. 023 - 35 02 44 (D. Tangcr).

Ditzelfde menu is t/m donderdag in Haarlem
verkrijgbaar.

onderhoudswerkzaamheden

H. v. d. Donk
Swa l u est ra at 24,
2042 KB Zandvoort

INFORMATIE-AVOND
Er wordt op donderdag 18 februari a.s. om 20.00
uur een informatie-avond gehouden in caférestaurant de Wintertuin, Stationsplein 100 in
Haarlem.
Er AI! een toelichting gegeven worden door
gedeputeerde drs. W.T. van Gelder, de voorzitter
van de Adviesgroep.
Op deze avond kunnen alle vrijwilligers en
-groepen hun mening over het advies van de
commissie geven.

sfeervolle Balkan-muziek (iive)

Mt Gedipl. schoonheidsspecialiste (Stivas) ^
^
Voor ieder huidtype een complete ^
schoonheidsbehandeling ^

m
n
mn
n

Diverse
ontharingsmethoden
Behandeling na afspraak,
ook 's avonds.
Kostverlorenstraat 89 - Zandvoort. 1
Telefoon 14692.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN.
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

Telefoon
voor u
Technisch bureau

Delta-T
Huizingalaan 64, Heemstede.
Verwarming, ventilatie, air-conditioning

b

OQ/11HR
£04 140

lokker's

109/I1O

oekhandel Bronsteeweq4-4A

£&£J\IL

Brandweer Heemstede
ALARMNUMMER

f 15,50

timmer- en

Middelbare Technische School voor
de S J mond en het Haarlems gebied

In januari 1980 hebben gedeputeerde staten van
Noord-Holiand de Adviesgroep Organisatie
Vrijwillig Landschapsbeheer in Noord-Holland
ingesteld. De^e breed samengestelde commissie
heefl een advies geschreven over de organisatievorm vooi het vrijwillig natuur- en landschapsbcheer in orue provincie.
Dil advics^al op 19/26 april a.s. inde vergadering
van provinciale staten behandeld worden.

Krijgt u gasten?

172-50-50, 3 dessins

Het Kastenhuis

telp» 18M3

VRIJWILLIG NATUUREN
LANDSCHAPSBEHEER
IN NOORD-HOLLAND

H Myrna Bruynzeel 1|

288444

Centrale verwarming

provinciaal bestuur
vannoord-holland

KINDERS WARMTETECHNIEK
Herenweg 17. Heemstede, tel. 02502

Groente en fruit
D. VAN ECK, Raadhuisstraat 8a

Onze goede kwaliteit en lage prijzen blijven wij
handhaven.

8073

281254

C. Hovingh en zoon
in- en verkoop boeken, prenten
KI. Houtstraat 50, Haarlem, tel. 023

Voor reserveringen iedere dag na 14.00uur.

310714

Speciaalzaak in tapijten

Met de afdelingen dagopleiding:
• BOUWKUNDE
• WEG-en WATERBOUWKUNDE
• PROCESTECHNIEK
• WERKTUIGBOUWKUNDE
« ELEKTROTECHNIEK/ELEKTRONICA

Gebr. A. & J. Beek bv
Binnenweg 37. b.g.g. 282281

Politie Heemstede
BUREAU

289049
286150

Politie Heemstede

28300

ALARMNUMMER

Part-time opleiding:
• PROCESTECHNIEK

HUIS

Raadhuis Heemstede 284140
Verfhandel
„ZOVEEL U W£NST
SCHOTELS!"

op VRIJDAG 12 februari 1982

In ons gezellige CarrnuMlre-itaurant
Variërend van -ft ft tot f f -j-f

's middags van 15.00tot 17.00 uur,
's avonds van 19.00 tot 21.00 uur.
Allt' tit'litiit/str/lt'iH/t'ii /i/ii u t Ikiini

Om ft' kluiven. Zoveel als i;
wenst, inclusief \aladebuffet

Nu ook kip uit 't handje

NIEUW! RICK'S

VÓLf RUIT TAARTEN
uit tmie eigen patisserie. Om mee te nemen 19 _
Reuze taartpunt (i,t),im direkt van te rj -, r '
genieten. Ui jna een maaltijd voor 3, / J

Onze nieuwe menukaart is uit!
Hiiciendi' lektuur. uitveKeven doorliet sfeervolle
l'ol(li'rn'stiiiir<iin De moeite van het (w)eten waard.
B

I^WTTA r>r **VKTTT

H. REE BV
Binnenweg 89

\FEBRUARI-MENU
In Carrousel, HridRe-en
Greenhiiuse-restaurant
Kippesoep
Steakliudapest ^ .. -*r
Chipoltita mousse 14> f J
en . koffie gratis!

^en^ikswè^A4 6 kilometer van Schiphol Telefoon 02526-86841

286479

Wasserij 't Raadhuis
Raadhuisstraat 11

284087

Autorijschool J. Booms
"Jks-gediplomeerd instructeur
Heemstede

285483

LSUIVILSI-IILSJ-IU i i i i-urnjMni
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ONVERDIENDE NEDERLAAG TEGEI

Z75

ZANDVOORT - Hctjcugdteam H van Medina Carpcts heeft de afgelopen wedstrijd
tegen Kalmthout de kroon op het werk gezet door het zo felbegeerde kampioenschap
te behalen. Ken kampioenschap dat uitgebreid in Xandvoort werd gevierd, nadat de
jeugdige spelers eerder al in Hoofddorp uitbundig waren gehuldigd.

ZANDVOORT - In een vooral in de
tweede helft zeer spannende wedstrijd heeft Zandvoort '75 toch nog
een nederlaag moeten incasseren.
Hoewel de Hiliegommcrs zeer fanatick in de eerste helft ten aanval
trokken kon men geen doelpunt
forceren. Ten eerste was daar Wim
Gude die zijn doel goed schoon
hield, ten tweede sprong men wel
zeer slordig met de scoringskansen

Overigens heeft Medina Carpcts deze overwinning niet kado gekregen, in
tegendeel men moest er fel legen aan en de ruim honderd supporters die vanuit
Zandvoort de reis meemaakten hebben zich de kelen schor geschreewd om hel
team aan te moedigen.
Na ruim een kwartier spelen werd er een zeer hoorbare zucht van verlichting
geslaakt toen Medina de score opende.
Keeper Hendriks gooide de bal naar de vrij lopende Zwemmer die scoorde en de
stand op 1-0 bracht.
Kalmthout reageerde prompt door aanvattend sterk te spelen, maar de
verdediging van Medina verrichtte uitstekend werk. llalderman kwam aan de bal
en gaf een fraaie pass naar Schulte die een pracht van cm doelpunt forceerde,
stand 2-0.
Medina nam gas terug, maar zag zichzelf hiermee in <l? problemen, wam een
toegekende corner voor Kalmthout resulteerde in een tegcndoelptint. De
spanning was te snijden. Met nog vijf minuten lespeten leken alk' scoringskansen
verkeken. Schutte schoot tegen de paal, de hardwerkende Ten lirocke kopte net
over. De zeer goed keepende doelman van Kalnitlwut zorgde onverwachts voor
hel zo fel begeerde Zandvoortse doelpunt. Hij maakte ..hands" en de toegekende
vrije schop werd door Braamzeel uitstekend benut. 3-1. Precies op dat moment
floot de scheidsrechter voor het einde, konden de Zandvooners opgelucht
ademhalen en beginnen aan het karnpioensfeest.
Proficiat!
Een sportieve geste van concurrent Nihot waren de bloemen voor hrt team van
Medina.

om.
In het eerste kwartier kwamen de
Zandvoorters nog het dichtst bij een
doelpunt toen Gerard Nijkamp met
een vrije trap rakelings de bal over de
staander schoot.
Een strafschop ontstaan na een scrimmage voor het doel van de badgasten
stelde de Hillegommer Eddy Kamphorst in de gelegenheid om Sizo op een
voorsprong te brengen 0-1. Kort voor
rust schoot Luit Veenstra de bal net
over en kon de Sioz-doelman na een
inzet van Rob Gansner op tijd de bal
uit de hoek grabbelen.

Sensatie
De wedstrijd werd pas goed spannend
in de tweede helft. De eerste tien
minuten na rust werden sensationeel.
Reeds in de eerste minuut schoot Rob
Gansner na een prima voorzet van
Peter Braamzeel Zandvoort '75 langszij, stand 1-1.
Een minuut later bracht Nijkamp zijn
ploeg op 2-1. Opgelucht haalden de
Zandvoorters adem, maar dit duurde
niet lang. Hoewel Sizo wankelde, hervond men bijzonder snel het evenwicht
toen in de tiende minuut Willem Drommel de gelijkmaker scoorde, vlak daarop bracht Bert Karbol de stand voor de
bezoekers op 2-3.
Het geluk was in hel verloop van de
wedstrijd duidelijk aan de kant van
Sizo. Rob Baars schoot de bal net over
de lat en Ronald Zaadnoordijk kopte
tegen de paal. Hoewel men bleef aandringen op de toch wel verdiende
gelijkmaker bleef die uit.
Het sportieve duel werd afgesloten met
de stand 2-3.

Middenmoot
Door deze nederlaag zakt Zandvoort
'75 af naar de middenmoot en steeg
Sizo naar de tweede plaats, die wordt
gedeeld met Hoofddorp dat gelijk
speelde (2-2) tegen De Geuzen.
Aan kop bleef Aalsmeer, dat uit met
0-1 won van SMS. Jong Herucles bleef
laatste door een 2-1 nederlaag tegen De
Spartaan. De overige uitslagen waren:

Het eindresultaat kan daardoor mede
op naam geschreven worden \an doelman Piet Koper die ander maal zijn
kwaliteiten toonde.

Foto Europress

Fel duel om de bal bij Zandvoort '75-Sizo. Ondanks knap spel moest de
Zandvoortse club met 2-3 de zege aan de Hillegommers laten.
Energie-DVVA U-U; SCZ'8-WRA 40.
De stand in de vierde klasse B is:
Aalsmeer
10-19

sizo

Hoofddorp
D WA
SMS
Zandvoort
SCZ'58
Energie
De Spartaan
WRA
De Geuzen
J. Hercules

10-15

10-15
10-14
10-11
•
10-10
10- 8
10- 7
10- 7 ZANDVOORT - Coach Jurre Inmiddels was het boeiende handbalge11- 6 Groenhof bleek na afloop van het vecht. mede door nogal verrassende
10-5 harde handbalduel Blinkert-Zar.d- beslissingen van het arbitrale duo, te
9- 3
voortmeeuwen toch wel tevreden hard geworden. Het regende vrije wormet het 11-11 gelijkspel. ,,De inzet, pen en Djurre Boukes werd zelfs door
rode kaart naar de bank verwezen.
zowel aanvallend als verdedigend de
Kort voor tijd bewees Ernst Pehle met
was goed en met iets meer beheer- een fraai hoekschot nogmaals zijn
sing hadden we regelmatig gewon- waarde en de zege leek voor het
nen. Al niet al hebben we in de grijpen: 10-11. Eén minuut voor tijd
laatste zes wedstrijden niet verlo- waagde Laurens v.d. Bos nog een
schot, maar hij miste en uit de breakren."
out wist Bunkert nog een strafworp te
ZVM liep in de Kennemer sporthal forceren: 11-11.
hoopgevend van stypel met twee fraaie „Bunkert mag blij zijn met deze uittreffers van Joop Boukcs. Ook Cor v.d. slag", aldus coach Groenhof. ,,Bij ons
Koekek trof in die boeiende beginfase is het overtal niet genoeg uitgebuit en
tweemaal hard de roos, maar de dege- we moeten misschien wat intelligenter
lijk combinerende thuisclub liep steeds worden bij het forceren van strafworweer in en wist op 4-4 gelijk te komen. pen. Bij regelmatig trainingsbezoek en
niet te veel blessures komen we nog
Met goede voornemens bezield werd Door Ernst Pehle, Djurre Boukes en hoger in de kopgroep. A.s. zondag in
door beide teams aan de tweede helft Cor v.d. Koekelt kwam de vcelbelo- de Pellikaanhal moeten we kunnen
begonnen. Steef Water schoot rake- vcnde 4-7 stand op het scorebord, maar winnen van Berdos."
lings over de lat, terwijl aan de andere kort voor rust bracht Blinken de achkant Ed Stefers zijn handen kon war~ lerstand via een strafworp terug tot 5-7.
men aan een gloeiende kogel van Wil- Na vier minuten in de tweede speelhelft
lem de Wit. De thuisklub kreeg een forceerde Laurens v.d. Bos een dooroverwicht, dat tot uiting kwam in door braak, afgerond met een hard schot.
hen genomen vrije trappen en enige
hoekschoppen. Men wist echter niet de De 5-8 voorsprong verleidde de Zand- ZANDVOORT - De 27MC vereniging
juiste richting aan de schoten te geven, voortse ploeg tot slordig spel. Juist in ,.De Golfbrekers" houdt een algemene
maar de defensie der meeuwen stond die periode ging de aanvalsmachine ledenvergadering. Deze wordt gehoupal. Toch bleef de ZVM-aanval gevaar- over in een hogere versnelling en met den op zaterdag 13 februari om 20.00'
lijk en zag Marcel Schoorl de bal na een knappe doelpunten liepen de gastheren uur in het Petit Restaurant Christie aan
schuiver tot hoekschop gewerkt. Rob in één ruk door naar 10-8. Met een de Boulevard Barnacrt te Zandvoort.
Buchel scoorde tot zelfs voorbij doel- hoog schot in de hoek deed Ernst Pehle Leden wordt gevraagd tijdig aanwezig
man Wolters, doch zag de bal in het de hoop weer herleven en Joost Berk- te zijn, zodat direkt kan worden gezijnet belanden. De slotfase verliep hout scoorde vallend de gelijkmaker: start. De agenda is namelijk nogal
bijzonder spannend, waarbij doelen 10-10.
uitgebreid.
om beurten werden belaagd en het was
de ADO-aanvaller Dekker die bij een
schermutseling voor de ZVM-veste tegen de paal schoot.
Een door de thuisclub genomen vrije
trap smoorde in eerste instantie in de
,.muur" en werd daarna gestopt. Snelle
counters van de Meeuwen, waarbij ZANDVOORT - Vooral de acht
Marcel Schoorl en Steef Water het net jcugdteams hebben zich het afgelopen
niet tot een doelpunt kwamen, brach- weckend zeer goed geweerd in de
ten het einde. In de laatste minuten tafeltenniskonipetitie. Drie van de vier
moest Steef Water geblesseerd het veld pupillenteams wisten na spannende
verlaten en werd door Robert Koning wedstrijden tegen teams van Nieuw
Vennep en Castricum gelijk te eindivervangen.
Het bleef 0-1 en daar ZFC verloor staat gen. Het eerste team van de junioren
Zandvoort-Meeuwen met twee punten kwam tegen-HBC uit Heemstede niet
voorsprong aan de leiding. Zondag a.s. verder dan een gelijkspel, de overige
komt het team van Zilvermeeuwen op jeugdteams moesten helaas verlies inbezoek, dat momenteel de tweede casseren. Bij de siniorcn boekten de
plaats bezet. Men hoopt op veel sup- dames v.d. Burch. M. en N. Dnmg een
10-0 overwinning tegen Heemskerk 3.
porters.
De heren van het Ie team van Unicum,
spelend in de 4e klas, konden maar
nauwelijks het sterke Castricum de
baas blijven. Hoppe scoorde twee wed- De negen jarige Robert ter Heyden,
strijdpunten. Turn p één maar haalde één der succesvolle welpen van de
ZANDVOORT - Ook dit jaar organi- samen met Hoppe: hel dubbelspel bm- jeugd van Unicium.
seert de Carnavalsvereniging De Schar- nen voor Unicum. Ter Hcyden scoorde
rekoppen weer samen met Nieuw Uni- eveneens twee wedstnjdpuiitcn en was
cum een groots carnavalsfeest op De in de laatste game van de derde zeer waren ieder goed voor twee wedstrijddicht bij een derde oveiwinning. Eind- punten in hun wedstrijden. Bijzonder
Brink in Nieuw Unicum.
steik speelde Robert Cliteur, die boDit feest wordt gehouden op maandag- stand 6-4.
Robert ter Hcyden en Jacco \an Duyn vendien samen met Atalwin Pilon teavond 22 februari vanaf 19.30 uur.
Dit jaar zijn als gasten uitgenodigd: waren de beste jeugdspelers. Zij haal- gen Castricum het sterkste team in het
Corry Konings en de zesmans formatie den beiden de volle winst - 3 gewonnen dubbelspel was. De laatste wedstrijd
sets - binnen. Robert speelt nu drie van Ron Boonstra was erg spannend,
Beauty Case.
Uiteraard wordt Prins Sikko I met zijn maanden tateltcnniskompetitie en be- de eerste game kon lnj netaan met
huisorkest De Kwallcntrappcrs ver- gml langzaam maai zeker sukses te 22-20 alsluiten, de tweede game verboeken. Jdceo is zijn tegenst.imlers in loor hij met 15-21. De derde game
wacht.
Toegang is mogelijk vuor personen de eindfase steeds te slim af met speelde hij echter /eer overtuigend en
vanaf 18 jaar op vertoon van een geldig verrasende terugspeelballen op onver- won met 21-8 vvaaidoor de eindstand
toegangsbewijs, verkrijgbaar bij Siga- waehte plaatsen. Robeit Chleiii. Flits van 4-5 op een verdiende 5-5 weid
renmaguzijn Lissenberg, Haltestraut 9 van V.ink. Robert Balk. Ron Boonstra ge bi acht.

Eerste plaats in competitie

Overwinning voor
sterkspelendZV
ZANDVOORT Een met veel overtuiging spelend Zandvoortmeeuwen-team is er met sterk spel in
geslaagd ADO'20 in Heemskerk een
0-1-nederlaag toe te brengen.
Deze door een duizend toeschouwers
bijgewoonde ontmoeting had een spannend verloop. De eerste aanvallen waren voor de mannen uit de badplaats,
waarbij Marcel Schoorl een gave voorzet op het hoofd van Duncan Pratt
plaatste, die deze kopbal helaas gehouden zag. Wat later kwam Duncan in
schietpositie, doch schoot ver naast.
Marcel Schoorl ging er alleen vandoor,
doch werd onderuit gehaald. Het duurde tot halverwege de eerste helft voordat de Heemskerkers aanvallend een
vuist konden maken.
Een scoringskans van ADO werd door
Richard Kerkman teniet gedaan. Er
mochten door de thuisclub nog enige
hoekschoppen worden genomen, zonder dat deze enig effekt sorteerden.
Uit een ingooi vlak bij de hoekvlag,
genomen door Chris Jongbloed, kwam
het eerste en naar later bleek, het enige
doelpunt. De bal kwam op het hoofd
van John v.d. Zeijs die het leder
doorkopte naar de vrijstaande Duncan
Pratt en met een machtige omhaal
plofte de bal in de touwen. 0-1 Na 34
minuten. Steef Water zag hierna een
inzet gestopt en ADO'20 mocht nog
een hoekschop nemen waarna de rust
aanbrak.

Zaalvoetbal

Zandvoorters in
selektieteam
ZANDVOORT - Twee spelers van het
zaalvoetbalteam van Hong Kong, Ed
Stoffers en Chris Jongbloed hebben een
uitnodiging ontvangen op woensdag 17
februari een wedstrijd te spelen in het
selektieteam van de KNVB-afdeling
Haarlem. Gespeeld zal worden tegen
het selektieteam van de KNVB-afdeling Amsterdam. De wedstrijd vindt
plaats in het Huis van Rewaring, Haimenjanswcg te Haarlem en begint om
20.30 uur.

ZANDVOOR'I - Het eerste team van
de ttialvoetbalwrenigin» Z.indvoort
Noord heeft vorige week een 2-1ovenvinning behaald op Koesvekl De
..Noorderlingen" bezetten hierdoor
een plaats in de middenmoot van de 2e
klasse F.
Het op de negende plaats staande
Koesveld probeerde met sneile uitvallen Zandvoort Noord te verrassen,
maar de verdediging met Eugènne
Brossois en Maarten Dijkstra aan het
hoofd gat de Hooiddorpse aanvallers
geen kar.s. Door het aandringen van
Koesveld ontstond voor de Zandvoortse aanvallers wel ruimte. Leo Haak
verscheen daardoor alleen voor de
doelman, maar zag zijn inzet izestopt.
Rob Sleeman deed het na vier m i n u t e n
beter door met et'n diagonaal schot de
stand op 1-0 ie brengen. Zandvoort
Noord kreeg door deze voorsprong
meer grip op het spel, maar de kansen
werden onvoldoende hcnut. zodat het
tot de KIe m i n u u t duurde voordat Peter
Brandse de voorsprong tot 2-0 kon
uitbouwen.
De voorsprong leek voor de Zandvoorters een (eken om het wat rustiger aan
te doen. dit resulteerde na 2 minuten in
een tegendoelpunt. 2-1. Tevens de
rustitand
Na de pauze speelde Zandvoort Noord
beter, maar slordigheidjes m /ovvel spel
als afwerking /orgden voor een mocihjke strijd. Een strijd overigens waarin
zowel Koesveld als Zandvoort Noord
geen kans meer zagen het doelsaldo te
vergroten.

Golfbrekers

Tafeltennis

Carnaval

ZANDVOORT - Tijdens zwemwedstrijden in het Amsterdamse Floraparkbad tegen ZNA uit Amsterdam, De Meeuwen uit Diemen en de
Swaenen uit Zwaenenburg eindigden de Zeeschuimers ais eerste en
veroverden daarmee de promotie
naar de E-kompetitie.
In 1981 eindigden de Zeeschuimers
op de 44e plaats, het afgelopen
weekend werd de eerste plaats bereikt en werden maar liefst 112
verenigingen voorbijgestreefd.
De
Zeeschuimers-wedstrijdgroep
inmiddels van vijftien naar dertig
aktieve
wedstrijdzwemmer
en
zwemsters gegroeid bezet als vereniging nu een plaats bij de tien besten
van Nederland. Met serieuze kandidaten voor de World-Cup 1982 in
Ecuador, Ria Willemse op de
schoolslag, de Europese Jeugdkampioenschappen in Innsbrück, Petra
Hillenius en vele kandidaten voor de
Nederlandse en Kringkampioenschappen groeit het zwemnivo bij
deze Zandvoortse Zwem & Poloclub
verbazend snel.

Vierde
Achter zwemverenigingen als Zeemacht uit Den Helder, West-Friesland
en Z.V. Hoorn eindigden de Zeeschuimers als vierde met tweemaal goud
voor Marjolein Phaff en Nico Wempe,
eenmaal zilver voor Mare Hommes en
tweemaal brons voor Ingrid van de Fits
en Petra Hillenius. Daarmee lieten zij
tien gerenommeerde zwemverenigingen uit het district Noord-Holland ver
achter zich.

Winterkampioenschappen
Nico Wempe heeft op de 200 m rugslag
het bestaande kringrecord van R.
Schuyt 2.42.2 met 2.37.3 op zijn naam
gebracht. Bij de 200 m wisselslasg
verbeterde hij bovendien zijn kringrecord van 2.39.04 met 2.38.7.

De beste tien
In de zojuist gepubliceerde ranglijsten
van 1981 hebben de Zeeschuimers een
zeer grote sprong vooruit gemaakt.
Maar liefst 99 vermeldingen van wedstrijdzwemmers zijn hierin opgenomen. Met achttien eerste, vijftien tweede en dertien derde plaatsen laten de
Zeeschuimers duidelijk merken dat de
resultaten goed zijn. Marjolein Phaff
speelt hierin een zeer belangrijke rol:
met zes eerste, twee tweede en twee

derde plaatsen staat zij samen met Nico
Wempe met tien vermeldingen aan kop
van de ranglijst van de Zeeschuimers
Petra Hillenius, Emmy Koning, Antoine Flori, Ingrid van de Fits volgen
direct met acht eervolle plaatsen.
Naar leeftijd ingedeeld bereikten de
Zeeschuimers de volgende resultaten:
1972-73 Erik Wempe 6, 1971 Jaco
Koning 5, 1972-73 Mark Flori l, 1970
Onno Joustra 3, 1969 Ingrid van de Fits
8, Nico Wempe 10, Antoine Flori 8,
Wander Halderman 2, 1968: Petra Hilienius 9, Emmy Koning 8, Rudy Heeroma l, Rodalie Haikamp 2, Annet ter
Heyden l, Arno Westhoven l, 1967
Fernando Heeroma 3. 1966: Roy Warmerdam 5, dames: Marjolein Phaff
100, Ria Willemse 6, Heren Mare
Hommes 6, Ron Phaff 2, Ralp Kras 1.

De stand per 29 januari in de tweede
klasse F luidt: Sea Gulls 9-17: Broere
9-14; De Meer 9-12; De Krim 10-11;
Kalmthout en Zandvoort Noord 9-10;
Sckura 9-7; Bakker & Zn tn Rieko 9-6;
Van der Mey BWC 10-2.
Overige teams van Zandvoort Noord
behaalden de volgende resultaten:
Zandvoort-Noord 3- ; Medina Carpets
2: 2-2; Zandvoort Noord 5- Sea Gulls 4:
13-0; Hillegom 3- Zandvoort-Noord 3:
1-7.

Programma:

In de week van 11 t / m 18 februari
staan de volgende wedstrijden op het
programma:
donderdac 11 februari: BSM2-Z'voort
Noord 2:" 21.40 Hillegom. Vrijag 12
februari: Z'voort Noord 3 - Kalmthout
3: 22.15 Hoofddorp.
Maandag 15 februari: Z'voort Noord 5
- BSM 5: 22.15 Hillegom.
Donderdag 18 februari: NAS 3 Z'voort Nrd. 4: 21.30 en het zesde team
Waterpolo
van Noord tegen Maurits Disco 4 Tegen de NVA-HHC spelers hadden aanvang 20.00 uur, beide wedstrijden
de Zeeschuimers-heren geen moeite. worden in Hillegom gespeeld.
In zwembad de Planeet in Haarlem
werd deze wedstrijd met 10-2 in het
voordeel van de Zeeschuimers afgesloten.
Zondag 14 februari organiseren De
Umondtrekkers de 31' scoutingloop.
Tegen W.Z. & P.C. in Purmerend Dit is een trimloop over, naar keuze,
zwommen de meisjes zich bijna moeite- 2'/2-5-10-21 km. De start is om 11 uur
loos naar een 11-4 overwinning. Petra bij het clubhuis achter de tennisbanen
Hillenius en Emmy Koning maakten de aan de Heerenduinweg te Umuiden.
goals ondersteund door Elly van de Vanaf 9.30 uur kan men zich aldaar
Mij. Annet ter Heyden. Reneé Ver- inschrijven. Na afloop ontvangt elke
donck en Ingrid van de Pits. Rosalie deelnemer een fraaie herinnering, terHarkamp op doel \erdedigde met ver- wijl er extra prijzen zijn voor de snelste
ve haar terrein. De jongens moesten deelnemers. Ook is er een gratis tomtegen W.Z. & P.C. een gevoelige maar bola voor alle deelnemers, waarbij
krappe nederlaag incasseren. Met 6-7 iedereen kans heeft op een leuke prewerden zijn naar huis gestuurd.
mie. Voor en na de trimloop kan men
zich verkleden in verwarmde kleedruimten.
De Umondtrekkers organiseren 14
maart de laatste scoutingloop van dit
seizoen en organiseren op 5 mei in
-samenwerking met de Oranjevereiiigmg Santpoort een trimloop m park
Bosbeek.

Scoutingloop

Wegens annulering order hotelaccommodatie
voor minder dan de hahe prijs.

(Het tapiji is niet versneden )
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ZANDVOORT - De uitslagen van de
derde wedstrijd in de lopende cotnpetitie van de Zandvoortse Bridge Club
waren zeer verrassend. Zo behaalde de
familie Heidoorn in de A-lijn de eerste
plaats met 65,lü<x>. terwijl de dames
Dear-Hagen tweede werden met
61.42%. "in de B-lijn waren het de
heren Mulder Smid-Stor die beslag
legden op de eerste plaats met (i2,5ll r ^,
gevolgd door de dames Kerkman-Kiewiet met 54,469r.
In de C-!ijn ten.slotte behaalde de
familie Peeman de eerste plaats met
63,10rr voor de dames Van DuinKinderdijk met 59.22(^. Bij/onder hotie scores dus.
De volgorde in de competitie na drie
wedstrijden is:
A-lijn: 1. mevrouw B r a u n / h e e r De
Leeuw; 2. familie Jurruuns
B-lijn: 1. dames Ueiglioft-Stockcr; 2.
heren Mulder Smid-Stor.
C-hjn:
mevrouw
Lentei man-heer
Baan; 2. tamilie Peenum
Gezien de uitslagen op de derde vvedstrijtiavond kunnen zich v\el eens grote
veischuivingen gaan voordoen, met uiIe konsekvventies van dien voor een
promotie ot degradatie.
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Blanke
varkensfricandeau

Veel mensen
zouden zich wel
een bloemetje wensen.

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.

REINIGEN -STOMEN PERSEN

500 gram
V

GROTE KROCHT 21 - ZANDVOORT
TELEFOON 02S07-12S74

Verdien guldens

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

Costa del Sol
8,98

Fijne braadworst uio ....................... 6,98
Verse hele kip kno ........................... 6,48
Uit het warme bakkerswinkeltje:

VSoerkadetten iostuks ....................... 2,50

Tarwebollen iostuks .......................... 2,50

Vertrek: 27 februari 1982;
20 dagen; studio Buti Playa.
Prijs per persoon

f
• Zolang de voorraad strekt.

reisbureau
louringcarverhuur

op è9k kBedingssfuk dat u Iaat

Grote Krocht 20, telefoon 12560-13203

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort
VLEES VOOR HOND EN KAT. O.A.:

AZEA^ETTE

Rauwe pens 400 gram
KopvleeS 400 gram
Diepvrieshaantjes
50 stuks

Boek-en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

0,95
1,50

Uw adres voor:

De Krocht

4,00

100 stuks

7,50
DIERENSPECIAALZAAK

Wezenbeek
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Tel. 1 60 33

Marisstraat 13A - Zandvoort
telefoon 15186.

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk.'
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.
JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Nu ook het adres voor uw

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

,lelen.RuimlevoPr*v-»--- h
•e«l bagage b.| neergeklapte.,
U hebt de Samba LS al «o
, iaar acron.ie op de carrosser.c

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

b(>nk>
95„

9

|„c1u«ef
Joorroester
van

Talbot voor u klaar slaan.
h OW ' '

'

Drogisterij - Retorm

voor het terugbezorgen van een
ROOD MAPJE,
waarin zich bevinden
TWEE KOPJEËW VAN DEEL Ju.
VERLOREN
op het postkantoor te Zandvoort.
Telefoon 1 44 76

MOERENBURG
Gespecialiseerd in
DIEETART1KELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

Tour, trim, sport en racet i etsen
en alle kleding voor de fietssport.
Zoek het beste en vindt het bij:

Peter Versteege
Haltestraat 18, Zandvoort,
telefoon 14499.
Joegoslavisch Restaurant

\ ondcllaan 46 - Zand\ oort - Tel. l 25 38

Zeestraat 41 - Zandvoort.
Telefoon 02507-15110.
heeft van maandag t/m vrijdag zijn originele

Joegoslavisch win ter menu
- Goulpshsoep stokbrood
- Gemixte grillplaat 3 soorten vlees (mager)
met verse salade, saus en aardappelpurce
- Palacinka warm flensje met koude roomvulling

f 15,50
Ditzelfde menu is t/m donderdag in Haurlem
verkrijgbaar

en iedere zaterdag en zondag

sfeervolle BaSkan-muziek (live)
liruiloHcii CM panijiMi
GKF'-iN /AAI.MUI R ! korting bii mutante betaling.

Onze goede kwaliteit en lage prijzen blijven wij
handhaven.
Voor reserveringen iedere dag na 14.00 uur.

-v
Pri|iincl BT.W. Af leveringsletten f 326,- Afgebeeld de Tatbol Samba GL. VerbruikKijfcri in lilcrs per 100 km [ECE-norm' 4,6 liter (l
constant, 5,8 Itfor k l . 17,2, in het ilacUvorkcor.

21,7) bi| 90 fcm/u conitanl, 6,3liler(l ; 15,9) bij 120 fcm/u

AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV, ZANDVOORT
Pakveldstraat 21, telefoon 02507-12345

KOM NU NAARONZÏTALBOTSAMBAINTRODUCTESHOW.

ANDVOQfiT

andvo
Nieuw

Scharregat
Dit weekeind heersen de diverse Carnavalsprinsen en in de
badplaats wordt van de Scharrekoppen, prins Sikko I zaterdagmiddag op het Raadhuis
or.tvangen. Bovenstaande foto
is van Prins Ab XV, van societeit Duysterghast, de vijftiende carnavalsprins in het be-staan van deze sociëteit.
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Sluiting circuit lijkt onvermijdelijk

Rapport in overleg
amper besproken
Woordvoerder
Cenav:
„Bestuurlijke
onwil provincie
overduidelijk"
ZANDVOORT - De eerste reaktie
van het Rijk op het door de
Cenav ingediende rapport van
het ingenieursbureau Haskoning
in verband met de geluidshinder
van het circuit, is niet onverdeeld gunstig.
Dit rapport waarin mogelijkheden tot reduktie van de geluidhinder worden gegeven, zal door
het Rijk ter beoordeling aan TNO
worden voorgelegd, de daarin genoemde oplossing dat in de toekomst met geluiddempers zal
moeten worden gereden, wordt
niet gezien als een afdoende reduktie van het geluid.

Onwil Provincie
Bij de direktie van de Cenav wordt
deze reaktie van de deelnemers aan
het „breed overleg" als zeer teleurstellend ervaren. „De houding van de
provincie duidt op onwil. Wij krijgen
het gevoel dat men denkt: „pok al
blijf je binnen de wet, het circuit moet
weg want wij hebben het al lang
wegbestemd. Persoonlijk vind ik dat
een staaltje van bestuurlijke onwil"
zegt Dirk Buwalda de perschef van de
Cenav.

Volgens Buwalda is het volgens de
laatste metingen duidelijk geworden
dat men binnen de normen gesteld
door de Wet Geluidshinder kan racen.
Wanneer \vy binnen de wet racen, dan
is er geen beletsel om ons contract
eerder op te zeggen. Wij hebben altijd
aan onze verplichtingen voldaan, ik
kan wel zeggen dat wU een goed
huurder zijn, want behalve de pacht
voldoen wij keurig op tijd de diverse
andere verplichtingen zoals onroerend-goedbelasting, reinigingsrechten etc. Dan mag je toch van je
huisbaas verwachten dat hij ook de
belangen van de huurder verdedigt,
maar daar merken wij weinig van."
Aan de zijde van de Cenav is men niet
van plan „de handdoek in de ring te
gooien". „Ook al lijkt alles tegen ons,
wij blijven doorvechten en zullen laten zien dat er races kunnen worden
georganiseerd waarvan de geluidhinder niet boven de normen van de wet
uitkomt" aldus Buwalda.

Coureurs
Ook Maarten Henneman, één van Nederiands autocoureurs is uittermate
teleurgesteld over de wyze waarop dit
rapport in het „Breed Overleg" werd
ontvangen.
„Ik heb tot mijn ontsteltenis gehoord
dat men nu weer een reaktie vraagt
van de TNO op dit rapport. Waar zijn
we nu toch mee bezig? De Cenav
vraagt aan de gemeente welke bureaus voor geluidsmetingen in aanmerking komen, krijgt een Ujst van
onafhankelrjke firma's, kiest er één
uit. Nu moet dit onafhankelijke rapport weer beoordeeld worden door een
ander onafhankelijk bureau, want dat
is het TNO. De resultaten zijn ongetwrjfeld hetzelfde. Men komt tot eenzelfde conclusie en wat gebeurt er?
Niets helemaal niets. Men handelt
tegen de wens van de bevolking: (twee
onafhankelijke enquêtes), tegen de
wens van de plaatselijke middenstand, WV, Kamer van Koophandel
noem maar op. Men wil gewoon het
circuit weg hebben. Ten nadele van
talloze sportbeoefenaars, want behalve de Nederlandse autosport, worden
ook de carting- en motorsport benadeeld, want goede banen z}jn er in
Nederland niet. Ik kan er echt niet
over uit/"aldus een diep teleurgestelde Maarten Henneman, die zegt dat
misschien de bevolking nog inspraak
zal hebben. „Straks worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden,
dan alleen kan men nog reageren door
een raad te kiezen van een andere
samenstelling, voorlopig wordt er
naar de massa niet geluisterd en heeft
in Zandvoort de enkeling het voor het
zeggen. De massa die straks ook nog
eens geconfronteerd wordt met het
wegvallen van de inkomsten uit dat-

zelfde circuit, toch nog zo'n dikke zes
ton" zegt Henneman.

Onvermijdelijk
Het breed beraad tussen rijk, provincie en gemeente op 11 februari heeft
geleid tot de constatering dat sluiting
van het circuit onvermijdelijk lijkt.
Dit gezien de eisen die de Wet Geluidhinder stelt.
Onder voorzitterschap van gedeputeerde Van der Knoop worden eerst
de verschillende standpunten over
het circuit geuit. Volgens de provincie
is het circuit in het streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied
al
wegbestemd.
De gemeente streeft naar sluiting van
het circuit, terwijl vertegenwoordigers van de departementen van Economische Zaken en CRM het toeristische en recreatieve belang van het
circuit belichtten.

Alternatief
De woordvoerder van Economische
Zaken achtte het van belang dat er
naar een vervangende toeristische
trekpleister gezocht moet worden. De
gedachten gaan daarbij uit naar verblijfsrecreatie in de verhuursector en
gedeeltelijke bestemming van het terrein tot natuurgebied.
Verder zal worden bezien of het mogelijk zal zrjn woningbouwplannen te
ontwikkelen, als eenmaal vaststaat
dat het circuit verdwijnt. Dat wil zeggen of al plannen in procedure gebracht kunnen worden, als het circuit
nog wel in gebruik is, maar het contract met de exploitant inmiddels is
opgezegd. Dit zou kunnen gebeuren
wanneer de gemeente voor l januari
1983 het contract opzegt, dan zou het
circuit per l januari 1985 dicht gaan.
Provincie en gemeentebestuur zullen
nu onderzoeken wat de financiële mogeUJkheden zrjn van een alternatieve
bestemming.

Geluidshinder
Door de vertegenwoordiger van het
Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne werd het nauwelijks
denkbaar genoemd dat het circuit zal
kunnen voldoen aan de normen die de
Wet Geluidhinder stelt. Dit ondanks
het door de Cenav ingediende rapport
dat nu eerst weer aan TNO zal worden
voorgelegd.
Van groot gewicht is dat het circuit
per l september aanstaande vergunningplichtig is in het kader van de
Wet Geluidhinder. De vergunning die
uiterlijk l oktober 1983 zou moeten
ztjn verleend, kan er allten komen als
is aangetoond dat het circuitlawaai
beneden de in de wet genoemde normen blijft. Dit laatste wordt als
hoogst twijfelachtig beschouwd.

Rozenobelstraat
op ansichtkaart

Meer dan vijfhonderd personen hebben zondagmiddag uitbundig genoten van het kindercarnaval dat door de Scharrekopoen
in zwembad De Duinpan werd georganiseerd.
Foto Hans Meinders Prod

Goed begin van carnaval
ZANDVOORT - Eén ding dat bijzonder in het oog sprong tijdens
het kindercarnaval in zwembad
De Duinpan, afgelopen zondag,
was ongetwijfeld de grote zorg die
er dit jaar aan de kostuums was
besteed.
Bij de prijsuitreiking viel op dat
de Jury, bestaande uit de dames
Jansen, Roozen en Geertsema en
de heren Hüdering en Methorst,
terdege rekening had gehouden
met de uitbeelding van speciale
Zandvoortse gebeurtenissen.
Terecht won dan pok de jongen
die met een dolfijn pleitte voor
openhouding van het Dolfirama
de eerste prijs. Verder waren er
leuke vondsten die de categorie
„ere-prijzen" bereikten, onder andere een duiker, een groepje
smurfen, een garnalenvisser enz.
Zwembad De Duinpan had dus de
primeur van het Zandvoortse carnavalsgebeuren.
Door de Scharrekoppen was in samenwerking met de direktie van het
zwembad een gekostumeerd kinderzwemcamaval georganiseerd. Ruim
200 kinderen kwamen fraai uitgedost
omstreeks 12.30 uur naar het zwembad en gaven de jury direkt al handen
vol werk.
Toen Prins Sikko I met zijn raad van
elf omstreeks 13.00 uur zijn intrede
deed, voorafgegaan door de hofkapel,
groeide het feest dan ook uit tot een
ware happening.
Na enkele rondjes rond het zwembad
werden carnavalsonderscheidingen
uitgereikt aan Hans Mollerus en
zwemjuf Greet. Dat Hans Mollerus
hierna het diepe inging verhoogde
alleen de feestvreugde.

gedoken, terwijl de prins gekleed in
badpak en steek een ronde deed langs
'het zwembad op zoek naar zrjn gevolg.
Het optreden van de prins werd afgesloten met een onderlinge zwemwedstrijd door de raad van elf. Hierna
konden alle deelnemers het water in
en werd het een grandioos carnavalsfestyn in De Duinpan.

Scharrekoppen
Middelpunt van het carnaval dit
weekeinde zal ongetwijfeld zijn de
grote kinderoptocht te houden op
zondagmiddag en de inkomst van
Prins Sikko I aanstaande zaterdagmiddag.

de route Flemingstraat, Noorderduinweg, Linnaeusstraat, Van
Lennepweg, Sophiaweg, Kostverlorenstraat, Koninginneweg, Grote Krocht, Raadhuisplein, Haltestraat, Zeestraat naar het DoTfirama. Hier worden de prijzen uitgereikt en vindt opneuw voor de
jeugd een groots feest plaats compleet met een dolfijnensfiow.

Duysterghast
Zaterdagavond 21.00 uur barst het
carnavalsgedruis los in sociëteit
Duysterghast. Extra feest hier omdat
het dit keer het vijftiende carnaval,
dus het derde lustrum betreft. Alle
leden wordt verzocht zo fraai mogelijk
uitgedost naar de sociëteit te komen,
omdat er veel fraaie prijzen te verdlenen zijn. Hoogheid Prins Ab XV zal de
scepter zwaaien en dat is bij hem in
zeer bekwame handen

De intocht van de prins op zaterdag
verloopt via de A.J. v.d. Moolenatraat,
Vondellaan, Tollensstraat, Sophiaweg, Kostverlorenstraat, Haltestraat
en eindigt op het Raadhuisplein om
14.00 uur, waarna de prins de mijnstaf
uit handen van de burgemeester zal
ontvangen.
's Avonds is er voor de leden van deze Schuimkoppen
vereniging een groot gemaskerd bal in De Schuimkoppen organiseren een
Hotel Keur.
feestavond in Bar Porque aan de
Kerkstraat. Aanvang 20.00 uur. muziOmstreeks 13.00 uur vertrekt de kale medewerking wordt hier verkinderoptocht zondagmiddag via leend door het trio Norman Smith uit

Haarlem. Vrijdag zullen Prins Her
drik vm en -zijn gevolg bezoeke
afleggen bij verschillende scholen i
Zandvoort Noord, terwijl deze carnt
valsvereniging ook deelneemt aan d
door de Scharrekoppen georganiseei
de carnavalsoptocht op zondag.

De Noorderling
De Noorderlingen hebben dit jaar ee
riant onderkomen gevonden in de K£
merlingh Onnesstraat 9, dank zij d
gastvrijheid van Gert Toonen di
hiervoor zijn loods heeft algestaar
voor drie dagen.
Het Jubileumfeest begint vrijdag
avond 19 februari om 20.00 uur, waa
als eregast Barry Hughes ervoor ZE
zorgen dat de „krullen" ervan zulle,
vliegen.
. Zaterdagmiddag een groots kindei
carnaval, terwijl zaterdagavond Me
ria Verano optreedt en op zondag d
bekende tv-groep The Familee di
carnaval van De Noorderlingen naa
een ongetwijfeld daverende slotshos
zal begeleiden.
Kaarten voor deze carnavaJsviertngei
kunnen worden gekocht bij het kan
toor van de VW aan het Schoolpleir
De Boet en in winkelcentrum Nieu\
Noord. Voor overige adressen, zie d>
raambüjetten.

Nieuwe gezichten in

Intermezzo
SwB«flï"Bfc£

Belangstelling van Jim Vermeulen (Cenav) voor de laatstgehouden geluidsmetingen. „Kosten
nog moeite worden door ons gespaard om aan de wensen van
gemeente, provincie en rijk tegemoet te komen, maar waar blijft
de medewerking die men ons verleent?" is de vraag die door Cenav-medewerkers wordt gesteld.

ACTIE VOOR CIRCUIT

Redt
Zandvoort
ZANDVOORT - De stichting
Redt Zandvoort organiseert
op zaterdag 27 februari een
grootscheepse
manifestatie.
Zowel in Den Haag als Zandvoort zullen tal van aktiviteiten worden ontplooid in het
kader van de actie Redt Zandvoort. Bedoeling is om de aandacht op de problemen rond
het circuit te vestigen. In de
krant van volgende week zullen wij u nader informeren
over het programma van de
aktiedag en de doelstellingen
van de stichting Redt Zandvoori.

Éfe
,.:...!• -....u,.,..,;....—'••»••
ZANDVOÜRT - In de serie
ansichtkaarten die worden getekend door Emmy van Vrijberghe
de Coningh, verschijnt op 20
februari aanstaande de derde in
de serie, ditmaal de Rozenobelstraat.
Deze ansichtkaarten kunnen,
evenals de eerste twee, het Gasthuisplein en de Kruisstraat, worden gekocht in het kleine kunstwinkeltje naast het Cultureel
Centrum aan het Gasthuisplein
K9c.
Vanaf 20 februari zal in K9c
tevens werk te zien zijn van
Renate Koerber, Evclyn en
Frank E weg, dat bestaat uit keramiek en tegeltableaus.
K9c is dagelijks geopend van

;,"'' -

13.30 tot 16.00 uur, behalve op
maandag, dinsdag en zondag.

Expositie
Nieuw ook op 20 februari in het
Cultureel Centrum een expositie
van werken van Cees Bantzinger
(aquarellen, gouaches, tekeningen) Peter van der Klugt, Nel en
Norva Sitnon met keramiek.
Bobby Böhmermann en Jan
Hoogendijk, beiden fotografie.
Deze expositie wordt op vrijdagavond 19 februari geopend en zal
duren tot en met 14 maart. De
toegang is vrij en de openstellingsuren zijn bekend, alle dagen
behalve maandag en dinsdag van
13.30-16.00 uur.

Als vroUlk intermezzo was er een optreden van de kunstzwemafdeling van
De Zeeschuimers. Het speciaal hiervoor ingestudeerde optreden met het
carnaval als hoofdthema, oogstte terecht veel applaus.
Terwijl de prijzen door de prins werden uitgereikt, verkleedde de raad
van elf zich in ouderwetse badpakken,
en zo kon het gebeuren dat de raad
van elf al lang in het water was onder-

Hond
aangereden
ZANDVOORT - Een loslopende hond
werd zondagavond aangereden door
een passerende trein en bleef gewond
achter. Getuigen van dit ongeval
waarschuwden de politie die het gewonde dier overbracht naar een
dierenarts in Haarlem die een bekkenfraktuur constateerde. De eigenaar
van de viervoeter werd van het ongeval op de hoogte gebracht.

•

Uw krant nietg
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ontvangen?
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Bel vrijdag Voor 12.00 uur ons:
kantoor;, telefoon
j

?

17166
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s en 's middags heeft u hem; i
;,j irudebüs. .., - - " V -
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ZANDVOORT - De groslijst die
door de WD afd. Zandvoort en
Bentveld maandagavond in Hotel
Keur door de leden werd vastgesteld luidt als volgt:
Jelle Attema,
Jan Jongsma.
Rita de Jong,
Anneke Joustra-Brokmeier,
Jaap Methorst,
Jan van Asperen,
Herman Landman.
Frits van Asperen,
Henny Hildering en
Jan Meijer.
Dit betekent, dat, wanneer de WD
hetzelfde aantal zetels behoudt er de
volgende raadsperiode zeker drie
nieuwe gezichten deze party zullen
vertegenwoordigen. Te weten Ankie
Joustra, Jaap Methorst en Jan van
Asperen.
Overigens bestaat bij de WD de mening dat men met wellicht meer zetels
zal terugkeren dan de huidige zes.
Opmerkelijk wordt door woordvoerders van de VVD ook de groei genoemd die de laatste maanden de
WD in de badplaats kenmerkt. Na
een dieptepunt in de jaren '79 / '80 is

er, evenals trouwens landelijk, een
opmerkelijke ledenwinst geboekt.
Hiervan getuigde ook de leclenvergadering van maandagavond 15 februan, toen niet minder dan honderd leden in totaal 21 stemmingen nodig
hadden om de groslijst samen te stellen. Veel werd niet afgeweken van de
adviesgroslijst die door het bestuur
voor de gemeentcraadsverkiezungen
werd voorgelegd.

net streven van de VVD zal er wel oi_'
gericht zijn, na afwezigheid van eer
raadsperiode, weer vertegemvoordipr
te zijn m het college. „Wij beschikker
over de juiste kandidaten voor cei
wethouderszetel, en Kullen oiifietwij
feld in Zandvoort de grootste part)
üjn. Daarom achten \vij het ook van
groot belang dat de belangen van
onze kie£ers vin een wethouder in het
nieuw te vormen college worden be
hartigd", aldus Jan Jongsma

UW BELASTINGAANGIFTE

Nieuw Nieuw ftfieuw
Videotheek Zandvoort

wordt op £'n best verzorgd door

Postbus 374.
2040 AJ Zandvoort

Godipl
belastingconsulent'

Telefoon 02507- 17699.
Heemstede - Zandvoort •

Lisse.

Bel voor prijsopgave
en titellijst
02507-18326
tussen 16.00-18.00 uur,
behalve zondctgs
Wij bezorgen en halen de

banden bij u thuis.
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Op 14 lebnun umu \ m ons IKI.II on/e lieve moedei
crooi- ui lUcrun.xHmocili.r
M N S I I H I O I Ml N
w u l i m i v in \ I K ko|Hl

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

1MNKBFTU1GING

Dépositair

op cle leeni|d v.in )S u.ir

FRANS JOHAN CORNbIJS TERWEt
willen vu j u on/e dank betuigen
Namens de familie
f TERWCF H P I O F B R I N K
ZANDVOORT, icbruari 1982

A M Bol Koper
C Hol

d v cl Hei g Koper
Ineke en l'eicr HoikMM
Mailim
Uouke l'joir
Jokt1 en l red l' i.ip
Kol uu IVpun
2042 XC 7.mdu)on 14 fdiiu m I9K2
/aiidvoorisclajn 62
De ler.i iiilitH'Mi'llin,! !KL|I luik» pi.iaisui\omliii

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv
Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 - Telefoon 15351.

gemeente
zandvoort

Aanmelding leerlingen Zandvoortse scholen

Bouwman

l

\ oor ik vele blijken van bc-langstclling en medeleven, ons
beloond n.i hei heengaan van mijn lieve man, onze zorg/.lint vjcler \;n opa

Alle Zandvoortse lagere en kleuterscholen zijn aangesloten bij de Schooladvies- en Begeleidingsdienst

Marbert

NOORD

Ellen Betrix
Max Factor
Oranjestraat 7,
Zandvoort,
tel. 02507-12327

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNU1ZEN
Deskundig advies
Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

TEXTIELBEHANG

Ook vrouwen komen voor deze functie in aanmerking.
Sollicitaties te richten aan de Hoofdinspecteur-Korpschef van de
gemeentepolitie Zandvoort, Hogeweg 37, 2042 GD Zandvoort.
Voor telefonische informaties telefoon 02507 - 13043, toestel 2.
De opleiding van één jaar geschiedt aan de regionale Politieopleidingsschool te Amsterdam
Aanstellingseisen:
Tot 21 jaar diploma MAVO-i of een gelijkwaardige opleiding.
vanaf 21 tot 28 jaar een goede algemene ontwikkeling.

OPENBAAR ONDERWIJS
Dr Albert Plesmansohool
A J v d Moolenstraat 57
hoofd R Kroeze
tel 13177. privé 15553

PROT. CHR. ONDERWIJS

OPENBAAR ONDERWIJS

KATHOLIEK ONDERWIJS

Beatnxschool
Dr Jac P. Thijsseweg 26
hoofd O. van As
tel. 14664. privé 18670

Nicolaasschool
Lorentzstraat 15
hoofd Mevr M v d Meulen
Heijmk
tel 15601. privé 18002

KLEUTERSCHOOL
Josina van den Endenschool
NIC. Beetslaan 14
hoofdleidster Mevr A Kemp
tel 13762

Mr G.J van Heuven Goedhart
basisschool
Flemmgstraat 180
dir. G J v d. Laar
tel afd. lager onderwijs 14000
tel afd kleuteronderwijs 12094
tel privé 16720 (dir )

De Woelwaters
Dr Jac. P. Thijsseweg 27
hoofdleidster Mevr M. 't Hooft
tel 15083

KLEUTERSCHOOL

KLEUTERSCHOOL
Nicolaasschool
Lorentzstraat 15
hoofdleidster Mevr L Postma
tel 15093, privé 023 320060

Christelijke mavo-school "Jaap Kiewiet"
Sophiaweg 10, tel 02507- 14440
Directeur J R Berkenbosch, tel. 02507 14283

Wim Gertenbachschool
Openbare school voor mavo
Zandvoortselaan 19a - tel. 02507 - 13782
Directeur: vV K Nijboer, tel 02507 14451

Aanmelding van nieuwe leerlingen voor het cursusjaar 1982
1983 kan vanaf 1 maart 1982 geschieden dagelijks van 14 30
tot 15 30 uur en iedere woensdag van 19 00 tot 20 00 uur m
het schoolgebouw

Aanmelding van nieuwe leerlingen
donderdag, 18 maart 1982 van 14 00 16 00 uur
zaterdag. 20 maart 1982 van 10 00 12 00 uur
maandag. 22 maart 1982 van 19.00 - 21 00 uur
Van 1 maart a s af dagelijks aanmelding mogelijk na
telefonische afspraak.

Je kwaliteit - 90 cm breed
ZUID
OPENBAAR ONDERWIJS
Hannie Schaftschool
Corn.Slegersstraat 11
hoofd H.H Nijboer
tel 12862, privé 12048

DE GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT vraagt geïnteresseerden
voor de opleiding tot

agent van gemeentepolitie

PAGINA 2

Schildersha! C. J. Paap
Hofdijkstraat 24 - Tel. 02507 -1 22 06

FOTO Quelle
Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen

PROT. CHR. ONDERWIJS
Oranje Nassauschool
Lijsterstraat I
hoofd L K. de Vries
tel 14325, privé 15176

KATHOLIEK ONDERWIJS
Mariaschool
Prmsesseweg 20
rjofd R.H.T. Ransijn
tel 14258, privé 02907 - 2098

KLEUTERSCHOOL

KLEUTERSCHOOL

KLEUTERSCHOOL

Hannie Schaftschool
Corn Slegersstraat 9
hoofdleidster Mevr H C G Keislair
tel 13708

Mariaschool
Prmsesseweg 20
hoofdleidster
Mevr M A Snijders-Blok
tel 13266, privé 16258

Oranje Nassau kleuterschool
Lijsterstraat 3
hoofdleidster. Mevr A J M Drost-Bos
tel 14323

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

gameente haarlem
Mr. Joh. Enschedéschool voor Middelbur Economisch en Administratlef Onderwijs, Oude Zijlvest 27, 2011 VR Haarlem, tel. 023-3 J 5082

DEKBED HALFDONS
1-persoons
Karostep

189,HET KASTENHUIS
Grote Kracht 25
tel. 17751.

HrUyep'->-Jenever

ebst kousen, panties,
knie- en enketstukken.
ook naar maat

Openbare School voor M.E.A.O.
Driejarige opleiding voor functies in het administratieve middenkader.
Mogelijkheid tot doorstroming naar hoger beroepsonderwijs, zoals
HEAO, Lerarenopleiding, Bestuursacademieenz Nu ook Informatica
(is automatische informatie verwerking) als examenvak mogelijk
AANMELDING VAN LEERLINGEN:
Elke schooldag van 9 00 tot 16 00 uur bij de administratie van de
school aan de Oude Zijlvest 27 te Haarlem
Toelaatbaar tot het eerste leerjaar
- MAVO-4
- LEAO met bepaald vakkenpakket
- vergelijkbare opleidingen
Toelaatbaar tot het tweede leerjaar.
- HAVO-5 met handelswetenschappen en economie
Toelaatbaar tot het derde leerjaar
- voltooid VWO met economie II
- HAVO-5 onder bepaalde voorwaarden
Inlichtingen en mschnj'formulieren te verkrijgen bij de school
(tel 023 - 31 50 82) en bij de dekanen van de toeleverende school.
Aanmelding voor l april 198?
BIJ aanmelding na deze datum kan plaatsing met meer worden
gegarandeerd
Directeur-

Dekanen.

H. Huizinga

Th. Dekker
F.R M Geurts

16.95
15.45
/5 95
15.S5

«S jonge jenever:
Sff e jenever
««RIJN jonge jenever

Uw adres voor:

Drogisterij

""~jS?~v

BOUWMAN

'
I
I
'

Oranjestraat 7
Zandvoort
Tel. 02507-123 27

Als uw ramen en
deuren knellen kunt u
ons altijd even bellen!
Ook voor alle andere
timmer- en
onderhouds-

werkzaamheden

18560
H. v. d. Donk
Swaluëstraat24,
2042 KB Zandvoort

16.95
15.45
16.45
16.75

15/5
16.95
15.45 16.15 15.45
15.45 16.15 15.45
16.45 15.95115.45

55

ALLEEN
BIJDIRCKIII l

HOPPfvw
DOJARDfNvta

15.95 16.95 16.95 16.95
16.45 1745 16.95 17.45 15.95
15.95 16.95 16.95 16.95 15.95
16.95 1795 1795 1745 15.95
16.45

OfKOypRta
tiW^ï-^'stJ-MfvS"^ ...-•-.'•'•• >.^ " •
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PRIJZEN CONTROLE
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KOMMAARHAIEN

O
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ALLEEN
1BIJDIRCK III

13.95 14.95
12.S5 13.95
13.95

BUIS Dessen jeneirep
• Vi
W

14.45 14.45 13.50
13.75
12.50
13.95 13.95 12.50
niei
aanwezig

'WSSfN
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BADKAMERMEUBELEN
Meer dan 25 modellen
keukens en badkamers
in permanente show.
MONTAen MONTAPLUS
zelfbouw wandmeubelen
PARKET en
parket onderhoudsmiddelen
ALLE MERKEN
iNBOUW-APPARATUUR
w.o. PHILIPS magnetronovens

"EGIO AMSTERDAM EN OMSTREKEN
(veelal ncwsl h t ten Dirtt van den Brotk/Otfkion bupermartct)
• AMSTERUAM NiGuwpoorlitraat 100 - Li|nbaanigrocht 33 - Slotw
kade 110 127 - Dolflandplein 182 - Plein 40 45 m 3 - LarabCftui
Zijlplern 3 5 - Martini van GeHenjtrait 47 - Motorkaie 10 - Kamper
(oclieweg 11 M _ Kaïtelenttraoi 170 • HOOFDDORP Kruisweg 640
• ZWANENBURG Dennenlaan 17 • NI6UW VENNEP HooldweolIBS
• ZANOVOORT Bura«meMtetEn(>el|jtrti<lr3at21

randewi/n

Openingstiiden ma 1300-17 30 uur
d(-wo-do-vr0900-1730 uur
ia 1000-1600 uur

11.45
12.45

13.45 13.25 12.50
12.75
11.95
12.95
11.95

REGIO ROTTERDAM EN OMSTREKEN
(veelal nuit/bij een Oai van der Heijden Supermarkt)
•
•
•
•

ROTTERDAM G J Mulderstraat 12 - Samuel Etmcyerplpm 9 10
Burg tiaumannloan 150 • SCHIEDAM j Gravelanduwig 956
PAPENORECHT Bredcrodcptoin 6 • BOLNES Vechtstra.it la
RIDDERKERK HavennrMI 5 • StIEDRECHT t-nanlplein 3

ALLEEN
eiJOIRCK III

REGIO BOLLENSTREEK
(veelal naast/hi] 11 n Digros Multimarkt)

\jf

-*••*•+4JL.

• KATWIJK ajn ZEE Vi«eri|kade2
• SASSENHEIM Oude HavPn 11
• NOOHDWIJK Kerkstraat 20
• OUDE WETERING Mewkreuk O
• HILLEGOM Vosselaan 15 (Treslongl
• LEIDIN Lan^eqrachtS

fiOROONgin
Houtplein 34
Haarlem
Tel 023-31 7296

11.95
11.95
11.95

TOT ZIENS!

SMfflNOfFvodka

enz., enz.

è

15.95
29.95
20.95
19.95

21.95

15.95

BR/HVOEWIJN
1795 16.95
30.95 29.95
21.95 20.95
21.95 20.45
20.95 19.95
1795 1745

1725 15.95
29.95 2795
20.95 19.95
19.75 19.95
19.95 10.95
17.75 16.95
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Te koop:

*
*

Donderdag 25 februari
om 14.00 uur openen wij
onze nieuwe zaak aan het
Raadhuisplein 2.

Aangeb.:
4 witte skai

VOGELS

closters, lizards,
kampioenen, 1e prijzen, 2e prijzen, 3e
prijzen plus bondsmedaille.
Huizen (N-H).
Telef. 02152-56861.

stoelen

rieten rug.
f 10,-per stuk.
2 ledikanten, sleemodel, f 25,- p. st.
Tel. 12086.

PAGINA £

Hang- en
legkast
met echte grenen
deuren
198,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25

HOTEL AMAKt

Alaaf

Dwarsfluitlessen

vraagt 16/17-jarig

kamermeisje

Niets te dol
Leve de lol

voor beginners
Marijke Paap
Tel. 02507-14755

Tel. 02507-12202

Tel. 17751

Maar
voor élle reizen naar

EUROSOL
(toch ook uw reisburo?)
Alaaf

TE KOOP:
Uniek in Zandvoort is onze open bakkerij.
*
*
«
*
•*
*
*
•*
•k
*

Bar-Grill Porque
KEUR Uw echte bakker

organiseert zaterdag 20 februari 1982
om 20.00 uur met de Zandvoorise
Carnavalsvereniging

Diaconiehuisstraat 36 / Raadhuisplein 2
Tel. 124 04. Wij bakken alles zelf.

LOODS

Te huur Hogeweg

Gemeubileerde
kamer

Kam. Onnesstraat, opp. 225 m'
f 140.000,-.
Tel. 02507-17619.

450,-, all-in
Tel. 02507-15178

De Schuimkoppen
een groot

Matras

carnavalsfeest

Te koop aangeboden
DIPEVRIESKIST

80-190-14

125,Het Kastenhuis

Muzikale begeleiding
5901
SCHEPIJSVITRINE

Grote Krocht 25
Tel. 17751

Trio Norman Smith
Bar-Grlll Porque
Kerkstraat 18, 2042 JG Zandvoort,
telefoon 02507-14220

met6r.v.s. bakken
Per stuk 950,Tel. 023-338145

BANDENHANDEL
EN SERVÉCESTATiON

WONINGRUIL
Aangeboden

Duinzicht
Dr. C.A. GerkestraatSO, tel. 13280
T. Geerling Hoge weg

Prachtig gerenoveerd

benedenhuis

Joegoslavisch Restaurant
„Dubrovnik"

AMIN

Zeestraat 41 - Zandvoort
Tel. 02507-151 10
heeft van maandag t/m vrijdag zijn originele

Joegoslavisch wintermenu
- Goulashsoep -

Nieuw in Zandvoort:
NAGELBIJTERS OPGELET!!
Mooie nagels voor iedereen!!
Geen op- of aanplaknagels, maar

een nieuwe nagel
wordt gemaakt
op uw gebroken of afgebeten nagel.

stokbrood
- Gemixte gtillpleat -

3 soorten vlees (mager)

Reform-, dieet- en

met verse salade, saus en aardappetpuree
- Palacinka warm flens/e met koude roomvulling

f 15,50

o.a. Bato

verkrijgbaar.
Onze goede kwaliteit en lage prijzen blijven wij
handhaven.
Voor reserveringen iedere dag na 14.00uur.

& *• Sociëteit <•

l

i

Iduysterghast
20% *
F
E
B
R
U
A
R
l

%*
*

MOTORIEKE
STEUN VAN

Sociëteit <•
j sociëteit

in

ALTTOBIANCHI

Banden - Accu's - Olieverversen en doorsmeren
Ook op zaterdag
Autoschade verwerking van alle automerken
Doe-het-zelf autowasplaats met stoomcleaner
(Geen borstelautomaat, dus beter voor uw autolak)

Alleen zaterdag 11 cent KORTING op
merk-superbenzine
(Zolang het mogelijk is).

Tel. 02507-16580
12.00-18.00 uur

I'M SO GLAD THAT TM A WOMAN
MODESHOW VOORJAAR/ZOMER '82
IN DE STADSSCHOWBURG TE HAARLEM
op WOENSDAG 31 MAART om 20.15 UUR organiseren:

BODY FASHION

COIFFEURS
galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel.(02507)14040. 14985

4

HAARLEM, ANEGANG 44A, TEL. 023-323833
ZANDVOORT, KERKPLEIN 3, TEL. 02507-14828

parfumeriën/ nouveautes
een wervelende mocieshow in dames- en herenmode

l

<•

duvsterghast

leder modchuis toont haar eigen voorjaar/iomercolleuie 'S2

* * * *
******
en in alle zalen van ZOMERLUST, Gasthuisplein 5, Zandvoort
Het medewerking van: zeer bekend orkest
en natuurlijk onze Hofkapel
HOOFDPRIJS voor gekste kleding: HFL.1QQQ,- Kleding
naar keuze te besteden bij onze sponsor
en nog vele andere geweldige prijzen.
**
*** *
*#

67,

Verkoop en onderhoud van andere merken

Kinderboetiek wil
graag ruimte
beschikbaar stellen
voor iemand die zich
helemaal wil

M.A.C.
2ANDVCX)RT

PRINS AB XV

145x13 radiaal

anan

international

ZANDVOORT

Als u rekenen kunt, beslist u nu

Kamerlingh Onnesstraat 23,2041 CB Zandvoort, telefoon 02507-14580
Dagelijks geopend van 07.30-18.00 uur

Zomerhuisje
o.i.d.
Tel. 02507-17049

specialiseren in
't knippen/kappen
van kinderen.

is dit uw maat?

Autobedrijf Zandvoort bv

experiment?

14.00
uur

21.00
uur

woonruimte

zin in een

* ** *
* #
* * 21
F
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Passage 20 - Zandvoort - Tel. 02507-16309.

Welke enthousiaste
kapper/ster heeft

MOTTO: ALLES SAMEN DOEN '..'

net tuin of balkon
op het zuiden.
Tel. 020-930202

Huid en Haar
Zoek dringend

Ditzelfde menu is t/m donderdag in Haarlem

AM l IM-Kerkstraat 22

3-kamer
woning

Per nagel f 15.-

Nu ook

suikervrij-artikelen
Jam suikervrij

in de Watergraafsmeer te A'dam met
cv, 3 kamers,
huisk. 9 m lang,
2 grote sip.k., 1
boven, 1 beneden.
H uur 475,-p. m.
Tuin met schuur, 5
min. van de Middenweg.

ON

VOORVERKOOP KAARTEN a Hfl. 5,-p.p.
BIJ: V.V.V. Zandvoort
ZOMERLUST, Kosterstr.5 Zandvoort
J.SCHUURMAN, Rozenobelstr.12 Zandvoort
AUTOBEDRIJF ZANDVOORT, K.Onnesstr.
A.FIJMA, Borneostraat 29 Haarlem

9IM
17 SS 58

Wtm rdt
01»

023 31 H te

De Broissois
Topshop Haarlem:
La Bonnonniere:
nmbureau

* Rose vanRooyen:
* John en Leonie v. d. Werf:
parfumerie
Gereserveerde toegangspoorten a 30,- fincl. kojfie,
drank ie e. d. t kunt u kopen bij J M en ('OIIIIKI

Door het
optreden van
Rob de M/i w
deze nwdeshoH,
die gebracht
u onlt door ft
mannaquins en 2
drevnen, echt
een avond i e
gezellig uit.'

Als extra attractie geelt uw toegangsbewijs te\ens

Tel. 13713
Tel. 13852
Tel. 14580
Tel. 023-256285

kans op een weekendreis

voor 2 personen naar bruisens BRUSSEL ot het elegante IHISSM UOKr met vcrbli]! in luxe hotel aangeboden dooi
EUROSOL en vele andere kleine prij/en

WEEKMEDIA30
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De Gouwe
natuurvoeding
is weer open.

Myrna Bruynzeel
.W^r

Gedinl Thoonh«idssr»«»nialiste (Stivas)
voor ieder huidtype een compiete
schoonheidsbehandeling/j«*
Diverse
«P

X volwaardige broodsoorten (vers»
x bioïogische-dynamisclie groenten (verst»
$K velerlei zuivelprodukten.

Geef uw gezondheid een
kans.
Vers gebak trakteren?
Even bellen naar
BAKKERIJ

R. v. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

AUTORIJSCHOOL

r

ten uitgebreid assortiment aan k w a l i t e i t s
p r o d u kt e n op het gebied van nutuurvoeding
Regelmatige aanvoer van:

Hallestraat 28, telefoon 16948.

Uw liiiid vraagt aandacht.

J.W. van Putten
Brederodestraat61, Zand voort

n
m
n
#n

G. van Engelen

Belastingconsulent/accountant
helpt u bij:

Ing. Friedhoffplein 11

• invullen van aangiftebiljetten
• financieringen
• adviezen
• assurantiën

ontharingsmethoden
Behandeling na afspraak,
ook 's avonds.
Kostverlorenslraal 89 - Zandvoorl.
Telefoon 14692.

Rijksgediplomeerd
Schakel, automaat en vrachtwagen.
Voor afspraken bellen tussen 18.15 en 18.45 u.
van maandag t/m vrijdag:

Ui- hi] di! ANBOS anmji'slolcn
s'hiK Hiht'idsspecialisli/
iji'i'fi cl 11- iwndiicht en advisivrl
u hii di' wrxorijiny van uiv huid.
Duüe specialiste is lu'iki-'nlvi.» ,1,111 het ANBOS i'inhkvm.
Ook in uw plci.it* kunt u terecht

Tel. 02507 -1 38 87.

Voor al uw c.v.-, loodgietersen dakbedekkerswerk

KUNSTGEBITTENREPARATIES

naar:

Juist mei de carnavalsdagen moei u morgen dal u steeds
goed bij de lijd blij Tl.

HORLOGERIE

tel.

12372

A. RITMAN

tel. 14618

Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65.

tel.

13698

Voor al uw:

C. WAANING

TE KOOP GEVRAAGD:

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. \ 23 07

RECENTELIJK GEBOUWD HUIS

zorgl daarvoor zonder enig risico, dag en nacht.
Zijn horloges, klokken en wekkers geven altijd de
juiste lijd.
Een uurwerk van Waaning geeft zekerheid,
ook tijdens hel carnaval.
Komt u eens kijken in zijn showroom.
'l Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling mei elektronische apparatuur.

tel. 13621

Pien Bakker
Fr. Zwaanstraat 68
Ria Suiker
Fahrenheitstraat 80
Lavina v. Tetterode
Brederodcstraat 77
Cobi Verkadc
Sophiaweg 25

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507 - 1 31 76
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67.

De voorjaarszaden
zijn binnen!

J.BLUYS
Haltestraat 65

vrijstaand, geschakeld (Zonder 1 kap)
Liefst omgeving Burg. Nawijnlaan.

Tel. 020 - 24 02 21
Na 19.00 uur.

•
•
•
•
•

tegelwerk
stucwerk
voegwerk
vernieuwen riolering
ontstoppen riolering
met de modernste
apparatuur:

Zandvoort

Bouwbedrijf J.Ö. KEUR

De specialist in al uw
bloemwerken

Fahrenheitstraat 4, 2041 CH
Tel. 02507-14137.

Zandvoort

8210 R

SSSSsssSïlii
Dixan 2 kilo
Smeer 's een beschuitje met tafelmarganne van het
befaamde Margarine-Merk. En verrijk dan 'n tweeae
beschuitje met SPAR Tafelmargarine. U ziet het. U proeft het.
Nét zo smeuïg. Nét zo fris. Nét zo lekker.
Het enige verschil is...
Aanbiedingen geldig t/m
dinsdag 2 maart 1982.

ar Pils
m.m*j?

995

van Nelle
Supra Koffie
*^
*
«j

Mona Magere
Fruityoghurt

189

D.E. Moccona 200 gram
rood
goud
coff. vrij

10.4513.7213.14
met dubbele waardcpunten
Chaudfontaine
Bronwater
liter

100 gram

ZwitsaI Babyolie
ZwitsaI
Babyshampoo

379

Stegeman
Slagersleverworst
200 gram
Stegeman
Schouderham 150 g
Johma a
Huzarensalade
excellent 500 gram
Zwan Boerenmetworst

zout/paprika
120 gram

normaal/
snelfilter
250 gram

Gepaneerde
Varkensschnitzel

Calgon 500 gram

Picnic 3-pak

159

FIJNE VLEESWAREN

Spar Chips

30 cl. krat
a 24 flesjes

donderdag 18 februari

citron liter

525

Pizza Grandioza
diepvries
A£*g\
435 gram
4511

150

Zo zijn er liefst 450 SPAR Eigen-Merk artikelen
allemaal véél voordeliger.
allemaal gegarandeerd door de grootste kruidenier
van Europa.

NEEM-DE-PROEF PRIJZEN:

®lkfelmargarine

kuipje 500 gram

•SRAR•

Spar Pils 0.5 liter
r-u i *.*•
arCholatt,
* v
chocoladedrank

500 gram
Bloemenhoning

Honig 4-Granen
Pannekoekmix

ar Makreel
in olie 200 gram

, A™
1000 g
\V(
&JL+J

Spar Mie 500 g
l Spar Amsterdamse
Uitjes 3/4 pot
*** Spar Bruine Bonen

of Ka£ucijners

I /' blik
J
l Spar
Maaltijdsoepen
l / l blik alle smaken

169

10x10
Zakdoekjes stuks

«198

3008

lÖIVEL:
Magere Yoghurt
dagvers liter
Roomkaas
500 gram
Gerdabel Brie
Père Leonard
125 gram

assortie
maten en kleuren

Spar
Frikandellen
familypak

398

«75

Carnaby Zwitserse
s
Gebakjes 4 stuks
395
S

179

BROOD EN GEBAK

Tijgerbrood
800 gram
4 Krentenbollen

Spar
Kabeljauwfilet
400 gram

alleen geldig in Spar Super

Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 23 februari

kilo

795

Runderborstlappen
500 gram

Wt'\\'l

500 gram

B "SI-

tjOlU aardbeien-.
chocolade-.
1*7Q
bananendrank 3-pak J l™

'ZVi
******

500 gram

Malse Bief/
Baklappen

instant sjraanvlokken

JL*

98

Magere
Runderbraadlappen

ivLiimuafi

298 Bambix

Calvé Pizza di Mama
Bolognese/
Napolitana

SPAR SUPER IN: Zandvoort: Celciusslraal 192

rood, wit, rosé,
ex l ra drv().75 liter

vrijdag 19 en zaterdag 20 februari

215
149

Klosterschoppen
Fris Wijn
3 flessen
a 0,7 liter'

10.-

Kuikenborst
(halffilet)
kilo
GROENTE EN PRÜll
woensdag 17 februari

Hutspot
500 gram
.

donderdag 18 februari

Grote Bloemkool
per stuk
vrijdag 19 en zaterdag 20 februari

Grote Spaanse
navels
l O stuks
Spaanse
kilo
Golden Delicious
Groene Paprika
per stuk
Sperzieboontjes
500 gram

501
HET BESTE IN DE BUURT!

I/VEEKMEDIA3Ö"
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KEES BRUIN MATCHWINNAAR

^Ki&^

'meeuwen steviger aan
floor zege op Zilvermeeuwen
ANDVOORT - Opnieuw behaale Zandvoortmeeuweh een kleine
-0) overwinning. Nu werd het
ezoekende Zilvermeeuwen aan
é zegekar gebonden, een Zilvereeuwen dat zeker niet de minere was van een matig spelend
4eeuwen-team. Door dit resulaat is de positie van Zandvoortnèeuwen bijzónder 'rooskleurig
e&prden, mede door het puntenerlies van de concurrenten ZFC
n I W. Na de helft van de competie te hebben afgewerkt gaan de
andvoorters met drie punten
oorsprong aan kop.
oor het enige doelpunt zorgde
Cées Bruin, vijf minuten voor het
inde.

In deze fase ontbrak het de Meeuwen
niet aan geluk. Door een foutief opgezette buitenspelval kwam de Zilvermeeuwen spits vrij voor Ed Steffers.
Het'schot belandde echter tegen de
paal. Direkt hierna volgde wederom
eeff aanval door het centrum van de
Zandvoortse-defensie, maar nu was
het Bert Leijenhorst die redding
bracht. Het kostte Letfenhorst wel een
blessure, maar na opgelapt te zijn kon
lüj weer verder spelen.

In de beginperiode bleven beide
teams aardig zij aan zij. Willem Pijper
nam de eerste drie Zandvoortse treffers voor zijn rekening, maar de snelle
ploeg uit Bergen kwam met een fel
offensief terug tot 3-3.
O$k Laurens v.d. Bos en Emst Pehle
lieten een uitstekend doelpunt aantekenen, maar weer liep Berdos in naar
5-5. Een verslapping in de concentra-

Vechtpartijen
ZANDVOORT - Zondagmorgen hebben zich in de gemeente verschillende
vechtpartijen voorgedaan bij bezoek
aan etablissementen,
's .morgens om 02.00 uur meldde een
^jarige Zandvoorter zich bij de politie. Bij een meningsverschil mét een
onbekend gebleven dader in een dancing aan de Haltestraat'meende hij
een stomp in zijn buik te hebben
gekregen. Dit bleek later een messteek geweest te zijn.
Hét slachtoffer werd naar een Haarlems ziekenhuis overgebracht. Een
operatie bleek noodzakelijk. Tijdens
deze operatie bleek de buikwand te
zijn beschadigd.
Nog geen half uur later kwam een
19-jarige Zandvoorter aan het politiebureau met verwondingen aan zijn
gezicht. Hij bleek door twee mannen
te 'zijn mishandeld, de jongen had een
gebroken kunstgebit en wonden aan
zijn neus en mond.
Ook zondag, maar nu in de avond,
werd een vechtpartij gemeld in een
restaurant aan de Haltestraat.
Het interieur van het restaurant had
veel schade opgelopen, terwijl ook
twee bezoekers van het restaurant,
een 38-jarige Amsterdammer en een
23-jarige inwoner uit Amstelveen, gewond werden. Beide bezoekers wer" 'ri door een arts behandeld.

Tweede Klasse KNVB
VM
11-17
ZFC
11-14
Zilvermeeuwen
11-12
IW
9-11
DTS
9-11
ADO'20
10-11
Vierde Klasse KNVB Zaterdag
Aalsmeer
11-21
Hoofddorp
11-17
SIZO
11-16
DWA
11-14
SMS
11-12
Zandvoort'75
11-12

Vitesse'22
Volewijckers
Ripperda
VIOSW
ZVV
Volendam

11-11
10-8
11-8
11-8
12-8
10-7

SCZ'58
Energie
De Spartaan
WRA
De Geuzen
J. Hercules

11-9
11-8
11-8
12-7
11-5
10-3

TAFELTENNIS

Nederlagen
voor Unicum
ZANDVOORT- De jeugdafdeling
van Unicum heeft het afgelopen
weekend gevoelige nederlagen
moeten incasseren. Alleen het Ie
team welpen - pupillen sloot met
winst af. Bij de senioren bleef het
een stuk gunstiger, het eerste
team won met 9-1 van HTC 3 uit
Hoofddorp, het derde team versloeg Castricum 11 met 10-0 en de
dames behaalden een krappe 6-4
zege tegen TOO 2 uit Haarlem.
Ook de kompetitieleiding van de
NTTB houdt rekening met de
komende krokusvakantie. Geen
kompetitie-wedstrijden volgende
week maar wel trainingen in de
sportzaal van Nieuw-Unicum.

Unicum l- HTC 3 eindstand 9-1. Hoppe en Tump waren allebei goed voor
drie wcdstrijdpuntcn; ter Heijden
AMSTERDAM - Zandvoort '75 zenploeg knokken voor een beter re- moest een vcrliespunt accepteren.

sultaat, echter zonder succes. Raymond Keuning kon de bal nog juist
voor de voeten van de doorgebroken
spits ten koste van een corner wégtrappen.
De Geuzen gaf door goed buitenspel
zetten de Zandvoortse voorwaartsen
weinig kans. Gevaar was er toen Harry Baars de vrijstaande Rob van der
Bergh lanceerde, maar de bal belandde hard in het zijnet. Een vrije trap
van Rob Gansner ging wederom rakellngs over de lat.
In het laatste kwartier bleven de AmReeds na 3 minuten bracht Zandvoort sterdammers sterk aandringen, maar
'75 de eindstand op het scorebord. de Zandvoortse verdediging hield het
Bart Koops op rechts weggesfüurd hoofd koel.
door Bert van Staveren bracht de bal
voor de doelmond en deze werd door
Ronald Zaadnoordijk ingekopt: 0-1.
De Amsterdamse doelman ging bij
deze treffer niet vrijuit. Bijzonder jam- ZANDVOORT - Op zaterdag 20 femer voor de goalie, want hij zou ver- bruari aanstaande wordt van 13.00der geen fout meer maken.
17.00 uur door de afd. Kennemerland
De Geuzen kwam sterk in de aanval, van De Verzamelaar een ruilbeurs
schoten waarbij de bal rakelings over georganiseerd. Het betreft hier oude
en net naast ging. Zandvoort '75 kon postzegels, munten, oude ansichtnog dicht bij een treffer komen. In een kaarten en tientallen andere verzamezelfde situatie als tegen SIZO voor de lobjekten. Plaats: Clubgebouw Regrust, een vrije trap van Rob Gansner gestraat 21 te Haarlem.
werd ook nu door Gerard Nijkamp
over de lat geknald. De Geuzen-spits
Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
kwam nog alleen voor het Zandvoort•
•
*
'
•
"'•
. ' telefoon . ' "•• •• :'"-'"f
se doel, maar de zwakke inzet was
geen probleem voor doelman Hans
Gansner.
Na rust bleef de hardwerkende Geuvertrok jl. zaterdag naar het Amsterdamse De Geuzen zonder Karel v.d. Reijden, Ruud v.d. Putten
en doelman Wim Oude. Toch gingen de badgasten met een kleine
0-1-zege huiswaarts. De zege
kwam reeds kort na het begin tot
stand. Eerlijkheidshalve moet
vermeld worden dat een gelijkspel de verhouding in het veld
beter had weergegeven.

Ruilbeurs

GOAL - Kees de Bruin passeert door een kopbal de keeper van Zilvermeeuwen en scoort in de allerlaatste
minuten.
Zilvermeeuwen rook een kans op een
doelpunt, maar wat zij ook probeerden, Ed Steffers maakte een solide
indruk.
Onder aanvoering van de keihard
werkende Duncan Pratt kwam Zandvoortmeeuwen, met nog 15 minuten
te spelen, wat meer aan aanvallen toe.
Zij forceerden enige vrije trappen die
echter onbenut bleven.

De gasten zetten nog een laatste wanhoopoffensief in om de gelijkmaker te
forceren. Een keihard schot leek doel
te raken maar Ed Steffers hield met
katachtige reactie zijn doel schoon,
waardoor Zandvoortmëeuwen enigszins fortuinlijk in het bezit kwam van
twee punten.

Doelpunt
Met nog vijf minuten te gaan kwam
toch nog het niet meer verwachte
doelpunt. Op links kwam John van
der Zeijs vrij en gaf een voorzet, die
een prooi leek te worden voor de
Zilvermeeuwen doelman. Deze liet de
bal door de handen glippen en Kees
Bruin reageerde attent en scoorde de
winnnende treffer, 1-0.

tie bij ZVM bracht de gasten zelfs op
6-10 vóór Ernst Pehle met een strafworp kon tegenscoren.
Het technisch matige duel werd
steeds fanatieker en de arbiters moesten veelvuldig met de gele kaart wapperen. Twee Berdos-splers verdwenen
naar de bank, maar ook dat voordeel
wist ZVM niet uit te buiten.
In de slotfase van de eerste helft
kwam de thuisclub even in haar bekende ritme en via treffers van Willem
Pijper, Djurre Boukes (2 maal) en Cor
v.d. Koekelt wist men toch nog de
hoopgevende 11-11-ruststand op het
scorebord te brengen.
Defensieve blunders waren oorzaak,
dat de Bergenaren vrij snel tot 11-15
konden uitlopen en zij zouden de
voorsprong niet meer uit handen geven.
Door knappe treffers van Pijper, Joost
Berkhout en Laurens v.d. Bos werd
het bij 14-16 nog even hoopvol, maar
toen bleek, dat Berdos zowel mentaal
als taktisch meer in huis had dan
ZVM, dat vele kansen, zelfs een penalty, om zeep bracht. Wim Brugman,
Willem Pijper en Laurens v.d. Bos
plaatsten ieder nog wel een uitstekende tegentreffer, maar ook de snel en
hard opererende ploeg uit Bergen liet
keeper Harry Terpstra nog viermaal
vissen. Einduitslag 17-20.

Winst voor
karate team
ZANDVOORT - Afgelopen zondag vond er in de dojo aan de
Brugstraat een sportieve ontmoeting plaats tussen de sportschool
Mentaal en Fysiek uit Breukelen
en de Zandvoortse A.F.A.F.A. Deze gezamenlijke training, die afgesloten werd met onderlinge wedstrijden is een voorbereiding op
de kampioenschappen van Zandyoort die op 27 maart aanstaande
in de Van Pagéehal zullen plaatsvinden.
Deze eerste kennismaking voor de
nieuwbakken Zandvoortse karateka's
in de wedstrijdsport is zeker niet onbevredigend verlopen.
Na een in eerste instantie wat moeizame start tegen het veel geroutineerde
en hoger gegradueerde team uit Breukelen namen de Zandvocrters al snel
met verrassende been-en vuisttechnieken het initiatief over.
Vooral op technisch niveau sloegen de
Zandvoorters een uitstekend figuur.

De mense van vandaeg hebbe
zeker wel es 'n paer daege 'n
opkikkertje nodig.

Zeeschuimers
kunnen meer leden
plaatsen
ZANDVOORT - De Zandvoortse
Zwem & Pqloclub „De Zeeschuimers" is niet alleen voor wedstrijdsport, maar ook wordt grote
plaats ingeruimd voor het sportief en recreatief zwemmen.
De afdeling sportief, recreatief bij
De Zeeschuimers start met kinderen met A- en B-diploma en geeft
een speelsgewijs opleidingsprogramma naar hogere diploma's
en zwembrevetten. De schoolslag
en rugslag staan zeker in het
begin centraal, omdat dat de bekendste en best geleerde slagen
zijn. Langzaam maar zeker wordt
er uitgebreid met oefeningen voor
het aanleren van de vrije slag en
later de moeilijke vlinderslag. Afhankelijk van hun persoonlijke
prestaties worden de kinderen opgeleid voor het volgende diploma
dat door de KNZB wordt afgenomen. Dat diploma-zwemmen is
echter nooit verplicht.
In het lesprogramma is ook een
kennismaking opgenomen met
wedstrijdzwemmen, helleren van
goed aantikken, keerpunten,
startduik, het waterpolo met balgooien en zwemmen met de bal,
het kunstzwemmen, waarbij juist
de beheersing van het lichaam
erg belangrijk is. Na twee zwemlesuren - van 18-00-19.00 en 19.0020.00 uur volgt meestal een recreatief spelprogramma waaraan
alle kinderen kunnen meedoen.
Elke vrijdagavond zijn De Zeeschuimers van 18.00-20.30 uur bereikbaar in zwembad de Duinpan
waar ook alle informatie over de
aktiviteiten van de Zandvoortse
zwemclub gegeven wordt.
Kosten van recreatief, sportief
zwemmen bedragen ƒ 15,- per
maand. Inlichtingen of aanmeldingen altijd elke vrijdagavond in
de Duinpan of tel. 16345 mevr.
Westhoven of 16511 bij mevr. Ter
Heyden.

02977^28411

SLECHTS GELIJKSPEL VOOR HONG KONG

Nihot wint spannende derby
tegen Rinko
HILLEGOM - In de interregionale
zaalvoetbalcompetitie gaat het
de SC Hong Kong niet voor de
wind. Na enige zware nederlagen
kwam het ook tegen Seur de Jordaan niet tot imponerend zaalvoetbal. De laaggeplaatste Amsterdammers hielden de Zandvoorters op 0-0, een voor zaalvoetbal zeer ongebruikelijke en niet
veel voorkomende score. In de
eerste klasse bracht de Zandvoortse derby Rinko tegen Nihot
meer spanning. Het zeer sportieve
duel werd door een beter kansen
benuttend Nihot met 2-1 gewon-

Matig handbal
ZVM tegen Berdos
ZANDVOORT - De handballers
van Zandvoortmëeuwen hebben
j.i; zondag hun recente serie successen niet kunnen continueren.
In eigen huis moesten de blauwgelen met een verdiende 17-20
nederlaag tegen Berdos genoegen
nemen. Het ontbreken van aanvoérder Dirk Berkhout, keeper
Pieter Trommel en coach Jurre
~roenhof zou een excuus kunnen
.jti, maar wat ZVM binnen de
ijsisn etaleerde gaf ook zeker
jeen recht op de zege. In de defen••ie vielen regelmatig grote gaten
c>n de schutters waren deze keer
huri gevoel voor richting veelal
kw«t.

Standen voetbalclubs

Gelukki

Jn de door de zon overgoten Zandvoortse kuil, kwamen de badgasten
goed uit de startblokken. Marcel
Schoor! raasde door de Zilvermeeuwe!n defensie, maar alleen voor de
keeper schoot hij naast. Ook Kees
Bruin kwam in een goede positie,
doch zijn schot verdween in het zijnet.
Na dit goede begin was het vooral
Zijvermeeuwen dat tot beter samenspel kwam. Gevaarlijk werden de gasteh echter niet. Steeds greep de Zandvoortse defensie bekwaam in of doelman Ed Steffers was paraat.
Zandvoortmëeuwen was toch het gevaarlijkst, door de snelle uitvallen, die
echter niet nauwkeurig genoeg waren
opgezet om voor een treffer te zorgen.
Hoekschoppen
Dé badgasten wisten vlak voor de rust
enige hoekschoppen te forceren. De
eerste kwam gevaarlijk voor het doel
maar de Zilvermeeuwen doelman reddê ten koste van opnieuw een hoekschop. Uit deze kopte de mee naar
voren gekomen Richard Kerkman
fraai in, doch de bal verdween rakelings naast het doel.
.
Na de rust waren de eerste mogelijkhëden voor Zandvoortmëeuwen. Opnieuw geen afmakers. Kees Bruin
kopte vrij voor het doel over en meer''ïre schoten hadden niet voldoende
chting om doel te treffen. Mede door
--ilnauwkeurig plaatsen van de bal
„on Zilvermeeuwen het initiatief vol-:d;g naar zich toe trekken en de
^.andvoorters kwamen onder zware
•*(•u-uk.
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SC Hong Kong
Een door invallers geplaagd Hong
Kong kon tegen het zeer verdedigende spel van Seur de Jordaan
geen vuist maken. De twee invallers Hans Schmidt en Erik de
Vlieger, die daarvoor nog in het
tweede team hadden gespeeld,
lieten zien uit het goede hout
gesneden te zijn, maar ook zij
konden niet de goede richting
vinden.
Seur de Jordaan moest het voornamelijk hebben van de counters
die zeker niet van gevaar ontbloot
waren. Ed Steffers hield zijn heiligdom bekwaam schoon. Door
het verdedigende spel van de Amsterdammers kon Hong Kong de
combinatie niet doorvoeren tot in
het strafschopgebied en moest
het vaak van een afstandsschot
gebruik maken. Schoten van
Chris Jongbloed, Marcel Schoort

en Hans Schmidt raakten het
houtwerk of de Amsterdamse
keeper redde.
Ook in de tweede helft een sterker
Hong Kong, dat met het verstrijken van de tijd steeds gehaaster
ging spelen wat het spelpeil niet
bevorderde. Ondanks aandringen
en harde schoten bleef de stand
dubbelblank.
Rinko-Nihot
Deze derby was van goede kwaliteit en daardoor het aanzien volkomen waard. Twee aanvallende
teams, die kansen creëerden,
maar de keepers Hans Gansner
van Nihot en Addy Ottho van
Rinko toonden een goede vorm.
Het duurde tot aan de 16e minuut
voordat het eerste doelpunt viel.
Uit een vrije trap scoorde Teun
Vastenhouw zeer verrassend 1-0
voor Rinko. Rinko heeft niet lang
van deze voorsprong kunnen genieten want 3 minuten later prijkte de gelijkmaker op het scorebord. Een ingooi bereikte Ruud
van der Putten die keihard uithaalde: 1-1.
In de tweede helft was de spanning te srujden. Kansen voor Rinko in de personen van Minze
Zwerver en Simon Molenaar en
voor Nihot, voor Rob Gansner en
Ruud van der Putten, maar geen
doelpunten. Ook drie hoekschoppen voor Nihot leverden niets op.

Unicum 2- HTC 1: Braakhuis wist het
leeuwenaandeel in punten te scoren,
Pcek en Deeskcr konden samen net
niet aan de beslissende punten komen, eindstand 4-6.
CTTC 11 - Unicum 3: eindstand 0-10.
Stam, gansner en van de Aar waren
niet te verslaan. Ook het dubbel werd
in glanzende vorm gewonnen.
GTTC 12 - Unicum 4: eindstand 10-0.
Endema, Bolt en v.d. Berg hadden
geen enkele tafeltenniskans tegen dit
geroutineerde Castricum-team dat
onverbiddelijk de overwinning opeiste.
Unicum 5- SDO 6 Eindstand 1-9. Hoewel de Goede nog een tegenpunt wist
te maken zag het er voor de Unicumvertegenwoordigers niet erg rooskleurig uit.
Dames: TOG 2 - Unicum l eindstand
4-6. Het enige damesteam van Unicum weerde zich bijzonder goed. M. en
N. Doing en v.d. Burch wisten toch de
overwinning binnen te slepen. Een
krappe maar welverdiende zege.
Unicum l jun. - HTC 4 eindstand 3-7.
Fusia 2 - Unicum 2 jun. eindstand 7-3;
Unicum 3 - Heemskerk 4, eindstand
0-10; Heemskerk 6 - Unicum 4 jun.
eindstand 10-0; Castricum 3- Unicum
l welpen/pup. eindstand 3-7; Castricum 2- Unicum 2 welpen / pup. eindstand 7-3; Unicum 3 welpen / pup. - N.
Vennep 4 eindstand 0-10; Unicum 4
welpen / pup. - GTTC l eindstand 010.

Bridgenieuws

ZAND VOORT - De uitslagen van
de vierde wedstrijd in de lopende
competitie van de Zandvoortse
Bridge Club waren ook dit keer
verrassend.
Beide teams streden in de slotfase
verwoed voor de beslissende tref- De dames Keur-Schutte wisten in
fer. In de 18e minuut was het de A lijn de meeste punten te
Nihot dat de leiding nam en niet veroveren. Met 59,64% werden zij
meer afstond. Een goed lopende één. Ondanks alle inspanning
Nihot-aanval bracht Rob Gans- moest het koppel Mevr. de
ner in schietpositie en dat be te- Leeuw-Hr. Braun genoegen nekende 2-1. Rinko heeft in de slot- men met de tweede plaats, het
minuten alles geprobeerd om op verschil was echter slechts 1,45%
gelijke hoogte te komen en Ge- zodat zij toch de totaallijst blijven
rard Koper leek het voor zijn aanvoeren.
ploeg te gaan bewerkstelligen,
maar vrij voor doel struikelde hij In de B lijn waren het de heren de
over de bal, waardoor het 2-1 bleef Leeuw-Saueressig, die met niet
voor Nihot.
minder dan 62,50 de eerste plaats
bezetten, gevolgd door de fam.
Paardebek met 57,29%

Ballet in
Brugstraat

ZANDVOORT - De bekende balletpedagoge Mevr. Roos v. Rooyen, uit
Bilthoven heeft onderdak gevonden
bij de A.F.A.P.A. in de Brugstraat.
Dinsdagmiddag van 16.00 • 19.00 uur
is er voor kinderen, maar ook voor
volwassenen, gelegenheid om een gedegen opleiding in het klassieke ballet te krijgen. Mevr. v.Rooyen, die in
Bilthoven een grote balletstudio bezit, waar zij aj veel leerlingen heeft
opgeleid voor de ballet academy, geniet in de balletwereld een goede bekendheid.
Naast het geven van balletlessen is zij
ook aktief als organisatrice van Unicef gala's, waaraan bekende nationale
en internationale artiesten meewerken. Voor inlichtingen kunt u bellen
030-787602 of 02507-17283.

In de C lijn noteerden het koppel
Mevr.
Lenterman-Hr.
Baan
58,34% waardoor zij nummer één
werden, vóór het koppel Mevr,
Hooy-Hr. Heijlman die volgden
met 55,36%
De tussenstand na vier wedstrijden is nu:
A. lijn l Mevr, de Leeuw / Hr.
Braun; 2 dames Keur-Schutte.
Naar B degradeert het koppel
dames Stor-Valio
B.Lijn l fam. Paardebek (promoveert naar Ai: 2 heren de LeeuwSaueressiu'. Naar C degradeert
het koppel dames Menks-Roest
C. lijn i Mevr. Lenterman / Hr
Baan (promoveert naar B); 2 fam.
Peeman

Basketballtoernooi
The Lions
ZANDVOORT - Zondag 21 februari wordt door de basketballvereniging The Lions het jaarlijkse basketbal Itoernooi georganisecrd, in de Pelikaanhal.
Vanaf 09.00 zullen het 3e en 4e herenteam van de Lions in één poule de
strijd aanbinden met Hoofddorp 7 en
Kinheim 2. Tegelijkertijd zullen het 5e
en 6e herenteam spelen tegen Akrides
6 en Antilopen 3. Ondertussen komen
dan het 7e en 8e herenteam in aktie
tegen De Mare 2 en Hoofddorp 10.
Vanaf 13.30 start het middagtoernooi
waarbij de meisjesjunioren uitkomen
tegen Excercitia B. Onze Gezellen A
en Eve & Adam Stars C.
Daarnaast spelen het 2e en 3e team
dames Lions tegen Onze Gezellen 4 en
Flashing Heiloo l
De meeste aandacht zal ongetwijfeld
uitgaan naar de poule van de hoogste
heren teams. Hierin komen Lions I en
II uit tegen Hillegom en SDO.
Vooral de onderlinge strijd tussen Lions I en II wordt met spanning tegemoet gezien. Lions I
bezet momenteel namelijk de onderste plaats in de tweede divisic, terwijl Lions H koploper is in
de districtsklasse.

ZANDVOORT - De trotse ongeslagen kampioen zaalvoelbal, de B-Junioren van Medina Carpcts. Staand
v.l.n.r. Rob Hendriks, coach, Marco Bluys, Ab Zwemmer, Thomas Sclwltc. Ronald Braamzecl, Robbert
ten Broche en Lowi v.d. M/je, coach. Zittend v.l.n.r. John Keur, Ronald Ha/dermaii, Ton Hendriks en Bob
Brune.
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NIEUW!!!
Tricotpyama's 69,
Nachthemdjes v.a. 45,
van Triumph.

Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaal fondue-restaurant
lot 45 personen.
Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Reserveren: telefoon 023-265333
RESTAURANT

GRAVIN
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party
Gravinnesleeg 9-11-13 - Haarlem

Reserveren: tel. 023-317058

fMa r f / Harn

Elke werkdag vjn
halfnegen lol halteen
en van halftwee '01
hatUesqeopend

Bovendien zjtordags
van 10 00 12 00 uur
U bent welkom.

Reyngcuó
Binnenweg 123 - Heemstede
Telefoon 023 -282900.

FORDOTO

Al plannen gemaakt voor de Paasvakantie of
voor zomaar eens een paar dagen er tussen
uit? Verwen uzelf in onze moderne en
komfortabele bungalows, gelegen in Erm
(gem. Sleen, Drenthe) aan het water in een
prachtige omgeving. Op het park tevens rest.,
bar, supermarkt, wasserette, speeltuin etc.

tel. 02907-16925,

b.g.g. 13242
Ford verkoop en
service
Ook voor diverse
merken inruilauto 's

Graszoden

(Speciale prijzen voor weekend en midweek)

4,- per m2. Ook
voor tuinaanleg en
" (sier)bestrating.
Wij kunnen alle
materialen leveren.
Vraag vrijblijvend
prijsopgaaf.

Inlichtingen en reserveringen:

C.Th.
Sanitaire installatie

Makelaars en taxateurs onroerende goederen.
Adriaan Pauwlaan 27 29 \e Heemstede Tel 023 288560'

TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 mr*
makelaars b taxateurs in bedriils- en woonruimten

G. F. Oesterreicbi

& Partners 020

herman heifemiansweg 6. amsierdaiTi r , »c(e» 18

...je reinste
paradijs!!!

Huurprijs per bungalow
per week v.a. 130,-

Tel. 020-964050

de ridder & strijbis bv

AMSTERDAMs

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN

Voorjaar in eigen land

.Zand voort
Arhpôrestraat 10
(naast Colpitt)

landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,
bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN S - TEL 244609.

Zaterdags geopend tot 16. 00 uur.
's Maandags gesloten.
's Middags van 12. 30- 13. 30 uur gestoten.

KOOYMANS

TE KOOP
AANGEBODEN

DOE MÉÉR ZELF

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren, verf. Louvre-deuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor d*
DOEHETZELVER

RESTAURANT

JACK HOUSE

elikatesse

••••••••••••••••••••••••••••••l

De verleidelijkste 24 mtr.
tussen
Amsterdam
en
Den Haag

Vrije-tijdspark
Ermerzand

1932

CHR. BAfcltiftCHOOL.

191

DE HOEKSTEEN
(voorheen ftobobotht
OphelièlMn 230
Op 1 «pril twstMt <*• *chool 10 j«w.
De festiviteiten starten voof /oog »n oud-op
donderdagavond 1 aprH met een
in de Gereformeerde Kerk, Opnetiatean 3^?
aanvang 19.00 ui*.
Daarna is er in het schoolgebouw o.a. een
tentoonstelling van oude scbobtfoto's,
werkstukken van teentngen, van
oud-feedingen en ouders. Uiteraard nerrwl
ontmoetingen en gesprekken een centrale
piaat$t.
Daar het niet mogelijk is, iedereen persoooti)
te benaderen, wtHen we AU£N DIE ZKX*
ONZE SCMOOt BÉTROKfCEN VOiLEN,
LANGS DEZE WEG UrTNODK3EN:

Dalerstraat, 7843 PE Erm.
telefoon 05915-4018

Mesjeu Andrl

erkend

uffermans
BLEKERSVAARTWEG 51
HEEMSTEDE - TEL. 286892

voor al uw kfedingrcparatic.

inslateteur

Ook voor bont.
LAAN VAN ANGEftS W - TEL. 403431»

Loodgieter
Elektricien
Gasverwarming

het werk wordt ctdér"^ «•

INSCHRIJVING LEERLINGEN
CURSUSJAAR 1982-1983

OPENBAAR_VOOE£FGEZET ONDERWIJS
IN HAARLEM EN OMSTREKEN
VOOR HET VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK
EN HET ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS
De aanmelding van nieuwe leerlingen voor de hieronder genoemde scholen
kan vanaf 1 maart a.s. geschieden bij de rectoren en de directeuren op hun
gewone spreekuren, op nader overeen te komen tijdstippen, alsmede
telefonisch en bovendien op:
donderdag 18 maart 1982 van 14.00 tot 16.00 uur

zaterdag
maandag
RAYON ZUID-WEST
STEDELIJK GYMNASIUM
Prinsenhof 3, Haarlem
telefoon: 315442
rector: ir. G.J. Smit
spreekuur: dinsdag van 15.3016.30 uur en na telefonische
afspraak.

RAYO*§ OOST
SPAARIMESCHOLENGEMEENSCHAPVOOR M.A.V.O.,
H.A.V.O. EN V.W.O. (GYMNASIUM EN ATHENEUM)
Zwemmerslaan 2, Haarlem
telefoon: 339350
rector: drs. D. Kraamwinkel
spreekuur: tb.v. de inschrijving
maandag van 09.00 - 11.00 uur.

GEMEENSCHAP VAN SCHOLEN VOOR V.W.O., H.A.V.O.
EN M.A.V.O. "RAYON ZUIDWEST"
BRONSTEESCHOOL VOOR
M.A.V.O.
Overboslaan 26, Heemstede
telefoon 286818
directeur: J.G. Gordijn
spreekuur: na telefonische
afspraak.
W. GERTENBACHSCHOOL
VOOR M.A.V.O.
Zandvoortselaan 19a, Zandvoort
telefoon: 02507-13782
directeur: W. K. N i j boer
spreekuur: na telefonische
afspraak.

20 maart 1982 van 10.00 tot 12.00 uur
22 maart 1982 van 19.00 tot 21.00 uur
A.H. GERHARDSCHOOL VOOR
M.A.V.O.
Jacobstraat 2., Haarlem

telefoon: 326679
directeur: P.C. Kooistra
spreekuur: na telefonische
afspraak.
COORNHERTSCHOLENGEMEENSCHAP VOOR LYCEUM
EN H.A.V.O.
Chrysanthemumlaan 18, Haarlem
telefoon: 280350 en 280351
rector: drs. J. de Haan
spreekuur: na telefonische
afspraak.

RAYON NOORD
HARTENLUSTSCHOOL VOOR
M.A.V.O.
Vijverweg 31, Bloemendaal
telefoon: 251702
directeur: M. Kampijon

spreekuur: dinsdag van 14,00 16.00 uur, woensdag van 9.00 11.00 uur en na telefonische
afspraak.
KLAAS DE VRIESSCHOOL
VOOR M.A.V.O. OP 2 NIVCAU'S
Santpoorterplein 28, Haaftem
telefoon: 256662
directeur: J. Henstra
spreekuur: maandag van 13.0014.00 uur en na telefonische
afspraak.
LORENTZSCHOLENGEMEENSCHAP VOOR ATHENEUM EN
H.A.V.O.
Sportweg 9, Haarlem
telefoon: 258491
wnd. rector: T.E. van Deene
spreekuur: vrijdag van 11.30 12.30 uur en na telefonische
afspraak.
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l TIEN WERKNEMERS ONTSLAGEN

Bezuinigingen gemeente
werken als n boemerang
ZANDVOORT - „Door drieëntwintig jaar keihard werken had
ik een bedrijf opgebouwd waar
ik trots op was. Het liep goed, ik
had drie vaste werknemers en
werkte met zo'n tien tot twaalf
part-timers. Nu, binnen enkele
maanden moet ik constateren
dat er weinig van over is.
De part-timers heb ik moeten
ontslaan, en ook voor de vaste
werknemers is via het Gewestelijk Arbeidsbureau een ontslagaanvraag ingediend. Ik heb nu
nog werk, voor mijzelf, mijn
vrouw zogauw ze weer beter is en
zal dan ook de laatste part-timer
moeten ontslaan. Het is triest dat
door bezuinigingen van de gemeente mijn bedrijf praktisch
ter ziele is. Het enige dat er op zit
is doorgaan, al moet ik bekennen
dat er dagen bij zijn dat de moed
mij in de schoenen zinkt, dat je
denkt waar doe ik het voor?"
Dit zegt de heer Weber (54) van Weber's Schoonmaakbedrijf, een bedrijf
dat per l februari na zo'n twintig jaar
voor de gemeente schoonmaakwerkzaamheden te hebben verricht, met
een vriendelijk briefje werd bedankt
„voor uw inzet en de goede samenwerking gedurende een groot aantal Jaren".

wordt gevoeld, werd in de gemeente
Zandvoort door de dienst Publieke
Werken ook bekeken waar eventueel
bezuinigd zou kunnen worden. Het
oog van de gemeentelijke rekenmeesters viel toen op de post „schoonmaak / onderhoud bedrijven en gebouwen". Door te besluiten hiervoor
ook andere bedrijven uit te nodigen
voor dit werk in te schrijven, en het
werk te gunnen aan de laagst biedende, viel Schoonmaakbedrijf Weber
buiten de boot.
„Ik kreeg eind september een brief
van de gemeente waarin ze haar voornemen kenbaar maakte. Te zamen
met mijn accountant heb ik toen heel
zuinig een begroting gemaakt, zelfs
lager dan voorgaande jaren, ik dacht
als ik het werk maar kan houden, dan
kan ik tenminste aan mijn verplichtingen voldoen. Op 12 januari werd
een aanbesteding gehouden en pas op
27 januari schreef men mij een brief
dat ik per l februari de sleutels moest
inleveren. Je hoopt dan toch nog dat
men niet alles tegelijk van je afneemt,
maar dat bleek wel het geval te zijn."
Zo vervielen voor Schoonmaakbedrijf
Weber de navolgende onderhoudswerkzaamheden van het lijstje:
Politiebureau- gebouw Politieverkeersdienst, vier kantoorunits politie,
aula begraafplaats, kantoor P.W.,
trappenhuis flat Hogeweg 60, remise
dienst P.W., perceel Hogeweg 78 (parkeer- en milieupolitie), de Josina v.d.
Endeschool, de Van Heuven Goedhartschool en de kleuterschool Hummeloord.

Het pand van Weber's Schoon- van de gemeente nu nog een extra
maakbedrijf aan de Ampère- belasting voor de gedupeerde ei- Bezuinigingen
straat, enkele jaren geleden nog genaar.
de trots en glorie van de eigenaar,
In verband met de economische recesFoto: Hans Meinders Prod. sie die door de gemeenten duidelijk Inschrijving
door de bezuinigingsmaatregelen
Voor de inschrijving van het onderhoud van deze gebouwen was door de
gemeente het advies gevraagd van
het Rijksinkoopbureau te Zwolle, dat
een keurige lijst per gebouw heeft
gegeven hoe vaak en welk onderdeel
per keer moet worden gereinigd.
Volgens de heer Weber was zijn concurrentiepositie vanaf het begin
slecht, omdat hij andere normen hanteert dan de veel grotere schoonmaakbedrijven doen. „Ik heb altijd de
mensen hun vakantie doorbetaald - ik
heb mensen in dienst gehad die voor
mij elf jaar, acht jaar, negen jaar
hebben gewerkt, als die dan zomers
met vakantie wilden dan betaalde ik
ZANDVOOH A.' - Het werklozenco- ons ter ore een onderzoek van de heeft opgegeven en men is van plan die vakantie gewoon door. Bij de gromité te Zandvoort heeft nogmaals gemeente over de werkgelegenheid in het direkt handelen in Zandvoort te te bedrijven wordt dat niet gedaan,
in een schrijven aan de gemeente- Zandvoort en de direkte bevordering staken in afwachting van een door de die berekenen de vakantietoeslag by
hoog moet de nood nog gemeente in te stellen commissie die het loon, en de werknemers ontvanraad van Zandvoort de aandacht daarvan.bijHoe
de burgers zonder werk, informatie verzamelt en het gemeen- gen géén geld wanneer ze met vakangevraagd voor het werklozenpro- stijgen
voordat u als volksvertegenwoordiadviseert over de wijze tie gaan. Dat scheelt een slok op een
bleem in de badplaats. In een ging en gemeentebestuur direkt han- tebestuur
waarop een opvang voor werklozen borrel" vertelt Weber.
uitgebreid schrijven wordt gewe- delend denkt op te treden?" aldus een gerealiseerd kan worden.
„De lonen die men bij een dergelijk
^zen op de plicht die iedere ge- schrijven van het comité.
Wél zal het comité zich nog bezighou- bedrijf verdient zijn uiteindelijk per
den met werk en opvang voor werklo- uur ook lager dan ik betaalde, en dat
• meente heeft mee te werken aan
zen op landelijk en provinciaal rü- scheelt natuurlijk in de prijs die je zelf
plaatselijke aktiviteiten voor Gestegen
'mensen zonder werk, uitgaande De laatste cijfers die door het veau, omdat men dit meer zinvol acht berekent."
en men ook in haar werk door Rfjk en
r '
van art. 36 van de wet WW.
Behalve het feit dat SchoonmaakbeGewestelijk arbeidsbureau be- Provincie wordt gestimuleerd.
„Bij de zich nog steeds uitbreidende kend gemaakt werden, laten een
werkloosheid wordt de vraag steeds stijging van het werklozenaantal
meer dringend, welke schade de bur- zien van 21 over één maand, te
ger ondervindt door de gevolgen van weten januari 1982. Per 31 dedeze situatie en de laksheid van een cember waren er in de badplaats
gemeentebestuur om op zijn minst
werkloze mannen en 110
voor enige opvang en begeleiding te 251
zorgen, buiten de direkte uitkerings- vrouwen, per 31 januari zijn deze
getallen respectievelijk 264 en
' verplichting.
Werkgelegenheid is ook een gemeen- 118, in totaal 382 mensen zonder
'telijke aangelegenheid en nauw ver- werk, waartegenover een vacatuZANDVOORT - Tijdens een handigd. Een vooriichtingspakbonden aan het welzijn van haar bur- re-aantal van zes staat.
feestelijke presentatie, die giste- ket dat werd ontwikkeld door de
gers. Het afschuiven naar anderen
vermindert deze verantwoprdelijk- Ruim zes jaar lang heeft het comité renmiddag in Hoorn plaatsvond, Projektgroep 4-12, samengesteld
heid niet. In dit verband willen wij geijverd voor een opvang en zinvolle werd aan vertegenwoordigers uit voorlichters van de politieopmerken, dat „onwil niet te bewijzen tijdsbesteding van de mensen zonder van de basisscholen in die ge- korpsen Hoorn, Zandvoort, Heervalt, maar onkunde wel is te meten".
in de badplaats. Met deze brief meente een voorlichtingspakket hugowaard, alsmede de regionaNimmer hebben wij van u uw stand- werk
meldt
het comité dat men de moed van de gemeente-politie over- le voorlichtingsfunktionaris en
punt gehoord over vrijwilligerswerk
door mensen met een werkloosheidsof bij standuitkering. Nimmer kwam

WERKLOZENCOMITÉ GOOIT BIJLTJE ER BIJ NEER

, Onwil niet te bewijzen,
e meten'

drijf Weber verplicht is de vaste werknemers, voor wie een ontslagvergunning is verkregen, nog zoveel weken
salaris door te betalen als men dienstjaren heeft („Ja en dan vind ik dat ook
de a vond werkers na al die jaren daar
recht op hebben") zit hij nu nog met
de lasten van het pand en het machinepark dat hij zich in de loop der jaren
heeft aangeschaft.
„Toch altijd nog een investering van
zo'n ruime twee ton. Behalve het pand
aan de Ampèrestraat is er bijvoorbeeld een luxaflexwasinstallatie.
aparte wasmachines voor het wassen
en drogen van overgordijnen etc. etc.
Dat staat daar nu allemaal maar renteloos. De lasten hiervoor moeten
toch nog steeds opgebracht worden,
•want ga je het verkopen dan brengt
het geen cent meer op in deze tijd"
zegt de heer Weber somber.

Reaktie
Op de vraag aan de direkteur van de
dienst Publieke Werken, Wertheim, of
de gemeente heeft kunnen voorzien
dat door haar uitgevoerde bezuinigingen in de gemeente zelf zo'n boemerang-effekt zouden hebben, immers
het ontslag van tien werknemers, fulltimers en part-timers is hiervan oen
direkt gevolg, is het antwoord: „Nou
ja, dat valt wel mee, de gemeente
moet zakelijk blijven, en vele kleintjes
maken één grote. Het levert ons een
enorme besparing op en dat is ook
belangrijk."

Voorlopig ziet de heer Weber in
de gemeente zelf geen kans voor
het verloren gegane werk een
ander aan te nemen. „De gemeente Zandvoort is hiervoor te klein,
ik zou het buiten de gemeente
moeten zoeken, maar zou dan
weer transport moeten versieren, plus de reisuren van het
personeel. Ik zie dat niet zitten.
Wij hebben wel meer zware tijden gehad, mijn vrouw en ik.
Triest is het dat je na zo'n dikke
twintig jaar van hard werken
opnieuw met lege handen staat.
Het enige dat er op zit is van
voren af aan beginnen. Jammer
dat een mens niet meer zo gezond
is als zo'n twintig jaar geleden,
we zullen wel zien," zegt hij enigzins fatalistisch.

Betere voorlichting politie

Berouw
•ZANDVOORT - Een 42-jarige
' Haarlemmer kocht in een café
aan de Botermarkt een aantal
• gestolen cheques en toog op pad
;-'om deze te verzilveren. Toen hij
>' voor ƒ 1200,- had geïnd, kreeg hij
berouw en meldde zich bij de
Haarlemse politie.
, De door hem van een onbekend
"gebleven persoon gekochte cheoues waren afkomstig uit Zand\ 'jort. De inbraak was nog niet
gemeld, omdat de bewoonster en
eigenaresse van de cheques momenteel in een ziekenhuis ver.blijft.

Illegale crossers
rnielen duinen
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Door (te Stichting Duinbehoud werd een joto bijgevoegd van de vernielingen m het
duinterrein tussen de Boulevard en het circuit, veroorzaakt door illegale crossers.
Geen duidelijke foto, maar bij een juiste bestudering kan men de wielsporen zien van
de crossers die hier grote vernielingen in de duinvegetatie hebben
aangericht.
ZANDVOORT - Door de Stichting
Duinbehoud is het gemeentebestuur attcnt gemaakt op vernielingen in het
duintcrrein grenzend aan hel circuitgebied, veroorzaakt door illegale motorcrossers.

Volgens de stichting gaat het hier om
een gebied van 100x300 nieter tussen
de boulevard Barnaert en liet circuit
dat in beheer is bij het Hoogheemraadschap Rijnland en behoort tot verboden gebied.

Onvoldoende
Door de Stichting wordt geconstateerd

dat het politietoezicht hier onvoldocnde is, en men waarschuwt voor de
funktic van dit duinterrein als zeewering. Het gaat hier om een zeer kwetsbaar gebied, dat ook niet voor rekreatie in aanmerking komt.
Volstrekt onvoldoende wordt het toezicht van de politie genoemd, en men is
van mening dat verscherpt politie-optreden niet voldoende zal zijn om aan
deze illegale praktijken een einde te
maken. Aangedrongen wordt op het
nemen van adekwatere maatregelen
van het gemeentebestuur om deze excessen in de toekomst tegen te gaan.
Ook wordt aangedrongen op een betere beheersvorm van het duingebied.

den van spreekbeurten door de Kinde«»n uit de hogere klassen.
Tjjdens het verzamelen en het zoeken
naar een betere vorm van voorlichting
werd ook de hulp ingeroepen van
diverse Zandvoortse lagere scholen,
die hun medewerking hebben verleend. Uitgangspunt hierbij was de
toenemende vraag naar voorlichting
vanuit kleuter- en basisonderwijs en
het grote aantal verzoeken om informatie voor het maken van een werkstuk of het houden van een spreekbeurt. Tot nu toe ontbrak het materiaal, geént op 4-12 jarigen, om aan
deze vraag te voldoen.

Proefprojekt

Een van de kleurplaten
uit het boekje voor de jongere
kinderen.
met assistentie van het bureau
regionale voorlichting gemeentepolitie Noord-Holland.
Het pakket bestaat uit een kleur/
doeboek voor kleuters en onderbouw
basisonderwijs, een informatieboekje
voor de bovenbouw, een politie-kwartet en een setje kleurpotloden.
De bedoeling van het pakket is, dat
het op de diverse scholen gebruikt
gaat worden, hetzij bij voorlichting
over het politiewerk, of voor het hou-

Speurtocht
ZANDVOORT - Zondag miste een
inwoner van Zandvoort zijn crossmotor uit een box aan de Van hennepweg.
Hij deed aangifte bij de politie, maar
startte zelf een speurtocht naar zijn
gestolen vervoermiddel.
Hij vond zijn eigendom terug in een
garagebox aan de Vuurboetstraat, en
keerde opnieuw naar het politiebureau terug met de mededeling dat hij
zijn motor gevonden had.
Door de politie werd hierop een 17jarige scholier aangehouden die bekende te zamen met twee vriendjes de
crossmotor te hebben gestolen. Ook
deze twee knapen bekenden bij verhoor hun aandeel in deze diefstal. Na
onderzoek en verhoor werden de drie
jongens naar huis gestuurd. De Zandvoorter kan weer crossen.

De afdeling Welfare van het Nederlandse Rode Kruis te Zandvoort
houdt op dinsdag 23 februari van
10.00 tot 13.00 uur een verkoop m
„Het huis in de duinen". Er is weer
van alles te koop Van prachtige
tafelkleden tot, eierwarmers aan
toe. Iedereen is van harte welkom.

Genootschapsavond
Het is een opmerkelijk, maar tevens hoogst verblijdend verschijnsel dat alles met de historie van
Zandvoort verband houdend, zozeer in de belangstelling van de
bevolking blijft staan. Dat was
reeds van de aanvang af bij de
oprichting van de folklorevereniging ,,De Wurf' toen Bets Bakels
haar beroemd geworden „Koppiesdag" schreef en dat is sindsdien
altijd zo gebleven. Avonden van
„De Wurf' zijn in de loop van de
jaren een begrip geworden en wat
geen enkele andere vereniging ooit
bereikte, dat lukt wel zonder enige
moeite bij ,,De Wurf' want nog
steeds moet men vechten om kaarten. Waaraan dit nu precies ligt,

kust, dergelijke bloeiende verenigingen kent, bewees deze avond de
medewerking die de klederdrachtgroep van het Genootschap ,,Oud
Noordwijk" verleende die met een
dertigtal personen in oude kostuums een show bracht onder de
titel ,,Een dag uit het leven van een
Noordwij ker".
En het bleek, dat onze Noordwij kse buren in alle opzichten Zandvoort naar de kroon staken Het
publiek heeft kostelijk van deze
opvoering genoten. Ook de fraaie
klederdrachten trokken veel bewondenng, ovenals het commentaar dat door een der leden van de
groep zeer verhelderend werkte
Een betere keuze had men moeilijk
kunnen maken.
De heer Willy van der MIJ c vartoonde voorts weer enkele films
over Oud Zandvoort. We zagen
deze unieke beelden reeds vele malen. maar nieuw blijven ze telkens
opnieuw. Tenslotte oogstte onze
aktieve operretteveremging weer
een groot succes met de muzikale
opluistering van deze avond. Een
kleine expositie over de bouw van
de vroegere watertoren, ingericht
door de bestuursleden T.R. AJthui-

Wél is de heer Wertheim van mening
dat men bij Weber's Schoonmaakbedrjjf de bui heeft zien hangen toen
men in september werd verzocht in te
schrijven voor het volgende jaar. „Wij
hebben een fijne samenwerking gehad
met dit bedrijf, dat wil ik wel benadrukken, maar het is niet anders" is
zijn reaktie.

ZANDVOORTERS IN PROJEKTGROEP

POLITIETOEZICHT ONVOLDOENDE

Welfare Rode Kruis

In eerste instantie zal dit materiaal
gebruikt worden in de provincie
Noord-Holland, omdat het hier gaat
om een proefpakket. Mocht deze proef
slagen dan zal het pakket eind 1982
landelijk worden uitgebracht.
Volgens de heer P.J. Steenman, bureau voorlichting van de Zandvoortse
gemeente-politie, zal binnenkort het
materiaal ook op de Zandvoortse
scholen worden uitgereikt.
De boekjes voor de zogenaamde „onderbouw" en „bovenbouw" van het
onderwijs geven een schematisch
overzicht van het werk dat de politie
verricht. Is het voor de jongere kinderen hoofdzakelijk geënt op het kleuren, want er zijn zeer korte onderschriften bij, voor de ouderen is er een
veel bredere uitleg van de vele taken
die hel politiewerk omvat. Wordt de
jongeren duidelük gemaakt dat je bij
een ongeluk direkt de politie belt, de
ouderen kunnen zelf een bekeuring
invullen, wordt het werk van de recherche uitgelegd, de taak van de
vreemdelingen-politie, die van de kinderpolitie etc. etc.
Wanneer de boekjes door de kinderen
goed worden bestudeerd, bestaat de
kans dat de ouders binnenkort door
hun kroost op de vingers worden getikt wanneer zij b.v. een verkeersovertreding begaan.

Vergadering VVV
ZANDVOORT - Donderdag 25 februari wordt in hotel Faber aan
de Kostverlorenstraat een algemene vergadering voor begunstigers van de VVV gehouden.
De agenda vermeldt:
Bespreking verslag vorige vcrgadering;
Ingekomen stukken; voorlopig financieel verslag over 1981; bestuursverkiezing, (mej. B. Roozen is niet herkiesbaar. hiervoor in de plaats wordt
voorgesteld de heer J.D. van Maris),
bespreking evenementenseizoen 1982,
wat verder ter tafel komt.
De vergadering begint om 20.00 uur.

valt eigenlijk moeilijk precies te
omschrijven. De hang naar het
oude, gevoegd bij de nostalgische
inslag en niet te vergeten de inmiddels beroemd geworden oude klederdrachten, het zijn allemaal dingen, die een hartig woordje meespreken. Dat is niet alleen in Zandvoort zo, maar dat zien we overal.
In elke plaats in ons land, waar
folkloristische verenigingen zijn, is
die hang van de bevolking naar het
oude, naar het verleden, even
groot. Het was, in dit licht bezien,
dan ook geen wonder, dat het voor
het Genootschap „Oud Zandvoort" een opgelegd pandoer was,
dat van het begin af aan het weinig
moeite kostte om „poot aan de
grond te krijgen". Het genootöuiap „wuu £jciiiUVOuit ucnic^Ut

een vooraanstaande plaats in het
Zandvoortse culturele leven en dat
zal wel altijd zo blijven.
Dat bleek ook vrijdagavond jl.
weer, toen de jaarlijkse Genootschapsavond werd georganiseerd
m ons Cultureel Centrum (een
kostbaar bezit) en waar het, zoals
te verwachten was.,,Bomvol" was.
Er was geen plaatsje meer te krijgen. Hebt u zulk een avond wel
eens meegemaakt? Heb u die geheel aparte sfeer, dat ondefimeerbare succes wel eens geproefd? Het
gaat allemaal als vanzelf en iedereen amuseert zich kostelijk. Het
zijn van die speciale avonden, die
zich moeilijk laten omschrijven.
Dat Zandvoort m dit opzicht met
alleen staat, doch naast zich m
andere plaatsen, vooral langs onze

sius en J.M. Bluijs bleek een bijzonder waardevolle bijdrage te
zijn.
Een bezichtiging van de tentoonstelling van de schilder-graficus
Lodewijk Schelfhout yervolmaakte tenslotte deze op zichzelf reeds
volmaakt geslaagde avond. De
voorzitter, ir. C.J. Wagenaar, was
deze avond overgedragen aan de
VW-voorzitter Theo Hilbers.

Danslustigen
In verband met mijn bovenstaande verhaal over De Wurf,
moet ik hierbij tevens even de
aandacht vestigen op het gebrek aan leden waarmee de
dansgroep van De Wurf momenteel kampt.
Door ziekte en zeer, door gebroken, geschaafde, gekneusde benen onder de leden, is het
dansgezelschap aanmerkelijk
uitgedund. Om toch goede
voorstellingen te kunnen blijven geven, en het zomerprogramma kent een groot aantal
uitvoeringen, zoekt men naarstig naar paren, of heren en
dames die bij De Wurf hun
beste beentje willen voorzet-

ten.

Heeft u belangstelling, neem
even contact op met Rob
Gansner, Zandvoortselaan 46,
te!. 13612.

Programma Koninginnedag
Bij de viering van Kortinyinncilat; /'W2 :aJ. iiatmchtjnltjk voor liet verst in de
geschiedenis, niet hel Raadhiiisptcm. tloi h <ic tent, the ten gelegenheid van deze
feestdag op de hoek van tic Grote Kroclii en de Hagewcg zal worden geplaatst,
het centrale punt vormen, omdat een groot deel van de evenementen zich hierin,
dan wel in de nabijheid hiervan afspelen. Het voorlopige programma luidt «/s
volgt:
9.30 tot 11.45 uur: Ucutet\ooruelhnff in het bejaardencentrum Het Hum in de
Duinen.
9.55 uur: vlagltijien op het Raadhuisph m.
10.00 uur: officiële opening \ uu de feestila^ op het Raadhimplctn, terwtil kort
hierna in de tem de maikt een acititutif; neemt. Aanmeldingen \nor de
rommelmarkt bij reisbureau Kcrkntan. Grote Krocht 18, tel. 13203, de heer J.
Oonk.
: aanvani; rmg'iti'ki'n op de lieh. Grote Kruiht.
12.00-14.00 uur: kmüer^pilen in de tent. Aanmeldingen hij de heer J. Oonk,
p/a Reisbureau Kerkman. Grote Knnht IS. tel 13203.
14.00-Id.00 uur: kuuli'nli\Lt> m de tent.
14.30 uur: tiamung pn>gramttiit voor bejaarden in de bejaardencentra Het lhn\
in de Duinen en llui^ in 't Kostverloren.
15.00-16.00 uur. ring\teken te paai d op de Grote Krocht.
K).00 uur : aanvang louH'lri'kkt'n op liet terrein aan de Brederodcstiaat
tegenover garage Kooiman. Aanmelding !>ij de lieer J. Oonk, p/ a Reishuieiiu
Kerkman. Grote Krocht AS'.
19.00-20.30 uur estafette op de Grote Krocht.
20.30 uur: iiiiinang concert met aansluitend taptoe door een ot meer
tnuziekkorpsen.
20.00-24.00 uur: di\co vooi de rijpere icngd in een tem
Verder :ii/!en fi/suvi genoemde programmapunten (e\cnecn\ in i
plaatsvinden wedstrijden op hoinetrameis, veilotini; dooi middel \an
van aM'rittiur en tekenen door liet eoinnelul H' Uur nu Hei Imitsie
hierin, dat het publiek le^en betaling van t I.— enkele lijnen op /N •
zetten, \\atinan de heer llanns een tekening maakt, die \cni>le,t
uitgereikt aan degene, die de ceiste lijnen heeft nenokkcn U ut <', jti
betreft, daar hel comité geen aklie meer mag hoi,den op </i <•< holen, i
in het oranie programma-hoekje, dat hun aan /mis :<;/ uorilcn
oproep tot de bevolking te ruinen om een hi/drage te si,men. iUin n i / < n > i tmaken op de rekening \an het conitti; waarvan het nummer eveneens Hordt
bekendgemaakt.
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VLEES VOOR HOND EN KAT,
Solide tijdlo/.e h e r c n b r i l ,
bruin t r a n s p a r a n t m o n t u u r ,
met elazen c.v.
VANAF
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V A N A F NU

9950

Rauwe pens 400 gram

0,95

Kopvlees 400 gram

1,50

Diepvrieshaantjes
50 stuks

4,00

100 stuks

7,50
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reisbureau

Lager economisch en administratief onderwijs
Voortgezet onderwijs voor leerlingen die theoretisch en praktisch
worden voorbereid op functies in de administratieve en commerciële
sectoi. Het geeft in een vierjarige opleiding de leerlingen een
ruime algemene ontwikkeling.
In het eerste leerjaar worden uitsluitend algemeen vormende vakken
gegeven. In het tweede leerjaar wordt eveneens algemeen vormend
onderwijs gegeven. Er komen enige nieuwe vakken aan de orde, zoals
boekhouden, bedrijfsrekenen. Duits en Spaans.
In het dei de en vierde leerjaar wordt beroepsgericht onderwijs
gegeven met o.a.. de volgende vakken: Nederlands, Engels, Duits,
Spjjni, handel l (bedrijfseconomie, organisôtie en techniek van de
handel, rechts- en wetskennis), handel II (bedrijfsadministratie,
bedrijfsrekenen). kantoorpraktijk, verkoopkunde, machineschrijven,
geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, kennis der natuur,
lichamelijke opvoeding, handvaardigheid en tekenen.
Voor tic kantoor-, winkel- en rnagazijnopleiding beschikt de schoot
over oen pcht kantoor en een modelwinkel. Verder zijn aanwezig
oen talL'ii- en lysitj practicum.
Met hel diploma kunnen goede leerlingen worden toegelaten tot:
M.E.A.O. en M.A.V.O. (o.m. 4e klas), middelbaar huishoudonderwijs,
middelbaar middc-nstandsondet wijs en andere beroepsopleidingen,
w.ujonrjor de politieschool en ondercfficiersopleiciingen.
Lager algemeen voortgezet onderwijs
Tweejiii ine opleiding voor leerlingen die geen beroepsopleiding
volgen.
N.) de tweede klas kan worden overgegaan naar een andere vorm
v.in br.ioupsondei wijs.
AANMELDING: DAGELIJKS TIJDENS DE SCHOOLUREN OF
NA TELEFONISCHE AFSPRAAK, BUITEN DE
SCHOOLUREN.

Carnaval
als vanouds

ïar Bodega Noord
Fredje van Rhee
OJM:M\(,SA\ON:)
IK IVhniuri.
1 1 over 1 1 .
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Uit het warme bakkerswinkeltje

10 zachte bof letjes

250

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

Haal weer eens wat fleur en
kleur in huis met een
gezellig bloemetje

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken, gelet oo artikel 12 van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend
dat op 8 januari 1982 bij hen is ingekomen
een aanvraag van Dirkson B.V., Marktlaan 55
te Hoofddorp voor een vergunning ingevolge
de Hinderwet voor het oprichten en in
werking hebben van een Supermarkt met
bijruimten en shops gelegen aan de
Burgemeester Engelbertsstraat 21 te
Zandvoort.
De aanvraag en andere op de aanvraag
betrekking hebbende stukken liggen tot
18 maart 1982 voor een ieder ter inzage ter
gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken,
Swaluestraat 2 te Zandvoort, op werkdagen
van 8.30 tot 12.30 uur, alwaar desgewenst
een mondelinge toelichting kan worden
verkregen. Voorts liggen de genoemde
stukken ter inzage bij de Openbare Biblio(heek, Pnnsesseweg 34 te Zandvoort. elke
zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tol bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college
worden ingediend.
Een ingekomen bezwaarschrift zal bij de
stukken ter inzage worden gelegd.
Desgewenst kan degene, die een bezwaarschrift indient, verzoeken zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken.
Mondelinge bezwaren kunnen worden
ingediend tijdens de openbare zitting op
3 maart 1982 om 09.30 uur ter gemeentesecretarie, Swalüestraat 2 te Zandvoort.
Tijdens de openbare zitting wordt tevens
gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling tussen het bevoegd gezag, de
aanvrager en de overige aanwezigen.
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op
het volgende: degenen die op de hierboven
omschreven wijze bezwaren hebben
ingebracht en een ieder die aantoont, dat
hij d a a r t o e redelijkerwijs niet in staal 's
geweest, zal in de gelegenheid worden
gesteld bezwaren tegen de ontwerpbeschikking in te dienen.
Zandvoort, 18 febiuari 1982.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

Schuitengat?,
telefoon

13212
auto • brand • leven
alle verzekeringen

Grote sortering
eiken plavuizentafels
vanaf f 198,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25.
telefoon 17751.

AUG. v.d. MIJE

Drogisterij
Moerenburg voor

gemeente
zandvoort

G. Kol
A LA AF

SchoudertiletroHade k,io

IHMM

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE

HINDERWET

Openbare scholengemeenschap voor l.a.v.o. en l.e.a.o.
Zijlvest 25a, telefoon 3 ) 48 92
Directeur: Ph. Spier

498

Grote Krocht20, telefoon 12560-13203

meentG Haarlem
INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN
MR. A. BRUCHSCHOOL

KnakWOrSt 500 gram

Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507 - 1 7878.

touringcar-verhuur

STRBPBQEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

n;iri Door/ukken
man \l'/,if, ken en vinnen

Verrassend modieuze kollektie!
Gehoord op de radio. . .
Te zien op tv. . .
Nu te koop in de winkel

IRVLIEGREIZÉN
AUTOREIZEN
BUSREIZEN
VERREREIZEN
STEDENREIZEN
WIJ HEBBEN ZE
*J. ALLEMAAL

i och t TIJDSCHRIFTEN

KMI Boerenhül
i;iri Verkleed (mei verplich

Uit het slagerswinkeltje van AH - Nieuw!

Ook zondagmiddag open.

Uw adres \ voor:
BOEKEN

l 1%. u-I. 1)2507-10(144.

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.

Wezenbeek

Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A - Zandvoort - Telefoon 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen.
Vrijdag koopavond.

Tel. 1 60 33

ÖÏJO

Grote Krocht 28 - Zandvoort

PTIEK SlSftSGER

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

kilo Vf.-

bij

OOGMKTING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR

Boek-en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

OQQ

O.A.:

DIERENSPECIAALZAAK

Exclusieve damesbnl,
zacht getint transparant
montuur, met glazen e.v.

of

Magere
varkenslappen

Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

Marisstraat 13A - Zandvoort
telefoon 15186.

'^

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN- en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Toer-, trim-, sport- en racefietsen
en alle kleding voor de fietssport
Zoek het beste en vindt het bij:

PETER VERSTEEGE
Haltestraat 18 - Zand voor

Tel. 1 44 99

Gespecialiseerd in

DIEETARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haftestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

Elke dag verse schol en verse
kabeljauwfilet. Heerlijk verse
kabeljauw met mosterdsaus.
Gedurende de maand februari
'/2 kip mei frites
8,95
!/2 kip met kerrie, rijst
en erwten
12,50

Een feestje bij
u thuis?
Wij verzorgen uw

koude schotel

Pizza!
Spaghetti Bolognaise,
Macaroni ham + kaas
Kerkstraat 16, Zandvoort

Ook a la carte!
Steak Delicia 250 gram
Heerlijke biefstuk met gehakte uien,
champignons en verse paprika, overgoten
met pikante pepersaus, gebakken aardappelen en diverse groente en compôte.
Bicfsluk naturel
Uiefsliik champignons
Biefsluk pepersaus
Bicfstuk Stroganoffsaus
Duitse biefsluk
Tourncdos champignons
Kntrccôte
Varkcnshnasje
T-honi'steak
(alle gerechten voorzien van div. soorten
aardappelen en div. soorten verse groente
-H compôte.

'

Ie klas kwaliteit
en toch goedkoop.'

Ouders heeft u een
kinderfeestje?
Delicia heeft heerlijke
pannekoeken!

winterschotels, o.a.
zuurkool, boerenkool,
hutspot, capucijners

65 -h'ers opgelet!
Ga er eens uit...
bij ons 10% korting!

Krokeüen met frites, frikadellen
met meer dan 5 kinderen

10% korting!
Diverse kinderattracties.

:
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Langs de Vloedlijn

WEEKENDDIENSTEN
Datum: 20-21 februari 1982

ZANDVOORT i Een korte plechtigheid met een..enigszins oöiQieel
tintje vond'' vrijdagmiddag 12 februari plaats in dé; Jaap Kiewiet
MavQschool,.aan • de Sophiaweg,
waar door het bestuur van de
Stichting! voor Christelijk onderwtfs in Zandvoort het nieuwe
sportveld #an de schoolleiding
werd overgedragen.

Het leven is een doorlopend
gemaskerd bal, omdat er niemand is die zich ontmaskert.
Alfred de Musset
(1810-1857)

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman en Mol.
Arts: B.P.J. Bouman, telefoon 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten via de telefoonnurnmers van de hulsartsen. Anderson tel.
12058, Drenth tel. 13355, Flleringa tel.
12181, Zwerver tel. 12499.
TANDARTS: telefoon 023-313233.

7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens afspraak. Voor deze hulpverlening, beschlkbaar voor iedere Inwoner van
Zandvoort, geldt dat er voor de vrager
geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR
HULPVERLENING

VRIJWILLIGE
ZANDVOORT:

Voor Informatie, advies en hulp tel.
17373. Op alle werkdagen van 11.00
tot 12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.

WIJKVERPLEGING: Zr. T. v.d. Spek, STICHTING WIJKRAAD
v. Lennepweg 42 hs., tel. 18741.
NOORD telefoon 18083

film-inn-

Met recht werd er door Vice-voorzitte^.
Ritmsin en tevens voorzitter van dé'
werkkommissie bij de realisatie van
het sportveld even. stil gestaan bij de
afgelopen twee jaar, want het werk
dat door bestuur en commissie werd
verricht was geen kleinigheid.

NIEUW

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek WERKLOZENCOMITÉ:spreekuur ieH.B.A. Mulder, telefoon 13185.
dere maandagmorgen van 11.00 tot
12.00 uur in de openbare bibliotheek.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr. Op dat tijdstip ook telefonisch berelkOudshoorn, Llnnaeusstraat 3, flat 2. baar onder nr. 14131
ZANDVOORT - OP 19 februari aan- Zandvoort. Tel. 02507-14437, b.g.g.
Een. onontgonnen
stuk
duinterrein,
staande wordt in de openbare biblio- 023-313233.
WETSW1NKEL Gemeenschapshuis,
grenzend aan :de school werd omgeLouis Davidsstraat Eerste en derde
theek de film van Ingmar Bergman
toverd tot een riant .sportveld, waar
„Herfstsonate" vertoond. De vorstel- DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor- woensdag van de maand van 17.30 tot
verschillende 1sporten op kunnen wor18.30 uur.
ling begint om 21.00 uur en wordt beckestraat 17, tel. 15847.
dert beoefend- en waaï verschillende
onderbroken door een koffiepauze. GESLACHTSZIEKTEN: Voor alge- CRISISCENTRUM Schotersingel 2,
scholen gebruik van kunnen maken.
, Niet .voor. niets w,aren..ook. leerlingen
Toegang is gratis.
mene informatie tel. 023-320202 (dag Haarlem. Tel. 023-256198. Geeft direct
'van de Beatrïxschool deze vrijdag de
De beste films van Bergman onder- en nacht)
hulp wanneer u die nodig heeft bij
• gasten van de Mavoschool, ook de'
scheiden zich onder meer door een
acute problemen.
Tüeuters' van dë-.'.Woelwaters", 'zullen
uiterlijke eenvoud. Weinig personages, POLITIE: telefoon 13043
in overleg'• met de beide overige
poespas, verteld volgens klassieschoolhoofden^ zich kunnen uitleven. Sportterrein van de Jaap Kiewiet MAVO aan de Sophiaweg dat geheel uit eigen middelen werd betaald weinig
ke structuren die ook in het theater BRANDWEER: telefoon 12000
op dit uitstekend geoutilleerde ter- (ƒ180.000,-), waar de schooljeugd vrijdagmiddag als jonge honden uitgelaten over ronddolde.
worden toegepast - eenheid van tijd, CENTRALE POST AMBULANCEHet veld beschikt over een eigen beregen-installatie (handig voor snikhete dagen als de jeugd plaats en handeling.
VERVOER (CPA) KENNEMER. . . . ••••>.. . ; .
..- ...... verkoeling zoekt) en een zeer modern kleedcomplex met uitstekend sanitair.
Herfstsonate kan gerekend worden tot LAND: ongevallen 023-319191, besteld
•Groei •, ^r,,. . . . . . . . . .
foto Hans Meinders procL de hoogtepunten in Bergman's uitge- vervoer
tel. 023-319277
men was
DöOr'öe heer Ritman Werd in enkele ^
begonnen, het uiteinde- seré van.de Beatrixschool. Via de Een feestelijke dag dus voor de Jaap brcide oeuvre. Het is een keurig afgeGeboren: Ilse, d.v. L.N. Weber en
Ke
• korte woorden de.groei van de school "^ 'resultaat mag gezien worden.
onderdelen hockey, balletje-blik, Kiewiet MAVO, de schoolleiding van rond verhaal, ingekaderd door een man TAXI: telefoon 12600 en 16843
M.J.W.
Caspers; Angéla, d.v. J.E.
-geschetst. .Begonnen.24 jaar.geleden
' Ping:pong,voetbal-slalom, zwaar kop- de MAVO en de lagere school en ook die zegt dat hij soms naar zijn vrouw
GASBEDRIJF: Winkel en W.C. van Musscher;
als Christelijke MULO in één lèslo- Terwijl de werkkommissie zdch-bezig- P enen balletje-poep, kwam men aan de kleuterschool. De beide sportlera- kijkt zonder dat zij het weet. Een STORINGSDIENST
telefoon 17641
Raquelle Vanessa, d.v. P. Fleers
ren De Jong en Hard?veld, die belden
kaal van de Wilhelminaschoql, kan hield mét de aanleg van het sportveld, veen.fiks puntentotaal.
tafereel met een sul van een
^- ,._„„.„_
£.„o,.*,
waren
en Y.H.C. Visser.
M.x. -,.~;.
hadden oQk de
ou|_
ercommi
iK. van
symbolisch de beschikking kregen vredig
; -.men ~.
nu *-.u,
beschikken
over een moderne
.<~. Winnaars
. . hier. Sjoerd
- „ „(76
• punt.);
- ,
ucwu
lx ,^
TIn e ._,
MAATSCHAPPELIJK Overleden: Johanna Harbrecht,
over het veld door overhandiging van kerel die nooit verder lijkt gekomen WERK ZANDVOORT
- school met negen bokalen, één-film-- de jaap Kiewiet MAVO en de Beatrix- S vH.-.pnt.) en Arno (72 punt.),
een blikje met een polletje helmgras, dan naar zijn vrouw te kijken, de brief l, telefoon 13459 (b.g.g. Noorderstraat
zaal, een.rfirekteurskamer, .één-voor school niet stU gezeten.
023-320899 of geb. Cornet, 76 jr.
zullen op dit terrein dat er grandioos te lezen die ze zojuist heeft geschreven 320464). Spreekuur op werkdagen
. de .adjunkt, één, t vóór algemeen ge.
,
by ligt, nog heel wat uren sportonder- en deze voor haar op de post te doen. 9.00 tot 10.00 uur, maandagavond van
' bruik'eri ruimte'voor de'conciërge. _, „ ..
:- . " • .-.."•'. , '
van
Voor éfe vroegere direkteur, Jaap Kie- Talloze bingo-avonden; fancy-falrs, !OT
wijs kunnen geven.
Het maakt duidelijk dat de man geen
wiet. moest.deze dag waarop dan nog men
*«rijen etc hadden ervoor gezorgd dat
enkele rol van betekenis speelt in deze
een sportveld met kleedakkommodabehalve over het sportveld, ook
film. Het gaat dan ook over twee
tie toegevoegd kon worden, toch wel over diverse sportartikelen, zoals balvrouwen, of zoals Bergman zelf zegt:
len,
doelpalen,
etc. etc..kan beschikeen heuglijke zapn. .•'
'
„Het is een film voor twee aktrices,
ken. De samenwerking tussen allen
ZANDVOORT - Maandagmorgen
' Trots was hét bestuur op het feit dat was uitstekend gewees.t.;
meer nog; twee violen".
w'erd-brj de politie gemeld dat in
dit veld geheel uit eigen middelen
vrouw naar wie de man kijkt heeft
'ëèn autobedrijf aan de Kamer- ZANDVOORT - Op zaterdag 6,13 De
"wërd'^efii5iain'cierd.;Het.had dan wel
het begin een brief geschreven naar Zondag 21 februari
veel slapeloze nachten gekost en men Open das
;litjgh;: .Qnrïesstraat een inbraak en 20 maart wordt in Verenigings- in
had och-. ..wel,, eens. afgevraagd waar
was'gëJplêe'gd/
gebouw De Krocht een toneel- haar moeder, wier vriend pas is overleZANDVOORT - In de maanden deBehalve deze enigszins officiële han- Binnengekomen door het force- voorstelling gegeven van „De den en die wordt uitgenodigd op ver- Hervormde kerk, Kerkplein:
cember
januari zijn op het politjebuhaal
te
komen
in
de
domineeswoning
deling, werd er op dezelfde dag een ren van een deur, nam men ge- Oamaelkoningin" door folklore10.00 uur: ds. C. Mataheru. (Crè- reau deennavolgende
voorwerpen als
die haar dochter bewoont met de man, che aanwezig).
„open dag" gehouden. Bestemd voor reedschap uit de werkplaats-en vereniging. De Wurf.
gevonden geregistreerd:
diegenen die een nadere kennisma- ging daarmee een muurkluis te
een dominee. In deze ontmoeting, die Jeugdhuis achter de kerk:
handschoenen;
king met leerkrachten en school weneen dag en een nacht duurt, geven de 10.00 uur: Jeugdkapel.
sten in verband met vervolgonderwijs lijf. De kluis werd uit de muur De voorstellingen beginnen om twee vrouwen zich bloot, zeggen ze Gereformeerde
portemonnees;
kerk, Julianaweg brillen;
gehaald, verdwenen was een geld- 20.00 uur en kaarten z$jn verkrygvoor hun kinderen.
... .
de waarheid, geraken zij in een 15.
bedrag van ƒ4400,- aan contan- baar brj de bekende adressen. elkaar
vaasje;
Handvaardigheid wordt hier op een ten, diverse cheques en kenteken- De eerste voorstelling is bijna status van zo'n grondige haat als alleen 10.00 uur: ds. L. Dorst van Sant- sleutels;
mogelijk
is
op
basis
van
een
diepgaanpoort; 19.00 uur: geen dienst.
deskundige en speelse wijze gege- bewijzen.
uitverkocht.
ZANDVOORT - Maandagavond zeer
de liefde. Wanneer de wederzijdse Nederlandse Protestantenbond, honden;
gezien de door de leerlingen aan-j In een garage aan de Curiestraat
apparaat om bij gladheid om een van
omstreeks 22.30 uur werden orn- ven,
ontluistering
op
z'n
scherpst
is,
blijkt
gebrachte'glasschilderingen van pa
Brugstraat 15:
de schoenen te doen om op deze
wonenden in de Keesomstraat pier. Die alle op de sport betrekking kwam-men binnen door een lichthoe
trefzeker
Bergman
de
mens
ontle10.30
uur:
prof.Dr.
C.W.
Mörmich
doprgevende golfplaat in het dak
opgeschrikt door hulpgeroep. De hadden.
•
den kan in z'n wezenlijk gebrek tot van Amsterdam (Evang. Luch.). manier uitglijden te voorkomen;
op -te lichten. Uit het magazijn
gewaarschuwde politie trof een
communiceren.
De moeder heeft zich Radiokerk Bloemendaal, Vrij- schuifmaat;
Wrèrdeiï een. aantal autoradio's en
bankbiljet van 10 gulden;
zwaar gewonde man aan, die do'or
in
haar
jeugd
nooit kunnen uiten. verweg 14:
De „open dag" had al met al toch een luidsprekêrboxen met een totaal ZANDVOORT - Op zondagmiddag 21
jute tas met geel shirt, zwarte sportdrie mannen was mishandeld. sportief
Warmte,
intimiteit
en
gevoelens
ont9.30
uur:
ds.
E.Th.
Thijs
(H.
want al zal-..door.ge1 waarde vanv ,ƒ 5.700,- meegeno- februari wordt er. een koflieconcert
en gymnastiekschoenen;
De gewonde werd direkt overge- leerlingentintje,
brajcen
en
alleen
in
de
muziek
kon
zij
:
;
:
Avondmaal); 19.30 uur: ds. L.J. broek
van beide scholerfde Spjjjfe *•|f';*/ -^> V /*;>:r, '
gegeven met -jftedewerking van: Els
jeton-tasjes;
bracht naar het Marine Hospitaal bruikneming
daarvan iets kwijt. Ze is daarom een Boeyinga.
van het veld op 25'rhei
Zorn,
sopraan,
Riccardo
Mandera,
teParker pen;
te Overveen, waar men gebroken uitgebreid worden gevierd, vrijdag
nor; Bert Koopman, bariton en Peter bezeten concertpianiste geworden, die Rooms Katholieke kerk, Paro- zakboekje;
middenhandsbeentjes en andere was er al een kleine wedstrijd gealles opzij schoof voor haar carrière. chiekerk St. Agatha, Grote
Kranen, piano.
shag-etui;
?zware 'verwondingen constateer-' speeld door de vijfde- en zesde-klasDe dochter verwijt haar dat.
Krocht:
Dit concert wordt gehouden in „Le De zwakke punten van Herfstsonate Zaterdag 20 februari: 19.00 uur: ringen;
£**••' l
j" '
Dauphin", Bouwes Hotel, Badhuis- zijn op zich trucs om het publiek niet
manchetknoop;
De volgende, middag werden vier
plein. Aanvang 13.00 uur, prijs f 6,50 twee uur te vermoeien met een vrou- Eucharistieviering met orgel en oorbel;
Zandvborters door de politie aansamenzang.
incl. koffie.
stropdas;
gehouden. De oudste, de 55-jarigé
wentwist. Bergman voert enkele bijzaZANDVOORT - Donderdagavond Werken van o.a. Gerschwin en Bern- ken in die het dramatische effect van de Zondag 21 februari: 8.45 uur: Stil- dasspeld;
H.C. zou de zware mishandeling
le Eucharistieviering; 10.45 uur:
moest de brandweer in aktie komen stein staan ditmaal op het programhebben uitgelokt, terwijl de 31dialoog versterken. Zonder dat zou de Eucharistieviering met medewer- horloges;
toen
een
intercitylocpmotief
op
het
ZANDVOORT
Klandestiene
kamjarige L.R., de 17-jarige H.H. en de peerders op- het caravanterrein De station in Zandvoort in brand stond. ma.
ontvlamming van gevoelens tussen king van het St. Caeciliakerk- gymnastiekbroekje;
poes;
18-jarige A.JJJ: ihet vonnis: uit- Zeereep hebben overnacht in een al- De oorzaak bleek een kortsluiting in
moeder en dochter even dramatisch koor.
:
gehoorapparaat;
voerden.
:%M-;. '• •
•'"•.
hebben kunnen zijn. misschien heeft Kerk van de Nazarener, Zijlweg
daar staande caravan. ;Wten hepft er !dè elektrische' bedrading te zijn. De
scheerapparaat;
De laatste dné Zaridvoorteryzijn riant in geslapen, 'en bok maaltijden brandweer bluste het vuurtje, de
Bergman het niet aangedurfd de ver- 218, Harlem:
door de politie in verzekerde be- genuttigd, want een aantal levens- schade wordt geraamd op een half
houding helemaal „kaal" te maken en 10.30 uur: Morgendienst door ds. ski-jack;
waring gesteld.
middelen wordt vermist.-;
...••.•< miljoen,. • • ; ' . teeft hij wat bij-effecten bedacht voor J, Spijkman; 19.00 uur: Avond- startkabel;
jassen;
de illustratie, voor de afwisseling.
dienst door de heer J. Kalf.
koelbox;
Woensdag 24 februari: 20.00 uur: slaapzak;
Celgroepen.
In een rechtstreekse verbinding wordt Nieuw Apostolische kerk: Tot 2 koffiefilters;
met twee pennen:
verder een verslag gegeven van de nadere aankondiging zondag 9.30 etui
debatten in het politiek café van het en 16.00 uur, woensdag 20.00 uur: morfhine
HAARLEM - Dinsdag 16 Haarlems Dagblad vanuit de Toneel- diensten in gebouw MadoeraKijkdagen gevonden fietsen: iedere 2e
februari wordt 's avonds van schuur. Verslaggevers van de ROK straat l, Haarlem-Noord.
en 4e woensdag van de maand tussen
rijden
mee
op
de
NZH-bussen
voor
een
Volle
Evangelie
Gemeente:
zonacht tot halfelf de tweede reportage over de problemen van de dagmorgen 9.45 uur: dienst in 14.00 en 15.00 uur.
uitzending - uit een.serie van chauffeurs.
gebouw Voorstraat 100 te Katzeven programma's - van de Deze en vele andere onderwerpen, wijk aan zee.
omlijst door muziek, zijn te horen
Regionale Omroep Kenne- dinsdag
februari v?n 20.00 tot 22.30
merland via de kabel uitge- uur op de16kabel,
FM 104 MHz. Luisteraars kunnen reacties insturen naar de
zonden.
Stichting Regionale Omroep Kenne- ZANDVOORT - De waterstanden ZANDVOORT - Wo«nsdagmorger
werd een 2l-jarige Zandvoorter dooi
merland, postbus 141, 2060 AC Bloc- voor de komende week:
de politie in de kraag gevat, nadat hi;
HW LW HW LW
mendaal. Ook de uitzenddagen van de Datum
heterdaad werd betrapt bij eer
10.54 6.12 - 18.45 op
Onderwerpen in het programma zijn resterende vijf programma's zijn reeds 18 feb.
inbraak in een woning aan de Kee
0.01 7.25 12.14 20.12
die avond onder meer: de veiligheid op vastgesteld: de ROK is na 16 februari 19 febr.
somstraat.
0.56 8.34 13.24 21.22 De knaap had een stiletto op zak
straat, de gevolgen voor de werkgele- nog te horen op de dinsdagen 9 maarl. 20 febr.
21
febr.
1.56
9.31
14.16
22.13
terwijl bij hem thuis nog eens 16]
genheid van het springen van de sa- 30 maart, 20 april, 11 mei en l jum,
22 febr.
2.41 10.22 14.51 22.52 losse patronen werden aangetroffen
menwerking
tussen
McDonnel- steeds van 20.00 tot 22.30 uur.
23 febr.
3.15 11.10 15.22 23.27 Ook het geld uit de woning, die hi.
Douglas en Fokker, kinderen en ouzojuist had bezocht, te weten ƒ 280,-,:
24 febr.
3.50 11.59 15.58
ders over de samenvoeging van de
dollar en een jeton
25 febr.
4.30 0.06 16.40 12.40 Amerikaanse
t.w.v. ƒ 270,-, werden in de zakken var
Maanstanden:
dinsdag
23
februade verdachte aangetroffen.
kleuter- en de lagere scholen en een
ri NM 22.13 uur;
Na verhoor bekende de man en werr
portret van een opmerkelijke HaarlemSpringtij donderdag 25 februari. na onderzoek heengezonden.

BURGÉRUJKE

Inbraken in

Gevonden
voorwerpen

Toneeluitvoering

mishandeling

Koffieconcert

Kortsluiting,
schade half miljoen

Ongenode gasten

*De Gouwe'

Tweede uitzending
Regionale Omroep
Kennemerland

Op heterdaad
betrapt

en alle andere organisatoren van uitstapjes en feesten:

Een f ijne dag in
Vanavond•start-iri De Gouwe inide.Haltestraat een kookcursus, misschien wel eëri eenvoudige, maar
zeker een exclusieve, want hier leert : men het in de winkel te koop, aangeboden natuurvoedsel te
verwerken tot bijzonder smakelijke gerechten. Ervaren kooklerarëssén • zullen lessen geven in
verwerking van zeewier, volle granen, er is een bak-avond, waar geleerd wordt zonder suiker toch
smakelijke taarten.te maken etc.
etc.
''"•'"''
De nieuwe eigenaresse, Ivïarianne1 Snoek uit Amsterdam, is bijzonder enthousiast over de.reakties die
haar tot dusver hebben bereikt. Deze cursus is volgeboekt, maar voor 'de nieuwe cursus die van start
gaat op woensdagavond 24 februari om 20^00 uur zijn nog enkele plaatsen open. De cursus duurt tien
avonden en kost ƒ 60,—, de verwerkte levensmiddelen zijn bij deze kosten inbegrepen.
Nieuw in de zaak is ongetwijfeld de groentenafdeling. Behalve de melkprodukten, gegarandeerd
afkomstig van boerderijen waar géén hormonen etc. worden verstrekt, dus zuiver natuurlijk, is ook de
groente biologisch dynamisch verantwoord. Volgens -Marianne Snoek is het duidelijk te proeven.
„Biologisch-dynamisch. voedsel is echt veel lekkerder, gezonder en'siechts.-iets duurder.dan gewone
groente, het uitprobereri waard'.', zegt zij.
;
l
Liefhebbers van natuurvoeding,.want behalve brood, rrtelk en melkprodukten, groete en fruit, is er'ook
een uitgebreid assortiment wijnen, broodbeleg (zo'n vijftien soorten honing), granen, kortom al datgene
wat een; mens kan of wil nuttigen, moeten beslist even naar de Haltes.tr;jat, 28. ,
De zaak is geopend: maandagmiddag van 13.00-18.00 uur, dinsdag't/m'vrydag van 's morgens
09.00-18:00 ,uur, zaterdags tot 17.00 uur en zondagmiddag van 13.00-17.00 uur.
Foto: Europress
:

1e. 'j Morgens en / of 's middags samen bowlen in ons geteKigs bowling,
centtum (1Z volautomatische bonen, 2 ban, intieme «itjej).
Bowlen is een ipel voor jong en oud! ledflreen kan het! Ome r
lorcjt voor de nodige instruktie en organiseert tijdens hel spe) een Mnttl
„wedstrijdjes", waarbij een ieder, ook de minder „bekwame", een prijijo kan
behalen.
2e. 's Avonds een feestelijk diner -dansant m een van de laten ton on« reiuurtnt.
desgewenst met optredende artiesten.

IET OP! t/m 31 mairt 1982. vin mundug l/m
donderdag voor geieltthippen vinif 25 penionen.

KOMPLETE VERZORGING: Indien u wilt
kunnen wij voor een perfecte organisatie
rorg dragen! U kunt dit met een gerust hart
aan ons toevertrouwen.

af f e drankleshatve prijs!
BEL VOOR ALLE INFORMATIE: (02520) 15347 (restaurant) of 16214 (bowling).

Beter uit in TRESLONG-HILIEGOM
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Het wordt weer
voorjaar!
Buurewcgi-3
^ s d }-,oos;ste Lijd
om de winkel
J
~
Kerkstraat)
weer vol te hangen met nieuwe
ZANDVOORT
kiiiderkleding met de nieuwste
Tei.02507-16580. 2O merkleertjes.

(zi)straat v.d.

Vanaf a.s. vrijdag

(aan de Zandvoortselaan)
Tel. 02507-12995.

Vrijdag 19 februari
van 21.00-01.00 uur:

Open jam-session
met Thijmhoolwerf Trio

Geopend van 12.00-18.00 uur;
zondag van 13.00-17.00 uur.

In bar/bistro De Manege.
Entree: f7,50 - Normale consumptieprijzen.
Bezetting: Thijm Hoolwerf - gitaar en basgitaar
Ray Kaart - trompet
John Engels -drums.
speciale gast: Peter Cronelly - solist.
Alle jazz-Hefhebbers zijn van harte welkom.

J

PAT1SSERIE

l.v.m. uitbreiding van onze aktiviteiten
hebben wij op korte termijn plaats voor:

ÜOi.^e banketbakker/
patissier
voor gespecialiseerd gebakwerk;

jonge rest.-kok
ca. 21 jaar;

orm

meisje of jonge vrouw
voor bediening in patisseris.
Inl.: Restaurant La Reine,
Kerkstraat 15,
Zand voort, telefoon 02507-12253.

De nieuwe

Kerkstraat 15, Zandvoort,
>*
telefoon 02507-12253
S

lente/ zomerkollektie
Helioform

S*

A. J. DE LEEUW

van

ASSURANTIËN
Grannetia

is binnen bij:

Herman Harms
Schoenen

Bedrag
5.000,10.000,15.000,-

48
mnd.
151,31
289,87
428,42

20.000,-

566,98

25.000,-

705,54

60
mnd.

96

120

mnd.

mnd.

130,29
247,87
365,45
483,03
600,61

184,87
270,99
357,11
443,23

163,87
239,50
315.14
390,77

Prijs tncl. B.T.W. Afleveringsletten l 326,-. Afgebeeld de Tolbof Sombo GL. Verbruikicffcrs in Uiers per 100 fcm {ECE-normJ: 4,6 liter (ï : 2ï,7) bij 90 Itm/u conifonf, 6.3 lifar (ï r 75.9) bij 120 (cm/u
constant. S,B '"'ter (1 :17,2} in het itadsvcrVecr.

1e en 2e hypotheek tot 125% mogelijk,
Informeer eens!
Helmerstraat 11 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 21 50

Diaconiehuisstraat 5 (zijstr. Haltestraat) - ZANDVOORT - Tel. 17206.
Als u u w schoenen liever draagt, dan in de kast zet.

Kevetrijd

Prins Hendrikkade 161 - Amsterdam

Tel. 020-22 34 56

AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BVr ZANDVOORT
l Pakveldstraat21, telefoon 02507-12345

KOM NU NAARONZETALBOTSAMBAINTRODUCTIESHOW.

hoe de Kever Voordeel Pas van pas komt!
Voorruit vervangen
van f 89,- voor f 66,-*

WN Veiligheidskeuring 130,-

Twee schokbrekers achter vervangen
\ }
van f 180,-voor f 129,50*

25% Voordeel
voor Doe-het Zelvers

1

/

Uitlaat compleet vervangen
van f 285,-voor f 199,-*
Benzinespaar
Service f55,TOWODf _ U

Cl-' PiAA'S HOC-V! IJM n

MNIiraw OJ-TH-b/ CH15SSMR UVWJUY'"JZl!V7 . UfS

Doorsmeerbeuit f 12,50

Goed nicuus voor alle Kcvcrrijdors. Volkswagen introducccit de Kever Voordeel Pas. Een pas waarmee Keverrijden een stuk voordeliger wordt!
De eerste \\ inst is dal u op vertoon van die pas liefst
25% voordeel krijgt op alle Keveronderdelen. Daarnaast proliteert u van aantrekkelijke all-in prij/en voorliet vervangen
van uitlaat, koppeling, schokbrekers en remvoering. Maar
daar blijft het niet bij. Met de KexerVoordecl Pas kost een
-i: IX.'i p i n \ n uu IIH.IIIM l |i l U

grondige VVN Veiligheidskeuring f 30,-, terwijl een doorsmeerbeun maar even boven een tientje uitkomt: f 12,50.
Tenslotte is er sprake van een speciale Benzinespaar
Service tegen een sterk gereduceerd tarief. Dat houdt in dat
de bougies en contactpunten vernieuwd worden en de
motor optimaal wordt afgesteld. Voor de somma van f55,rijdt er dan weer een zuinige Kever op de weg.
Als u dat allemaal bij elkaar optelt, weet u als Kever-

rijder heel zeker dal de f 10,- die zo'n pas u kost, tien heel
voordelige guldens zijn! Behoefte aan meer informatie? Bel
Pon's Aulomobielhandel B.V., Leusden, tel.: 033 - 94 92 91.
Alle Kcvcrrijdcrs die in zo'n pas geïnteresseerd zijn
Keveren nu snel naarde dichtstbijzijnde VA.G dealer voor
Volkswagen en Audi.

Volkswagen Kever. Oude liefde roest niet!

L n "1-lili'H \iici \ A \ l 2 n n , . i i \ U 1'iMIM/in lii.ipiil I''S.^ \\1l/iym;vn

er B.V.
Burg. van Alphenstraat 102/v. Lcnnepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

V-A-G
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42e jaargang nr. 9 ed. 30 -

Donderdag 25 februari 1982

ZANDVOORT - De sombere
voorspellingen van de politici
van Zandvoort zijn helaas bcwaarheid. In plaats van de
aangevraagde 224 woningen,
mag Zandvoort in het jaar
1982 slechts zesendertig woningen bouwen met Rijkssteun, het toegewezen contingent van 125 woningen is namelijk uiterst geflatteerd.

Bij een totaal zijn dus inbegrepen 65 wooneenheden in de
kategorie één- en tweepersoonshuishoudens, zogenaamde HAT-eenheden, waarvoor
men reeds in 1981 toestemming van het Rijk had ontvangen. Dit totaal kan dus direkt
van de 125 woningen worden

• Red. en Adm. Gasthuisplein 12, Zandvoort • Tel. 02507-17166 • Postbus 26, 2040 AA Zandvoor t « Losse nummers ƒ0,65 a Uitgave Weekmedia B.V.

Als opleveringsdatum wordt l
april genoemd, ..Tegen die tijd
is de zaak wel rond.

Contingent voor 1982 toegewezen

Zandvoort
zesendertig

Reeds ontvangen
Volgens een officieel persbericht van de gemeente heeft
Zandvoort toegewezen gekregen:
20 woningwetwoningen in de
Noordbuurt,
16 woningwetwoningen Stationsstraat / Zeestraat,
27 wooneenheden Mr. Troelstrastraat (Sonnewende),
34 wooneenheden Hulsmanhof,
4 woningen Noordbuurt,
24 premie A-koopwoningen,
Stationsplein.

(pag. 3)

afgetrokken. Resteert nog een
aantal van 60 woningen.
Een bittere teleurstelling
wordt op de afdeling Huisvesting dan ook genoemd het feit
dat HAT-eenheden klaarblijkelijk bij het contingent zijn
gevoegd. Tot 31 december 1981
kon men deze wooneenheden
realiseren, zonder dat men een
beroep behoefde te doen op het
contingent.
Deze nieuwe regeling is dan
ook van invloed op bijvoorbeeld de aankoop van Groot
Kijkduin, waarin men appartementen in de HAT-sfeer had
willen realiseren. Zoals de zaken er nu voor staan, zal de
aankoop van dit gebouw, plus
de verbouwing, zeker de eerste
maanden niet kunnen worden
aangepakt.
Hierbij komt dan nog dat men

reeds in 1981 toestemming had
ontvangen voor de bouw van
de woningen aan de Troelstrastraat (Sonnewende) en de vier
woningen in de Noordbuurt,
een werk dat inmiddels is gestart.
Ook in 1981 ontving men reeds
toestemming over te gaan tot
de bouw van woningen voor
een- en tweepersoonshuishoudens op het voormalige Hulsmanhof.

Stationsplein
Ook de premie A-koopwoningen die op het Stationsplein
zullen worden gebouwd op de
plaats van het vroegere „La
Mer", worden in het totaalcontingent van 125 woningen genoemd. Van het resterende getal van 60 woningen, moet dus

nog eens een contingent van 24
premie A-koopwoningen afgetrokken, die gebouwd zullen
worden in de HAT-sektor. Uiteindelijk blijkt dan dat Zandvport slechts 36 woningwetwoningen mag bouwen.
Voor deze premiekoopwoningen werd eind december het
licht op groen gezet door de
Provincie. Hoewel direkt daarop met de verkoop van de
premiekoopwoningen werd gestart, bleek het niet mogelijk
in een tijdsbestek van tien dagen meer dan 75% van deze
woningen te verkopen. „Gezien de korte tijd en de feestdagen werd dit ook niet verwacht", zegt de woordvoerder
van de afdeling Huisvesting.
Momenteel is ruim 60% van
deze vierentwintig verkocht en
zullen de laatste wooneenhe-

Overige plannen

den de komende weken wel
een eigenaar vinden. Door
ziekte van de makelaar is er
een vertraging van drie weken
ontstaan, maar Ln het vroege
voorjaar hoopt men met de
sloop van La Mer en de bouw
van het appartementengebouw te kunnen beginnen.

E.M.M.
De heer Visser, direkteur van
Woningbouwvereniging EMM
zegt sprakeloos en verbijsterd
te zijn over het veel te kleine
contingent dat de gemeente
uiteindelijk heeft gekregen.
„Ik heb hier geen woorden
voor. Wij hebben uiterst voortvarend gehandeld door reeds
in 1981 vergunning te vragen
en te krijgen voor de bouw van
de HAT-eenheden. Dat deze

reeds in 1981 verleende goedkeuringen en rijkssteun er in
1982 worden bijgeteld, daar
heb ik geen woorden voor. Ze
houden je een vette worst voor
en dan blijkt datje een leeg vel
in handen krijgt. Ik ben volkomen verrast en zeker niet aangenaam, wat een teleurstelling", is zijn reaktie.
Overigens blijkt er met betrekking tot de plannen van de
Hulsmanhof een goede relatie
te bestaan tussen de Joshua
Bierer Stichting en de Diakonie der Hervormde Gemeente.
Volgens direkteur Haak van de
Bierer Stichting is er al een
onderkomen gevonden voor
een aantal bewoners, die momenteel nog in de Hulsmanhof
verblijven. „Voor de overigen
zal ook wel op tijd onderdak
gevonden worden", zegt hij.

De door de Gemeente met zoveel voortvarendheid klaargemaakte plannen voor onder
andere het terrein van de voormalige Julianaschoo! (53 \voningwetwoningen),
zullen
voorlopig in de ijskast verdwijnen.
Er bestaat bij Bureau Huisvesting nog een sprankje hoop dat
andere gemeenten in NoordHolland niet tijdig de bouwprojekten voor het toegewezen
contingent kunnen starten.
„Dan zou Zandvoort alsnog
een beroep kunnen doen op
dat overschot, maar ik zie de
toekomst duister in", aldus de
ambtenaar.
Ook het extra contingent van
vijfduizend woningen voor het
gehele land, waarop door de
Tweede Kamerfrakties van de
PvdA en WD is aangedrongen
bij minister Van Dam, wordt
niet direkt gezien als een hulpmiddel voor Zandvoort.
„Wanneer dit goed door ons is
begrepen, betekent dit slechts
vijfduizend woningwetwoningen voor de grote gemeente en
waar blijft Zandvoort dan"? is
de vraag waarvoor men zich in
de badplaats gesteld ziet.

VIJFTIGDUIZEND BEZOEKERS VERWACHT

Lan
voor
ZANDVOORT - Aanstaande zaterdag wordt een manifestatie
gehouden, welke volgens de organisatoren de grootste is ooit
voor de auto- en motorsport gedaan. Vele artiesten doen belangeloos mee aan het evenement
dat een miljoen gulden moet opleveren om het circuit van ZancK
voort en mogelijk zelfs de GrandPrix van dit jar te redden. Eén
van de hoogtepunten is het aanbieden van een petitie door Jan
Lammers aan de vice-voorzitter
van de vaste kamerkommissie
van CRM Aad Kosto op het Haagse Binnenhof, terwijl 's middags
in het rennerskwartier van het
circuit vele nationale artiesten
optreden. In de namiddag vertrekt de bonte karavaan naar het
gemeentehuis waar burgemeester Machielsen eveneens een petitie zal worden aangeboden.
„Het is nu of nooit' zegt Maarten
Henneman van de organiserende
Stichting Redt Zandvoort. Op initiatief van de coureur uit Heemstede werd begin deze maand de
Stichting Redt Zandvoort opgericht met als doel het verwerven
en inzamelen van gelden, welke
kunnen dienen tot het behoud
van het circuit van Zandvoort en
daarmee het voortbestaan van de
auto- en motorsport in Nederland. Volgens Henneman wordt
het hoog tijd dat er een vuist
gebald wordt voor het circuit,
aangezien hij politiek gezien bang
is, dat de Zandvoortse racepiste
het niet redt. Ook circuitdirekteur Jim Vermeulen heeft na het
onlangs gehouden eerste „breed
overleg" tussen gemeente, provincie en regering tot zijn grote
teleurstelling moeten concluderen dat de zaak er niet best voor
staat. Iets dat hij niet verwacht
had, omdat hem uit gesprekken
met de verantwoordelijke ministers was gebleken dat zij uit zowel
sportief als toeristisch oogpunt
het circuit wel zien zitten. „Dan is
het erg vreemd dat je bij de gemeente Zandvoort en de provmcie strand", aldus een teleurgestelde, maar strijdvaardige Jim
Vermeulen.
Vanzelfsprekend ziet Jim Vermeulen die één miljoen gulden
graag bij elkaar komen. ,,Een dergelijke eenmalige financiële injektie hebben we hard nodig. We
kunnen dan aan onze financiële

MODESHOW
Voorjaar/zomercdlectie
31 maart
(Stadsschouwburg Haarlem)
Kaarten 30,m
BODY FASHION

international
lingerie/foundation/
bad- & strandinode

Cortina-Modes
Haarlem, tel. 023-323833
Zandvoort, tel. 02507-14828

van circui
Organisatoren
streven naar
één miljoen!
verplichtingen voldoen. Ook FOCA-baas Bernie Ecclestone kunnen we dan tevredenstellen. Weilicht krijgen we dan zelfs nog dit
i aar een Grand Prix, omdat de
kans groot is, dat er alsnog een
Grand Prix afvalt. Neem Amerika
bijvoorbeeld. Daar dreigen de exhorbitant hoge verzekeringspremies roet in het eten te gooien."
Mocht dit lukken dan ziet volgens
Vermeulen de toekomst van het
duinencircuit
er
beduidend
rooskleuriger uit. Onlangs gehouden geluidsmetingen hebben volhet rapport aangetoond dat
§ens
e nationale racerij binnen de
normen blijft van de wet op de
eluidshinder, welke in septemer van kracht wordt.
Voorts is de CENAV voor een
gezonde financiële exploitatie te
rade gegaan bij de Engelse circuits Brands Hatch en Silverstone, waar per jaar twee miljoen
gulden winst wordt geboekt. „Met
nu al meer dan driehonderd exploitatiedagen per jaar moeten
ook wij goede winsten kunnen
boeken. Krijg je dan voor bijvoorbeeld een incidentele race als de
Grand Prix ontheffing op de geluidshinderwet, dan moet het exploiteren van het circuit geen financiële problemen opleveren",
aldus Vemeulen die de belabberde financiële positie van de CENAV wijt aan de teleurstellende

g

PROGRAMMA:
Malieveld 's> Gravenhage:
09.30 uur optreden band
10.00 uur uur eerste spreker
10.15 uur optreden Henk Wijngaard
10.30 uur spreker + band
10.45 uur optreden Hansje Ravensteijn
11.00 uur spreker + band
11.15 uur vertrek naar het Binnenhof
11.50 uur aanbieden petitie Ministerie van CRM
12.45 uur vertrek eerste colonne uit Den Haag.

Circuit van Zandvoort:
13.00 uur optreden artiesten,
afgewiseld met sprekers
o.a. Vanessa; Nico Haak; Lee
Towers; Ben Cramer
16.00 uur stoet o weg naar
Gemeentehuis
16.45 uur aanbieden petitie
aan burgermeester Machielsen
18.00 uur bekendmaking prijswinnaars concours d'Elegance
18.30 uur sluiting.

Grand Prix-recetes van de afgelppen twee jaar en de onzekerheid
rond het voortbestaan van het
circuit, waardoor het sluiten van
nieuwe contracten uiterst traag
verloopt.

tie er de aandacht op dat het
gedeelte van de manifestatie dat
zich van half tien tot half één in
Den Haag afspeelt om organisatorische redenen niet voor het
grote publiek bestemd is, maar
voor de zich in circa duizend
voertuigen voortbewegende direkt me de autosport betrokkenen, alsmede honderd truckers.
De grote meute is uiteraard van
harte welkom op het circuit,
waar de stoet uit pen Haag om
circa half twee arriveert. De manifestatie op zandvoort begint
om één uur met onder andere
optredens van Vanessa, Nico
Haak, Lee Tovvers en Ben Cramer.

Zaterdagmiddag worden . in
Zandvoort een dikke vijftigduizend mensen verwacht.
Naast het streefbedrag van één
miljoen hoopt de organisatie
zaterdag namelijk eveneens
aan te tonen dat sluiting van
het circuit indruist tegen de
publieke opinie. Mocht desondanks blijken dat de toekpmstmogelijkneden van het circuit
onvoldoende zijn, of mocht de
opbrengst dermate tegenvallen
dat geen daadwerkeuke steun
aan de CENAV verleend kan
worden, dan zullen de gelden
die men op bankrekeningnummer 560.400.500, gironummer
2982 van de ABN te Haarlem
hoopt binnen te krijgen, aangeBel vrijdag vóór 12 uur
wend worden om de eerste
stappen te zetten, die kunnen
ons kantoor, telefoon
leiden tot het opzetten van een
nieuw Nederlands circuit, geschikt voor auto- en motorsport.
en 's middags hebt u hem
Mocht het echter wel lukken, dan zal
de Stichting Redt Zandvoort het bein de bus !
drag waarschijnlijk overmaken aan
de Stichting Circuit van Zandvoort,
onder welke naam de aktiviteiten van
de CENAV binnenkort worden voortgezet. Met de canadees Hordo is namelijk overeengekomen dat hij zijn
aandelen weer af zal staan aan deze
nieuwe stichting. De Canadese zakenman krijgt dan drie van de in totaal
negen bestuurszetels van de nieuwe
stichting.
ZANDVOORT - De afdeling ZandMet nadruk vestigt de organisa- voort van het Rode Kruis heeft be-

Uw krant niet
ontvangen ?

17166

-- Zonnig, maar koud ==
ZANDVOORT - Het afgelopen weekeinde opnieuw heeft een stroom automobilisten die een frisse neu
op het strand kwamen halen, voor een ongekende drukte in de gemeente gezorgd.
De file op de Zandvoortselaan was ongekend lang voor een februari-zondag en voor de strandpachter
die reeds hun tent klaar hebben, was het een beetje zuur dat ze nog steeds geen kop warme soep of ee;
pilsje konden serveren, want het is immers nog geen l maart.
Veel van de strandwandelaars bleven in het dorp steken om te genieten van de lange carnavalsoptocL
die door de dorpsstraten trok. Meer over het carnaval op pag. 5.
foto Hans Mcinden, Proc

Vakantiereize n Rode Kruis
nu zelf opgeven
kcnd gemaakt dat de jaarlijkse, door

Aantal woningzoekenden gestegen
ZANDVOORT - Het aantal woningzoekenden in de gemeente
Zandvoort is in het laatste kwartaal van 1981 opnieuw gestegen.
Aan de lijst van inwoners op zoek
naar een woning is ditmaal een
aantal van 53 toegevoegd, zodat
het aantal woningzoekenden nu
896 bedraagt.
Hier tegenover staat dat 128 woningen zijn geregistreerd, wanneer deze
woningzoekenden over een andere
woning zouden kunnen beschikken.
In totaal komt de gemeente 654 woningen te kort, waarbij in de kategorie
alleenstaanden beneden de 65 jaar,
300 woningen (299 is het exacte cijfer),
de grootste behoefte aan een woning
bestaat.
Deze kategorie zou eventueel in aanmerking kunnen komen voor wooneenheden voor één- en twee persoonshuishoudens, en juist in deze sektor
zullen in het jaar 1982 65 wooneenheden worden gebouwd. Een kleine berekening leert dan dat er toch nog
veel te weinig woningen gebouwd
worden.
Overigens wil een tekort van 654 woningen niet zeggen dat men in de
gemeente direkt dit aantal tekort
komt, aldus een woordvoerder van de
afdeling Huisvesting. „Veel geregi-

ZANDVOORT - Vanavond won
in de openbare bibliotheek et
muziekavond gegeven door S
sanne Mebes en Paul Gregor.
Beiden spelen gitaar.

de landelijke organisatie gcorganiseerdc, vakantiereizen, vanaf heden
door middel van een nieuwe aanmeldingsprocedurc worden voorbereid.

De gasten van de tehuizen en het
hospitaalschip Henry Dunant kunnen
zich nu zeli voor een vakanüeweek
aanmelden. Voorheen werden de gasten altijd door de plaatselijke afdeling
van het Rode Kruis aangemeld. Op
aandringen van, met name de Koninklyke Nederlandse Maatschap!)
ter Bevordering van de Geneeskunde,
en uit het oogpunt van mondigheid is
deze procedure nu veranderd.
Men kan zich nu zelf bij de plaatseijke
afdeling van het Rode Kruis melden.
Er wordt venvacht dat men reageert
op artikelen die in diverse bladen
verschijnen en om een aanmeldingsformulier verzoekt. De gasten moeten
dit dan zelf, in samenwerking met hun
huisarts, invullen.

streerde woningzoekenden laten zich
zo vroeg mogelijk inschrijven, om dan
later ook inderdaad over woonruimte
te kunnen beschikken. Wanneer wij
nu eens pak weg zo'n 300 tot 320
woningen te verdelen hadden dan waren wij in één klap uit de zorgen.
Helaas is dit slechts een wensdroom,
realiteit is dat wij een aantal urgente
gevallen kennen waar wij alles aan
doen om die te helpen, maar gezien de
teleurstellende toewijzing van het
rijk, zal de behoefte in de toekomst
alleen maar blijven stijgen'.
Op het tormulier staat een verklaring
waarin ze de huisarts toestemming
geven meer gegevens over zichzelf te
verschaffen wanneer de medische inNieuw in Zandvoort
formatie die door hen zelf wordt gegeven niet voldoende mocht zijn.
OPENING!!!
Zodra de aanmeldingsformulieren
door het Rode Kruis zijn ontvangen
4 maart a.s. Joegoslavisch
wordt er een sclektieprocedure in werrestaurant
king gesteld. Aanmelding houdt naOPATIJA
mclijk niet altijd in dat men ook
geplaatst wordt. Via een medische en
Boulevard Paulus
een sociale selektie wordt namelijk
Loot 17 - 19,
beslist of men voor een vakantie in
tel.02507- 15708
aanmerking komt
RESERVERINGEN
na 15.00 uur.
Zelfde directie als
Hobbemakade
Amsterdam

Muziekavond in bibliotheek

Voor inlichtingen en / o l' aanmeldingcn moet men zich in de gemeente
Zandvoort wenden tot de plaatselijke afdeling van het Uode Kruis,
Trompstraat 19, flat 6, 2042 JE Zandvoort, tel. 02507-14G24.

Geslaagd!
ZANDVOORT - De heer D.
Doornekamp jr. heeft met succes zijn studie voltooid en is
geslaagd voor kandidaat deurwaarder. Trots wordt door ons
hiervan melding gemaakt, omdat Doornekamp jr, in het
verleden heeft gezorgd voor de
bezorging van het Zandvoorts
Nieuwsblad; een periode waarin zeer weinig kluchten het
kantoor bereikten over slechte
bezorging. Het werk werd door
hem punktueel uitgevoerd,
even punktueel als hij zijn studie heeft gevolgd.
Proficiat!

Suzanne ontving haar opleiding i
Duitsland en Den Haag LeermeeMe
waren de Uruguese meester A Part-i
Aris en de Japanse luitist en musici
Toyohiko Satoh.
Paul Gregory studeerde onder and-1
ir. Engeland bij Robert Sutton <
Carlos Boncll
Uitgevoerd worden van Roumso-.i
Fantasie, Johnson: Flat Pavan .;
Galliard, van Sor - duo m G, van P.
Gregory zelf: Zarabanda en Albeii
(solo) Cordoba.
Na de pauze wordt het optreden l
sloten met de Invocacion y Danza \
Rodngo (solo-partij) en Les Ginlai
Bien Temperess op. 199 van Cast
nuovo-Tedesco.
Aanvang 20.15 uur, toegang Rrati;

UW BELASTINGwordt op z'n best verzorgd door

Geriipl.
Telefoon 02507- 17699.
Heemstede - Zandvooit
Lisse.
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SNACKBAR DE BOLLE
WEGENS VERBOUWING zijn wij
de maand maart GESLOTEN

Koppejans Hotelservice BV
vraagt voor het seizoen
voor haar projecten in Zandvoort:

HALTESTRAAT24 - TEL. 02507-1 32 01

Op maandag 8 maan /ijn on/c ouders en grootouders
J. VISSER
en
M. SCHAFKLLNER
50 jaar getrouwd.
Gelegenheid tot feliciteren: /ondag 7 maart van 14.3017.00 uur in Hotel Nassau, Nassauplem 9.
K. A. VISSER
A. C. VISSER-SPREEUW
JAN, M A R I O en COUNIM
ZANDVOORT, Nas«.auplcin 2

•KAMERMEISJES
(evt. op part-time basis)
Sollicitaties na tel. afspraak:
0250? - 1 50 41
Vragen naar de heer Dors.

DE BOLLE - Snacks voor verwende smaken!!

Na een moedige maar liopclO7c strijd is overleden on/e
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder
ANNA M A R I A J O H A N N A FRKDERIKA
WILHELMINA DE JONGE MELLY
weduwe van Wilhelm Hcme
eerder weduwe van Jatob Abbcncs
Geboren 19 april 1902 te Amsterdam.
Overleden 20 februari 1982 ie Zandvoort.
Amsterdam:
J.F. OudeElferink-Abbencs
M.J.van der Wcij-Abbencs
G. van der Wcij
Vecnendaal:
J. Abbcnes
A.C. Abbencs-van Vuuren
Amsterdam:
J.C. Bunck
Zandvoort:
A. Abbcnes
R. M. Abbencs-van der Breggcn
Kleinkinderen en achlcrkieinkmdcren

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

TE KOOP:

Dag en nacht bereikbaar

PREMIE A-APPARTEMENTEN

Keesom straat 61 -Telefoon 15351.

aan het Stationsplein te Zandvoort

gemeente hcicirlem

2 KAMERFLATS voor f 135.000,- v.o.n., resp. f 141.500,- v.o.n.
3-KAMERFLATS voor f141.500,- v.o.n.

2041 CH Zandvoort, 20 februari 1982
Fahrcnheitstraat 2
Aan huis geen bezoek, geen bloemen.
De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum,
Postbtraat 7 te Zandvoort. Gelegenheid tot afscheid nemcn aldaar van 16.00-16.30 uur en van 19.00-19.30 uur.
De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 25 februari
om 15.00 uur op de begraafplaats Rustoord, Wcespcrstraat 84 te Diemcn.
Vertrek van het Uitvaartcentrum om 14.00 uur.

Binnenkort zal met de bouw van 24 stuks premie A-appartementen worden begonnen. Het flatgebouw
wordt gebouwd op eigen grond, dus geen erfpacht. Alle appartementen hebben een eigen c.v.installatie en warmwatervoorziening.
Het flatgebouw is voorzien van een lift. Parkeergelegenheid is aanwezig op eigen grond.

MR. JOH. ENSCHEDESCHOOL
VOOR MEAO
Oude Zijlvest 2 7 - 2 0 1 1 V R H a a r l e m Telefoon 023 -31 50 82.

REEDS 60% VERKOCHT!

Openbare school voor economisch en administratief onderwijs.

OPEN DAG

Met ontsteltenis namen wij kennis van het onverwachte
overlijden van onze collega, de heer

Het is mogelijk 100% van de koopsom te financieren.
Bij een belastbaar inkomen over 1981 tot f 28.000,- per jaar, bedraagt de bijdrage voor het 1e jaar

Woensdag 3 maart 1982 van 14.00 tot 17.00 uur.
Nadere inlichtingen bij uw schooldekaan of bij de Enschedéschooi,

maximaal f 10.900,-.
Rekening houdend met belastingvoordeel en rijksbijdrage, betekent dit alles, dat u zonder eigen geld zo'n
komfortabele flat kunt bewonen vanaf f 390,- resp. f 441,- netto per maand.

A. A. HOPPENBROUWER
Het plotselinge heengaan van deze beminnelijke collega
heeft ons allen diep geschokt.

Verdere informatie wordt u gaarne verstrekt door:

gemeente
zandvoort

Zijn echtgenote en kinderen kunnen er van zijn verzekerd
dat wij in deze droeve dagen met hen meeleven.

Collega's van alle afdelingen van de
gerneentesecretaric van Zandvoort.

H. W. COSTER BV

GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT
Voor een mannelijke of vrouwelijke kracht (leeftijd 1 8 - 2 3 jaar)
bestaat de gelegenheid gedurende de zomermaanden te worden
aangesteld als

Burg. Engelbertsstraat 11 - ZANDVOORT - Tel.02507-1 5531

assistent(e)

Met grote verslagenheid namen wij kennis
van het plotseling overlijden van de heer

Te koop of koopnril in
Zsndvooct
Gevraagd

Salaris afhankelijk van leeftijd, variërend van f 1.039,40 tot
f 1.979,90 bruto per maand.
A. A. HOPPENBROUWER,
chef van de afdeling Burgerzaken der
meentesecretarie.

ge-

Fr wordt gewerkt in een 40-urige werkweek, met wisselende vrije
' l<iqen (2 per week) volgens een dienstrooster.
Werktijden per dag van 9.45 tot 17.45 uur.

Gemeubileerde
kamer
450,-, all-in
Tel. 02507-15178

bv
ZANDVOORT
Brederodestraot 8,
telefoon 02507 -13242.
Ook voor diverse
merken mr uil-auto 's.
volvo

V
Set kussens
voor uw bankstel
of stoel v.a.

180,Het Kastenhuis
Grote Krocht 26

tel.

Grote sortering
eiken plavuizentafels
vanaf/ 198,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25,
telefoon 17751.

17751

TE KOOP
AANGEBODEN

BOBTAIL
PUPS

1
1

in grenenbruln m
laden en bureau

HUIS

Het Kastenhuis

voor dubbele bewoning. Aangeb.
vrijstaand huisje.
Tel. 17958

• NIEUWBOUW
• VERBOUW
• BADKAMERS

Sollicitaties • gericht aan de Burgemeester van Zandvoort - dienen
onder bijvoeging van een recente pasfoto te worden gezonden aan
de Hoofdinspecteur-Korpschef van Gemeentepolitie, Hogeweg 37,
5042 G D Zandvoort.

Gemeentebestuur van Zandvoort,
de burgemeester: H. MACHIELSEN;
de secretaris: A. H. MERTS.

Te huur Hogeweg

J. DEUTEKOM

De aanstelling geschiedt voor de maanden juni, juli en augustus.

Moge zijn echtgenote en kinderen de kracht
vinden dit grote verlies te dragen.

Offtóôte
VohrtMteater
H.P. kooijman

AANNEMINGSBEDRIJF

Betrokkene zal worden belast met het toezicht op de kinderen, die
op het strand verdwaald zijn en tijdelijk op de politiepost worden
ondergebracht.

HOOGSLAPER

Grote Krocht 25

tel. 17751

Openbare
Bibliotheek
Zandvoort

O

» lYtUlVtnid Eigen import
enz., enz.

I Marisstraat 58 - Tel. 02507 - 1 41 63 - 1 23 61

Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 02507-14131

Vanavond
muziekavond

Aanvang 20.15 uur, toegang gratis.
m.m.v. Suzanne Mebes £r Paul Gregory.

Telefoon
05994-4544

Toch zijn onze
VULKOEKEN
de lekkerste !

TALHUYS B & B
NU ook Wedgwood

Uw echte
bakker
KEUR

BAKKERIJ

25 februari
om 14.00 uur
gaan wij open

Diaconiehuisstraat 36
telefoon 02507-12404

Op

\*

W A D E IN

ENGIANE

•>

'o

TE KOOP:

Wij hebben een open bakkerij, dus wat u koopt ziet u gemaakt worden.

PALUX
AFWASMACHINE

VRIJDAG en ZATERDAG hebben wij SPECIALE AANBIEDINGEN:

3 min.-programma, in zeer goede staat.

Het meest stijlvolle en betaalbare servies,

b.v.:

R. v. d. WERFF
Tolweg 6-Tel. 02507 -1 50 01

Ontbijtbordv.* 15,50

IV3OORKOPPEN,

1,00

Plat bord v.a 18,95
Diep bord v.a 17,90
Kop en schotel

ROZIJNENBOL

1,75

PHILIPS
MAGNETRON OVEN

DOOS BONBONS i pond
STOKBROOD

7,50
1,10

Karnaval is voorbij!

v.a.

21,10

KRISTALHUYS B & B
f voor al uw apart te geschenken)
Binnenweg 74-76 - Tel. 023 - 28 45 28

BIJ ONS V I N D T U A L L E BEROEMDE M E R K E N VAN K R I S T A L , TIN, PORSELEIN EN
AARDEWERK

In de Diaconiehuisstraat tot 13.30

uur geopend.

Tel. 02507-121 21

Iedereen weer serieus,
toch blijft onze leus:
boek niet zus of zo,
maar bij een écht reisburo!
Bijvoorbeeld:

EUROSOL
Zandvoort - Galerij Kerkstraat
Telefoon 13951 of 020-242222/256444
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KANSLOZE NEDERLAAG DAMES

Felle strijd in geslaagd Lions
basketball-toernooi
ZANDVOORT - Het jl. zondag
gespeelde toernooi van de basketballvereniging The Lions is ook
dit jaar een groot sukkes geworden. Ondanks het vroege aanvangsuur en het feit dat dit toernooi in het karnavalsweekend
plaatsvond, was er toch vanaf het
eerste moment felle strijd om de
beker. De dames van Lions traden aan voor een competitiewedstrijd tegen Mosquitos en moesten met 71-30 het onderspit delven.
Toernooi

gia en Blue Stars.
Vanaf het eerste fluitsignaal was het
duidelijk dat Lions tegen een nederlaag zou aanlopen. Veel balverlies onder de borden, mede veroorzaakt door
een press van Mosquitos leidde tot
vele punten. De Zandvoortsen verzetten zich moedig maar hadden weinig

in te brengen. Bij de rust was de
achterstand al onoverbrugbaar, 33-11.
In het tweede gedeelte trachtte coach
Olaf Borkent, door veel te wisselen,
het ritme van Mosquitos te verstoren.
Het lukte slechts gedeeltelijk, tegen
een te geroutineerd Mosquitos. Met
71-30 kwam de eindstand.

A.s. zaterdag staan twee zeer belangrijke wedstrijden op het programma
voor zowel de dames als de heren. De
dames spelen om 18.00 uur In de
Pellikaanhal tegen Wartburgia. De
heren, ook in degradatie-gevaar, spelen ook in de Zandvoortse Sporthal
tegen Exfla's om 20.30 uur.

/ANDVOORT - Het team van
TZB verkeert momenteel in een
diep dal. Het aan het begin van
dit seizoen gestelde doel, een
kampioenschap, is ver weg en de
Zandvoorters zullen alles op alles
moeten zetten om dit doel te
verwezenlijken. Zij hebben, doordat uit de laatste vier wedstrijden
slechts één punt werd gehaald,
niets meer in eigen hand en moeten daardoor hopen op misstappen van de concurrentie.
Zondag ging het opnieuw mis. Nu
was het mededinger naar een topplaats De Meer dat TZB aftroefde
met 3-1.
TZB trad in deze wedstrijd met
een aantal invallers aan (door
blessures en schorsingen), doch
het hield in de eerste helft goed
stand.
In de tweede helft werd de strijd
rommeliger en harder. Na tien
minuten zag het er rooskleurig uit
voor de Boys. Een voorzet van
Hans van der Maas, werd door
een eigen speler van De Meer in
het doel gewerkt, 0-1. TZB leek de
strijd onder controle te hebben,
doch een ongelukkige strafschop
betekende 1-1. Een voorzet werd
ingekopt en Edwin Miezenbeek
stopte de bal met de hand.
In de 30e minuut zat het TZB
opnieuw niet mee. De scheidsrechter zag niet dat een De Meerspelerbuitenspel stond, waardoor
de gastheren op 2-1 kwamen. TZB
zakte ineen en De Meer profiteerde door even later 3-1 te scoren.
De Zandvoorters zorgden nog wel
voor een slot offensief. Een prachtig schot van Ad Vastenhouw
ging richting bovenhoek, doch de
De Meer keeper redde fraai. Wat
TZB ook probeerde, het zag geen
kans een beter resultaat te forceren.
i

Alle wedstrijden werden in goede
sfeer gespeeld. Ook de onderlinge
wedstrijden tussen de diverse Lionsteams bleken een groot succes. Met
uitzondering van het duel tussen het
3e en 4e herenteam, dat in een karnavaleske strijd resulteerde, bevochten
de teams elkaar fel maar sportief.
Vooral de strijd tussen het eerste en
tweede herenteam mocht gezien worden. Lange tijd kon het tweede team
volgen op l punt achterstand, maar
de laatste 10 minuten waren zij leeggespeeld en kon het eerste team opgelucht de overwinning binnenslepen.
In zes poules van vier teams werd om
de eerste plaatsen gestreden waarbij
opvallend is, dat drie Lions teams sla
winnaar (winnares) te voorschijn kwamen.
De eindstanden 7*.jn: Poule l heren
senioren: 1. Kinheim; 2. Hoofddorp 7;
3. Lions 4; 4. Lions 3.
Poule 2 heren senioren-1. Antl'.open 3;
2. Akrides 6; 3. Lions 6; ~3. Lions 5.
Poule 3 heren senioren: 1. De Mare 2;
2. Lions 8; 3. Lions 7; 4. RoofcMorp 10.
Poule 4 heren senioren: 1. Lions 1; 2.
Hillegom 1; 3. SDO 1. 4. Lions 2.
Poule 5 meisjes junioren: 1. Lions A; 2.
Onze Gezellen A; 3. Eve en Adam
Stars C; 4. Exercitia B.
Poule 6 dames: 1. Lions 2; 2. Heiloo 1;
3. Onze Gezellen 4; 4. Lions 3.

Dames
Tegen het sterke Mosquitos heeft
Lions geen kans gezien de nodige
punten, in strijd tegen degradatie te
behalen. Door deze nederlaag zijn de
Zandvoortse dames in hevige degradatie-strrjd verwikkeld met Wartbu- Foto: Hans Meinders prod.

Sterk spel waterpo
ZANDVOORT - Gespannen en geraffineerde voorzet van Jan Willem
zeker ook wat zenuwachtig ging Luiten schoorde Ruud Heeroma het
de Zeeschuimers-j ongensploeg te eerste doelpunt voor de ZeeschuiNico Wempe had toen geen
water tegen het sterke AZVD uit mers.
moeite om ook de tweede treffer haarAssendelft. De uitwedstrijd was zuiver
de Assendelftse doelimmers met 7-6 verloren en tot nu man teachter
deponeren. Maar de beste
toe hadden zij in de hele kompeti- speler S. van Vliet - nummer 11 van
tie nauwelijks zware tegenstan- AZVD - scoorde met een formidabel
ders ontmoet. Een verliespartij afstandsschot nog net voor de rust
zou definitief het einde van de 2-1. Juist deze nummer 11 was de
enige gevaarlijke man bij AZVD, die
promotiekansen betekenen.
Onder leiding van de uitstekende leidende scheidsrechter Verver begon de
wedstrrjd met een afstandsschot op
Jaco Diemeer, de Zandvoortse goalie.
Een prima redding bracht het eerste
stukje zelfvertrouwen in de ploeg. Nico Wempe probeerde een afctandsschot maar trof geen doel. Pas na een

onmiddellijk na rust de stand gelijk
bracht. Ruud Heeroma wist echter
een viermeter-strafbal in het doelgebied van de tegenstanders te forceren
en scoorde 3-2. V. Vliet kon zich onder
de direkte mandekking uitzwemmen
en bracht de stand op 3-3. Jan Willem
Luiten en Arno Westhoven wisten tenslotte de eindstand tot 5-3 te vergroten.

WIN NU BIJ DIRKSON
EEN MIELE DROOG
TROMMEL MET PERSIL
(winkelwaarde 1299.-)

HOE TE WINNEN?
Heel eenvoudig: haal snel bij DIRKSON, Burg.
Engelbertsstraat te Zandvoort een wedstrijdformulier, beantwoord de vragen en deponeer
deze in de wedstrijdbus in de winkel.
De winnaars zullen via publikatie in het filiaal
bekend worden gemaakt.

KOFFER

PERSIL
voor een schone was

kilo

GEEN
HAAL HET BU

Burg. Engelbertsstraat21 -ZANDVOORT

ZAANDAM - Kon Zandvoortmeeuwen vorige week Zilvermeeuwen met 1-0 de baas, nu
moest het op bezoek bij dezelfde
tegenstander, die de Zandvoorters met lege handen huiswaarts
liet keren. Een op revanche belust Zilvermeeuwen legde de basis voor de zege in de eerste helft
door tweemaal te scoren. In het
tweede gedeelte heeft Zandvoortmeeuwen getracht alsnog
voor een omkeer te zorgen, maar
verder dan een doelpunt van Bichard Kerkman kwam het niet.

Bridgenieuws
ZANDVOORT - De vijfde wedstrijd in de lopende competitie
van ZBC heeft weer een bijzonder
spannend verloop gehad. Koppels degradeerden en promoveerden, en de uitslag was zonder
meer verrassend.
A-lijn: mevrouw Hagen / Heer Wanna
legden beslag op de eerste plaats met
57,59%, hierdoor stegen zy van de
vijfde naar de derde plaats. Hoe fel de
strijd was blijkt wel uit het feit dat de
tweede plats gedeeld moest worden
door niet minder dan drie paren, te
weten: De Leeuw / Braun, familie Jurriaans en de dames Dear/Hagen, ieder 55.36%.
Het koppel Reijer/v.d. Wende behaalde 47.32% en degradeerde
B-lijn: In deze lijn wonnen de heren
Emmen / Hellker met niet minder dan
65,35% en bereikten hiermede dat zij
vanaf de vijfde plaats in één keer de
top bereikten en promoveerden.
Het laagstgeplaatste paar heren
Klomp / Loos leverde een top-prestatie door vanaf de laatste plaats in één
maal naar de tweede plaats te stomen
(61.437o), dit ten nadele van de dames
Kerkman / Kiewiet die zo onfortuinlijk speelden dat zij naar C degradeerden.
C-Hjn: dames Menks / Roest wonnen
met 66.077e, tweede de dames Van
Llngen ' Molenaar 57.147c, dames Bos/Schouten derde met 5G.557c. Toch
was het puntentotaal van het laatste
paar genoeg voor promotie naar de
B-lijn.
De totaalstand is nu:
A-lijn: 1. De Leeuw / Braun, 2 Jurriaans
B-lijn: 1. Bergotï/Stocker, 2. De
Leeuw / Saucressig
C-lijn: 1. Pceinan, 2. Menkc/
Roest.

Tafeltennis zonder kompetitie

De tafeltennisver. Unicum zoekt oudere leden , senioren, die zonder verplichting voor wedstrijden gewoon gezellig komen tafeltennissen. De prachtige tafeltenniszaal in Nieuw-Unicum
biedt goede mogelijkheden voor sportieve tafeltennlsrecreatie. De leeftijd
bij tafeltennis Is niet belangrijk, want
bij de sportclub Unicum spelen personen van 16 tot 55 jaar hun partijtje.
Echte tafeltenniservaring is ook niet
noodzakelijk, want ervaren- en onervaren spelers kunnen tegen elkaar
toch gezellige partijen maken. Elke
maandagavond wordt er getraind onder leiding, dinsdag- en donderdagavonden kan er vrij worden gespeeld
in onderling verband. Zaterdagochtend is alleen voor jeugdleden tot 16
jaar gereserveerd. De kontributie is
erg laag, slechts ƒ 90,- voor seniorleden, bijna 10 maanden spelen, per
jaar; voor juniorleden ƒ 45,-. Aanmelden of inlichtingen bij D. ter Heyden,
tel. 16511, Zandvoort.

In de tweede helft kwam Steef Water
de aanval versterken voor Robert Koning. Een voortdurend aanvallend
Zandvoortmeeuwen zag echter geen
kans de Zilvermeeuwen-defensie te
verschalken. Zilvermeeuwen kon
slechts tot zeldzame uitvallen komen,
die door de badgasten bijtijds onschadelljk werden gemaakt.
Een handsbal in het strafschopgebied
van Zilvermeeuwen betekende in de
30e minuut een strafschop voor de
Meeuwen. Richard Kerkman scoorde
beheerst 2-1. De Meeuwen gingen nog
feller in het offensief om de gelijkmaker te bemachtigen Ondanks moedige pogingen slaagden de Zandvoorters niet in deze opzet. Door deze
nederlaag blijft Zandvoortmeeuwen
echter nog steeds koploper.

ZANDVOORT - Tijdens het geslaagde karnavalsfeest in zwembad de
Duinpan, vertoonden de meisjes van
de Kunstzwemafdeling van de Zandvoortse Zwem & Poloclub De Zeeschuimers hun elegante toeren in het
water. Muisstil werd het toen de vijf
beste kunstzwemsters Petra Rienks,
Karen Weber, Annet ter Heyden, Arlette Sandbergen en Mascha Reynders-Folmer een moeilijke demonstratle gaven met Ingewikkelde kunstzwemfiguren. Een demonstratie als
voorbereiding voor het binnenkort te
behalen C-diploma kunstzwemmen.
Een ovationeel applaus was de beloning van het publiek voor hun bijna
perfekte uitvoering op muziek van
Grounod. Zeker viel het slot in de
smaak van het aanwezige karnavalspubliek, toen zij vanuit het water
plotseling bordjes toonden waarop
Alaaf te lezen was. Een groet aan het
publiek die in het feestelijk versierde
zwembad met zoveel kamavalsplezier
extra werd beloond.

Unicum

Heren-St. Pancras:
Scoreverloop: 1-0 Mare Hommes na
een prachtige loupebal van Marten
Jansen, 2-0 Mare uit een voorzet van
Ruud Heroma, 3-0 Coen Lucas via een
boogbal uit het hoekje over de keeper,
4-0 door Robert Arens, die onder water geduwd zijn arm boven water het
werk liet afmaken, 5-0 Maarten Jansen, die geen moeite had met een
viermeter sfrafbal, 6-0 en 7-0 door
Mare Hommes, die de keeper met zijn
technisch baigegoochel moedeloos
maakte en tenslotte 8-0 door Coen
Lucas, die met een strak afstandsschot de suprematie van de Zeeschulmers afsloot. Vermeldt moet worden,
dat Niels Kirineging in de goal enige
spectaculaire reddingen met succes
kon afronden, dank zij de uitstekende
verdedigers Kees van Duyn, Roy Warmerdam, Ruud Luttik en bovenal de
overal aanwezige Ron Phaff.
Kunstzwemster Annet ter Heyden
mag tijdens de komende Nationale
Jeugd Kampioenschappen Kunstzwemmen in maart 1982, optreden als
voorzwemster voor de verschillende
jury's. Dat betekent, dat zij uit 35
verenigingen gekozen is om met haar
kunstzwemcapaciteiten de vereiste Cflguren voor te zwemmen.

Op een hard en daardoor moeilijk
bespeelbaar terrein kwamen beide
teams niet tot een grootse partij voetbal maar wel een spannende. Het veld
was hard, maar ook het spel van beide
kanten was hard te noemen. Vele
malen moest de scheidsrechter fluiten
en drie Zilver- en één Zandvoortmeeuwen speler kwam In het boekje.
De thuisclub kreeg al na drie minuten
de morele steun van een doelpunt.
Een misverstand in de Zandvoortse
defensie werd afgestraft door Kitzen,
1-0. Zilvermeeuwen bleef sterk in het
offensief en kreeg vele vrije trappen
die echter niet gevaarlijk waren.
Allengs kreeg Zandvoortmeeuwen de
overhand en drukte de gastheren in
de defensie terug. Schoten van Rob
Buchel en Kees Bruin troffen net geen
doel. Ook vrije trappen op de rand
van het strafschopgebied leverden
niets op. In de 40e minuut kreeg John
van der Zeijs een prima kans op de
gelijkmaker. Vrij voor de doelman
knalde hij tegen deze op. De terugspringende bal werd nog wel ingekopt

door Frans Makau, helaas voor Zandvoortmeeuwen redde de keeper opnieuw.
Een ogenschijnlijk ongevaarlijke aanval in de 43e minuut betekende voor
Zandvoortmeeuwen een 2-0 achterstand. Wederom was het Kitzen die
scoorde.

ABO-cursus

ZANDVOORT - De vijf herenteams en het enige damesteam
spelen in de NTTB-kompetitie
aardig mee. Zeker is het bijna, dat
het eerste herenteam naar de derde klas zal kunnen promoveren.
Het tweede team heeft helaas teveel verliespunten moeten incasseren en zal nog een periode in de
vierde klas moeten blijven. De
overige teams in de vijfde klas
spelen met wisselend sukses,
maar promotiekansen zitten er
niet in. Het damesteam, teruggevallen naar de derde klas, doet
het, ondanks de vrij sterke pouleindeling, niet slecht. Promotie is
echter nog niet voor hen weggelegd.

Unicum had geen enkele moeite met
de Beverwijkse tafeltennissers.
Unicum 2 - TOG 1: eindstand 9-1.
Alleen Roei Deesker moest een punt
inleveren na een enerverende partij in
drie games. De volle overwinningen
gingen naar Braakhuis en Peek.
HBC 8 - Unicum 3: eindstand 2-8. V.d.
Aar was niet te verslaan en haalde
daarom ook drie punten binnen;
Gansner en Stam wisten ieder twee
punten te scoren.
Tornado 4 - Unicum 4: eindstand 9-1.
De sterke spelers van IJmuiden stuurden de Zandvoortse formatie met een
grote verliespartij naar huis. Alleen
Endema - rolstoeltafeltennisser - redde de Zandvoortse eer. De Goede en
V.d. Berg lieten het deze keer volledig
afweten en konden niet tot winst komen.
Unicum 5 - GTTC 6: eindstand 0-10.
Wederom een rolstoeltafeltennisser,
B. de Ruig, bereikte het beste resultaat. Wel geen winstpunt maar wel
een spannende drie-partijenset die op
het nippertje werd verloren. Gezien de
vele verliespartijen tot nu toe kan
gezegd worden, dat dit team in een
zware poule is ingedeeld.

Soliste Petra Holst, 10 jaar.
Soliste

ZANDVOORT - Met het komende
wielerseizoen voor de boeg presenteerde Peter Versteege zijn
nieuwe wielerploeg 1982. Dit team
van rijders zal deelnemen aan
diverse wedstrijden met als hoogtepunt de ronde van Zandvoort.
Niet alleen senioren zullen kun-

ncn profiteren van de sponsering
van Versteege, (o.a. kleding en
materiaal) maar ook is er een
jeugdploeg gevormd met zeer
goede talentjes. De ploeg bestaat
uit- Ron bakker, Ben van Kampen, Kees Lagendijk, Ge Fenrüs,
Jeroen van der Mye, Piet Schijf,

Volkert Pap, Rein Otte. Peter
Stevenhagen, Kees Zethot'.

ZANDVOORT - Vorige weeJc donderdag is de eerste les begonnen van de
cursus Algemene Basis Opleiding
<ABO). Zoals de naam al min of meer
zegt, is deze opleiding: niet gebonden
aan een bepaalde tak van sport; gericht op aspekten die in alle vormen
van leiding geven in alle takken van
sport voorkomen; een noodzakelijke
ondergrond voor elke trainers- of refcrea tiesportopleiding.
Voor de ABO-cursus 1982 hebben ztch
aangemeld 17 deelnemers, waarbij het
opvallend is, dat het merendeel uit
dames bestaat, namelijk 12.
Geïnteresseerden kunnen zich nog
aanmelden voor de cursus bij de
Sportraad Zandvoort, sekr. Raadhuis
Zandvoort.
Hoewel de Jeugdteams erg hun best
doen, is het toch te merken dat de
onervaren teams, vijf van de acht
Jeugdteams hebben nog nooit aan de
kompetitie meegedaan, veel verliespunten moeten incasseren.
Unicum -l - Rapldity 2: eindstand
ZANDVOORT - Op zondag 14 fe- 10-0. De beste 4e klas formatie van
bruari is door drie koppels van
SC Unicum '73 deelgenomen aan
een koppclwedstrijd handboogschieten te Amsterdam.

Succes voor
handboogschutters

De tienjarige Petra Holst vervolgde
met een zelfbedachte solo kunstzwemmen waar alle aanwezigen stil
van waren. Alle moeilijke en geleerde
kunstzwemflguren had zij in haar solo-optreden verwerkt. Vooral haar interpretatle van de muziek en de badverdeling (altijd doorslaggevende
punten bij jury's) waren verbluffend
goed. Een kompliment aan Petra
Holst voor de keuze van de muziek
mag zeker niet vergeten worden.
Speciaal voor het karnaval was door
een grote groep kunstzwemsters een
echte uitsmijter ingestudeerd. Petra
Holst, Brenda Molema, Judith Hanekroot, Karen Weber, Renée Verdonck,
Brigitte Peters, Arlette Sandbergen,
Petra Rienks, Patncia van de Aar,
Annet ter Heyden en IVÏascha Reynders-Folmer, zwommen.' op de bekende kamavalsrnuziek „Wij vieren feest"
een jolige en gezellige demonstratie
onder het goedkeurend en vaak meespelende orkest van de Zandvoortse
Kwalletrappers.

Groot was de verrassing voor de
Zandvoorters toen aan het einde van
de dag bleek dat de afvaardiging uit
de badplaats zich in de prijzen had
geschoten.
Hans Vcrmaas met een puntentotaal
van 487 en Bart Koelemij met 491
punten behaalden de derde prijs;
de vierde prijs was voor het koppel
Menno de Goede (491 pnt.) en Hans
van de Eijckhof (485 pnt.),
terwijl de dames Hermien Paap met
niet minder dan 526 punten en Nel
Schuuring met 445 punten de vijfde
prijs behaalden.
Een extra compliment moet worden
gegeven aan Hermien Paap die enkele
weken geleden bij de Nederlandse
Kampioenschappen in de 4e klasse al
een vijfde plaats behaalde en ook deze
zondag met vaste hand alle heren
„wegschoot" (526 punt. was de hoogste score)

Bekerstrijd
bij OSS
ZANDVOORT - Zondag 7 maart vinden in de Prinsessehal te Zandvoort
de onderlinge wedstrijden plaats van
de gymnastiekvereniging OS§.
De strijd zal gaan in de afdelingen
meisjes, jeugd en ouderen, inzet is het
behalen van de jeugdbeker en de oudburgemeester Nawijnbeker.
Bij de oudste jongens worden deze
wedstrijden gehouden op 8 maart tljdens het gewone oefenuur. Hier kan
degene mét het hoogste aantal punten de L.N. v.d. Bosbeker winnen.
In overleg met de technische commissie zal na de onderlinge wedstrijden
worden vastgesteld welke leden van
de vereniging Zandvoort zullen vertegenwoordigen op 22 mei tijdens de
sportuitwisseling met Dronten.

Het jeugdteam: Jacqout, Pieter
en Charissa Versteege, Jan van de
Aar, Robert en Marco Westerman, Tonny en Johnny Schilder.
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Bij DE KAASHOEK 2 dagen lang
bij aankoop van 1 kg kaas naar eigen
smaak en keuze:
\
Komt u even langs P

Joegoslavisch Restaurant
„Dubrovnik"

Als uw ramen en
deuren knellen kunt u
ons altijd even bellen!

Zeestraat 41 - Zandvoort
Tel.02507-1 51 10
heeft van maandag t/m vrijdag zijn originele

Ook voor alle andere
timmer- en

Joegoslavisch wintermenu

onderhoudswerkzaamheden
H. v. d. Donk
Swaluëstraat24.
2042 KB Zandvoort

Tot ziens

Hondenkapsalon

Fa. Gansner & Co.

REIMEE

GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORWUIZEN
Deskundig advies

1e kwaliteit - 90 cm breed

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

*t

WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

- Goulashsoep stokbrood
- Gemixte gtillplaat 3 soorten vlees (mager/
mot verse salade, saus en aafflsppelpuree
- Palacinka warm flensje met koude roomvulling

FOTO Quelle

Ditzelfde menu is t/m donderdag in Haarlem
verkrijgbaar.

Onze goede kwaliteit en lage prijzen blijven wij
handhaven.
Voor reserveringen iedere dag na 14.00 uur.
Haltestraat 38 - Zandvoort.

ktein gevelKacheitje, r.v.s.
aanrecht, bak links
en fauteuil.
Telefoon:
02507-15711

Te huur gevraagd
in Zandvoort:
FLAT, ZOMERHUIS
of ETAGE.
Huur ir» overleg.

Tel. 023-245971

Krijgt u gasten?

Bouwman

Geen bezwaar'
Wtj verhuren
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz
voor elko gelegenheid'
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2.
TELEFOON 12164/13713
Pnvé na 18.00 uur 16653

Dépositair
Marbert
Ellen Betrix
Max Factor

G. Kol

Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

Schuitengat 7,
telefoon

Delikatessejn

DROGISTERIJ

13212

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

i<£

De voorjaarszaden
zijn binnen'

auto - brand - leven
alle verzekeringen

Haltestraat 65
Zandvoort
De specialist in al uw
bloemwerken

Niet het enige, wel het beste adres

Uw adres voor:

etost kousen, panties,
knie- en enkelstukken,
ook naar maat

Rullet
...je reinste
paradijs!!!

Atelier De Buts
ƒ \

Drogisterij

BOUWMAN
Oranjestraat?
Zandvoort
Tel. 02507-123 27

Oranjestraat 7,
Zandvoort,
tel. 02507-12327

Van Ostadestraaf 26, tef.
15626.

SchiEdershal C. J. Paap

Tel. 1 50 00

Te koop gevraagd:

Mevr. Renee Truder.

per meter

Hofdijkstraat24-Tel. 02507-1 22 06

ƒ 15,50

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren - trimmen - wassen - ooren voetbehandeling.

Gebrandschilderd glas
Grote kollektie medaillons
Glas in lood - Restauratie
Specialiteit:
medaillons naar foto of dia
Taferelen Oud-Zandvoort
Dorpsplein 2, Zandvoort
tel. 19015, zondagmiddag
open

De verleitlflijkMe 24 mtr.
lussen
Amsterdam
en

KUMSTGEBITTEIMREPARATIES

Den Haag.

A. RITMAN
inwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65.

R 8211

DE HEER

VENNECOOLSTRAAT7,
ROTTERDAM!

(of een van die andere
geweldige prijzen!)

in de Spar-Winkel.

! DOEMEE!

rtp verdunning voor dit kansspel is aan de

video-recorder? Van een Braun f.lmcamera?
rten bjj uw Spar

.^^ ^ ^Spar.winkel)

Unox Soep

Spar Pils
50 cl.

Spar
Tomatenketchup
340 gram

Aanbiedingen geldig t/m
dinsdag 2 maart 1982.

Chips
zout/paprika
120 gram

30 cl. krat
a 24 flesjes

Van Nelle Planters
Gekruide Pinda's
100 gram

Mentos
3 pak
Tompoes
Variantjes 800 g
jïf
groot 740 gram

Nivea Crèmebad

van Nelle
Supra Koffie
normaal/
snelfilter
250 gram

Mona Magere
Fruityoghurt
liter

500 ml.

Ultra Brite Tandpasta

Producent Kaas
vol vet jong 500 gram
"vers van 't mes1

495

Sïankie Smeerkaas

200 gram
ALTIJD LAAG

pot 350 gram

79

donderdag 25 februari

Tartaar
5 stuks

Friesche Vlag
Koffiemelk
goudband
fles 540 gram

500 gram

Plus Kussen
Tosletpapier 4 rol

Spa rood
Mineraalwater
liter

Varkensschnitzels
100 gram

Q£/Spar Saté
ajam/babi

Verse Kuikenbout

159

Hollandse
per
Komkommer stuk
donderdag 25 februari

Cassis literfles

Esassnr

Volkoren
800 gram

10 Puntbroodjes
zak

100 gram

135

ArÜand Cerveïaat

Seven Up

speciaal 100 gram
peper/fijn

Klpsterschoppen
Fris Wijn

s
Ouwehand
Zure Haring 400 g

0,7 liter
3 flessen

0.25 liter alle smaken
S
,dken <Mdi<j in S(KK Su(K"
Aiinbiodinijcn ai'klia t m dinsd.irj 2 m.i.irt 1 C )8?

SPAR SUPER IN: Zandvoort: (

165

woensdag 24 februari

groente/kip/tomaat

6 stuks

Spar
Soepgroente 150 gram
s
Iglo Spinazie
a la crème 450 gram

kilo

GROENTE EN FRUIT

Soepen

engelse melange
20x4 gram

Calvé Vlees
en Vissauzen

175

15 soorten 110 gram

Heren Zakdoeken

melk/puur 200 gram

11.95

500 gram

diepvries 125 gram

2 tubes voor
3e tube gratis
Biotex blauw/groen
500 gram

kilo

Varkensfrikando

3-pak

Sterklassedrop

Witte Reus
2 kilo

Stegernan
Lcverkaas 150 gram
Boerenham

De Ruyter Chocolade
Vlekken

595

Magere Hamlappen

BROODENGEBAK

liter

^•^•«••^••M

vrijdag 26 en zaterdag 27 februari

Calvé
Pindakaas

komijn/mager
ham/krauter/100 gram

Blue Band
Halvarine 500 gram
Croma

4 bordenblik
500 gram
tomaat

SPAR heeft liefst 450 SPAR
Eigen-Merk artikelen, nét zo
goed, maar u betaaft 'n stuk
minder! Ze zijn gegarandeerd
door SPAR: de grootste
kruidenier van Europa.

Zuurkool
500
vers uit 't vat gram
vrijdag 26 en zaterdag 27 februari

Citroenen
5 stuks
Spaanse Sinaasappelen
voor hand en pers
2 kilo
Import Tomaten
500 gram

Sla
per krop

59
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f Nestor Zandvoortse raad neemt afscheid

,Ik ben wel een oud socialist,
een drammer ben ik niet'
ZANDVOOBT - Ab van der l
len (59) nestor van de Zandvoortse gemeenteraad,, zal hoogstwaarschijnlijk na de gemeenteraadsverkiezingen van juni aanstaande niet terugkeren in de
raad.
Dat „hoogstwaarschijnlijk" slaat
dan op de zesde plaats die hij
momenteel op de groslijst van de
PvdA afdeling Zandvoort bezet.
De bedoeling van Van der Moolen was eind 1981 al lang bekend,
„Twintig jaar is lang genoeg, laat
een ander het nu maar doen". Dat
hij van de adviesgroslijst van de
zevende plaats verschoof naar de
zesde, komt omdat kandidaat nr
6, Evert Bol, zichzelf liever lager
op de lijst geplaatst zag.
Nummer 13 op de lijst, Joop van
Santen zag zich derhalve op
nummer 7 gezet en Bol zakte op
eigen verzoek naar de dertiende.
„Nou ja, het maakt niet zoveel
verschil de zevende of de zesde
plaats, ik denk dat ik het kalm
aan kan gaan doen, maar als het
noodzakelijk is, nou ja, dan doe
ik het wel weer" is de reaktie van
de nestor van de Zandvoortse
raad.

bijvoorbeeld en ik heb het altijd
onrechtvaardig gevonden dat dezen
dan ook indirekt moesten bijdragen
aan de VW. Een goede instelling de
VW, maar nfty-flfty is eerlijker. Vroeger werd het praktisch bekostigd uit
het circuit, maar sinds 1966 was de
VW altijd een twistpunt in de raad.
Ik ben blij dat dat nu geregeld is, „ik
vind deze regeling beter zo".

Woningbouw

Ab van der Moolen, nestor van de Zandvoortse gemeenteraad neemt afscheid.
Foto Hans Meinders Prod.

Deze uitspraak typeert de man Van
der Moolen, die zoveel jaar voor een
belangrijk deel het gezicht van 'de
plaatselijke PvdA mee hielp bepalen.
„Ze zeggen wel eens tegen nüj, ja je
bent een echte sociaal-demokraat en
zo voel ik mij ook. Ik kom nog uit de
SDAP en neb daar nooit een geheim
van gemaakt. Ik moet zeggen dat ik
wel eens moeite heb met dat doordrammen dat tegenwoordig wel voorkomt, ik heb altijd gepoogd dat drammen tegen te houden, dat ligt mij niet
zo. Maar het zijn ook allemaal jonge
mensen, als je nagaat dat Joop van
Santen en ik de twee oudste leden van
de PvdA in Zandvoort zijn, dan zeg ik,
laat de jongeren het maar doen".

de titel voor degene die de meeste
dienstjaren heeft.
Als nestor van de raad was hij dan ook
degene die de laatste jaren het woord
voerde bij speciale gelegenheden, zoals bijvoorbeeld het beantwoorden
van de nieuwjaarsrede van de burgemeester.
Doordat burgemeester Machielsen
onverwachts besloot met deze traditie
te kappen, kwam er ook geen antwoord van de nestor op de toch wel
wat ongewone „nieuwjaarsgedachten" geuit door de burgemeester.
„Kijk, wanneer de burgemeester zegt
dat hij een nieuwjaarstoespraak achterhaald vindt, dan moet ik hem gelijk geven. De raadsvergadering is pas
aan het einde van de maand, iedereen
Nestor
heeft elkaar al lang gezien en ook het
De laatste twee raadsperioden was toekomstig beleid is min of meer beVan der Moolen „Nestor" van de raad. paald door de begrotingsvergaderingen die er net zijn geweest. Als je dan
stopt, moet je het ook doen en dan
toch niet onverwachts een min of
meer geïmproviseerde toespraak houden. Ik zag dan ook geen reden die te
gaan beantwoorden. Je moet dan wel
duidelijk maken wat je wil, niet van
een traditie afstappen en toch speechen, dan moet je ook je mond houZANDVOORT - In de nacht van
den. Ik vond dat vreemd" geeft hij als
21 / 22 februari is plotseling overlecommentaar.
den de heer A.A. Hoppenbrouwer.
De heer Hoppenbrouwer was sinds
Twintig j aar
het vertrek van de heer Brune
hoofd van de afdeling burgerzaken
Terugblikkend
op een periode van
van de gemeente Zandvoort.
André Hoppenbrouwer heeft in de
bijna dertig jaar dat hij bij de
gemeente in dienst was altijd gewerkt op de afdeling „burgerzaken", in zijn beginperiode nog afdeling „bevolking" genoemd.
Als ambtenaar van de burgelijke
stand heeft hu talrijke Zandvoorters in de echt verbonden.
ZANDVOORT - Het ziet er niet
Ik kende André persoonlijk en heb
uit dat het Dolfirama voor
altijd bewondering gehad voor zijn naar
de gemeente Zandvoort behousympathieke persoonlijkheid.
Leek hij aanvankelijk voorbe- den kan blijven. Het gemeentebestemd voor een muzikale loop- stuur heeft de laatste maanden
baan, zijn vader was een uitste- naarstig gezocht naar een bekend pianist, die vaak concerten heersvorm, waardoor het Dolnragaf en ook een groot aantal leerlin- ma blijvend geëxploiteerd zou
gen heeft opgeleid. Door zijn vader kunnen worden.
werd André Hoppenbrouwer met
muziek vertrouwd gemaakt. Hij Door het provinciaal bestuur werd
speelde uitstekend piano en trad hierop onmiddellijk positief gereamenigmaal op als leider van kleine geerd en financiële steun toegezegd,
orkesten. Nadat hij echter met suc- doch de rijksoverheid was niet bereid
ces solliciteerde naar een funktie c.q. in staat, om gelden beschikbaar
op de afdeling bevolking, besloot te stellen voor bijvoorbeeld het subsihij de muziek vaarwel te zeggen en dièren van het exploitatieverlies of de
deze uitsluitend als hobby te beoefenen.
Als hoofdambtenaar van de gemeente Zandvoort heeft hij op verschillend terrein belangrijk werk
verricht.
André Hoppenbrouwer had nog
veel jaren voor de boeg, menseUj- ZANDVOORT - De Wim Gertenkerwijs gesproken is 59 jaar te jong bach Mavo aan de Zandvoortseom te overlijden. Hij zal dan ook laan bestaat dit cursusjaar preeen leegte achter laten in zijn gezin cies vijfentwintig jaar, een jubien bij zijn collega's.
leum dat men zeker niet ongemerkt voorbij wil laten gaan.
Gezien de moeilijke financiële
positie van de gemeente is het
Zandvoorfcs
helaas niet mogelijk een subsidie
voor deze jubileumviering te
Nieuwsblad krijgen.
Daarom heeft men besloOnafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
ten om zelf de handen ineen te
Bentveld en Aerdenhout.
slaan en te zorgen dat er genoeg
Verschijnt iedere donderdag.
Uitgave Weekmcdia B.V., Amstelveen
geld op tafel koint om toch een
aantal evenementen te organiseHoofdkantoor: Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
tel. 02977-28411, Postbus 264, 1430 AG ren.

A.A.
Hoppenbrouwer
overleden

twintig jaar gemeentepolitiek is w«
lang. „Je kunt je dat niet voorstellen,
maar toen ik in de raad kwam was ik
met mijn 40 jaar maar een broekie ik
was de jongste. Als je nu de leeftijden
van de raadsleden ziet, dan klinkt dat
ongelooflijk. Vroeger was het raadswerk echt voor de ouderen. Het had
iets van de vroede vaderen, ik persoonlijk vind het wel juist dat de
jongeren mee helpen besturen, dat
ook jongeren verantwoordelijkheid
dragen, hoewel ik vind dat er toch,

juist voor die jongeren in de raad, een
tegenwicht gevonden moet worden
door mensen met ervaring.
Jongere mensen willen soms zo veel
tegelijk, dan moet je zeggen, ho.hp,
wacht eens even, overweeg ook die
andere kant eens."

Hoogtepunten

Hoogtepunten zijn er volgens het
raadslid in deze twintig jaar niet geweest. Wél zaken waaraan hij goede
herinneringen bewaart omdat bepaalde plannen werden gerealiseerd.
„Kijk, je kunt natuurlijk ieder jaar
Langs de Vloedlijn
terugkomen op het verlies van het
zwembad, toch wil ik duidelijk zeggen
dat ik nog steeds blij ben met datzelfde zwembad. Dat was een zaak waar
de bevolking erg bij was betrokken.
Wij wilden dat zwembad en kregen
rapporten voorgelegd van, ik meen de
algemene raad van het sportfondsenbad. Afgaande op die rapporten, kónden wij er best een zwembad op na
houden, wjj moesten dan ongeveer
De zonne boort een gat
één tot anderhalve ton per jaar erbij
In 't morsig wolkenduister
leggen. Dat klinkt redelijk en dan
en plotseling herleeft
vertrouw je als raadslid daarop. Uitvol paradijzeriluister,
eindelijk doe je allemaal je best en als
weer, om en overal
je dan afgaat op dergelijke rapporten,
de schone lentemaand.
vind ik hoor, dan kan niemand je dat
kwalijk nemen. Het pakte allemaal
Guido Gezette
anders uit, er zijn toen ook wel fouten
(1830-1899)
gemaakt, bijvoorbeeld die duiktoren
hadden wij nooit moeten nemen en de
verlichting, nou ja. Toch ben ik büj
dat het zwembad er is, alleen is het
anders uitgepakt dan wij toen verwachtten."
Het voortbestaan van 't Stekkie is een
ander punt dat Van der Moolen graag
had afgerond voor zyn vertrek. „Daarbij is te lang getreuzeld, teveel advies
werd ingewonnen," zegt hu. Verheugd
onredabele top van het Dolfirama.
hy wel dat het voorlopig tenminste
Naar het oordeel van het college is het is
gerenoveerd, maar mj had het graag
de gemeente onmogelijk om op één of is
andere wijze financieel deel te nemen anders gezien.
aan het projekt. Daarom heeft het
gemeentebestuur tot zijn grote spijt Fifty-fifty
aan de eigenaar van het Dolfirama
moeten meedelen geen mogeliikhe- Een ander zaak is de jaarlijkse subsiden te zien om te helpen bij de in- die aan de V~W.
standhouding van het DolSrama.
Dat mag dan, volgens Van der Moolen
niet zo sympathiek overkomen, maar
Van de zijde van het Bouwes hij
heeft altijd gepropageerd dat het
Concern wordt medegedeeld dat bedrijfsleven
én de gemeente op een
men voorlopig het voornemen fifty-fifty basis hieraan moesten bijheeft om het Dolfirama nog tot dragen. „Er zijn teveel mensen die
het einde van het zomerseizoen niets met de toeristenindustrie te maken hebben, die geen kamers verhuopen te houden.

Geen financiële hulp
voor Dolfirama

Zilveren jubileum Wim Gertenbach Mavo

Aalsmeer; geopend van 8.30 tot 17.00 uur.
kantoor: Gasthuisplein 12, Zandvoort,
tel. 02507-17166, postbus 26 2040 AA,
Zandvoort; geopend maandag van 13.00
tot 16.00 uur, dinsdag van 10.00 tot 16.00
uur, woensdag van 9.00 tot 12.00 uur,
donderdag 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00
tot 17.00 uur. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Abonnementsprijs: / 15,60 per half jaar;
ƒ 31,20 per jaar. Voor postabonnees gelden andere tarieven. Losse nummers
/ 0,65.
Redactie: Dick Piet (chef), Margreet Ates
(Zandvoort), Alice Verwev (Heemstede),
Jaap Kok, Fon Tunnissen en Nico Volkers
(Haarlemmermeer).
Verkoopleider: B. Lodewogpn
Nabezorging: Abonnees die de krant niet
hebben ontvangen kunnen op vrijdagochtend bellen tussen 9.00 en 12.00 uur,
02507-17166.
Uiterste inlevertermijn redactie: woensdagmorgen 10.00 uur.
Uiterste
inlevertermijn advertenties:
woensdagmorgen 10.00 uur.

Begonnen zal worden met het nouden van een fancy-fair dse er Voor
moet zorgen dat er genoeg geld in het
laatje komt om op 21, 22 en 23 april
een revue te geven in verenigingsgebouw De Krocht.
Deze revue kreeg de naam „25 jaar
Circus Gertenbach" en betoogt een
terugblik op de afgelopen periode te
geven.
27 Maart wordt de fancy-fair gehouden, gelijktijdig met een reünie van
oud leerlingen.
30 maart, en jubileum-concert voor de
leerlingen door het orkest Andrei Serban.
Verder wordt overwogen een strandloop te organiseren voor de Zandvoortse jeugd en een rally voor de
leerlingen.
Wanneer er dan nog genoeg geld overblijft, staat er zelfs nog een popconcert op het programma op het sportveld van de school.
Natuurlijk staat of valt alles met het
succes van de fancy-fair. Dit evenement kan alleen een succes worden,

indien leerlingen en ouders meewerken.
De schoolleiding gaat ervan uit dat
een goede bazar een grondige vocrbereiding vereist en verzoekt daarom nu

al hulp van leerlingen, oud leerlingen,
ouders en vele anderen. Alleen gezamenlijk kan men ervoor zorgen dat de
fancy-fair inderdaad een succes
wordt.

Eerlijk komt Van der Moolen er voor
uit dat hij nimmer het circuit heeft
zien zitten. Helemaal niet toen aan
het einde van de zeventiger jaren,
bleek dat dit een sta-in-de-weg was
voor de Provincie voor sociale woningbouw. „Het was beter geweest
wanneer het al in 1973 was verdwenen. Gelukkig hebben wij vroeger altijd een socialistische wethouder gehad (Arie Kerkman)die zich altijd bijzonder heeft ingespannen voor de sociale woningbouw. Echt, hij zorgde,
uiteraard met medewerking van de
raad, ervoor dat er jarenlang gebouwd
kon worden".
Bijzonder jammer vindt Van der Moplen dan ook de huidige woningnood in
de gemeente.
Hij is realistisch genoeg om op te
merken dat iedereeen deze mening
wel zal delen, evenals zijn vrome wens
dat hieraan maar vlug een eind zal
komen.
Realistisch genoeg ook om op te merken dat sociale woningbouw heden
ten dage niet zo eenvoudig is als een
tiental jaren geleden, veel meer voorschriften, veel hogere kosten etc.
Hij is ervan overtuigd dat het circuit
moet verdwijnen en dat het plan voor
vakantiebungalows zeker een goed
alternatiefis. „Wanneerwij de inkomstenderving één jaar kunnen opvangen, dan zie ik als vervanging zeker
zo'n vakantiebungalowpark want tegenwoordig bestaan voor dergelijke
parken altijd wachtlijsten, neen ik zie
dat wel zitten" geeft hij als zijn mening.

Toekomst
Ondanks de pessimistische geluiden
in de landelijke pers over een toekomstig verlies aan stemmen bij de PvdA
is hij er van overtuigd dat het in
Zandvoort wel mee zal vallen.
„Wij hebben een goede fraktie. Aukema is zonder meer een goede wethoüder en Tponen als fraktievoorzitter
moet je niet onderschatten. Vergeet
ook niet dat wij bijna vijf zetels hadden de vorige keer. Ik verwacht dat
wij de vier zetels van de afgelopen
raadsperiode zullen handhaven. Kuijken zal heus zijn plaats wel gaan
bezetten, daar ben ik heel niet bang
voor".
Een ander gezicht dus op de plaats
van Van der Moolen, voor de raadsleden die aanblijven en wellicht terugkeren zal het toch wel even wennen
zijn, dat de nestor uit de raad verdwijnt.
Zijn inbreng in de commissie Snanciën, want was hij het niet die jaren
geleden ooit een telfout by de begrptingsbehandeling opmerkte en in
plaats van een vermeend tekort van
één miljoen, tot de conclusie kwam
dat er een batig saldo bestond?
„Ja dat was mooi toen, zulk rekenwerk helpen je in één keer uit de rode
cijfertjes, maar dat komt nu niet meer
voor" zegt hij.
Een zesde plaats voor Ab van der
Moolen bij de komende verkiezingen,
verleent hem misschien de vrije tijd
die hij zeker na twintig jaar verdient.
Maar uiteindelijk kan niemand in de
toekomst kijken en terugvallen pp
deze „sociaal-demokraat" kan zijn
partij altijd, dat is een ding dat zeker
is.

Zeezeiler koerst huiswaarts
Zeezeiler, Kees Visser, heeft de
steven van zijn ranke „Vrijheid II"
definitief huiswaarts gewend. Hij
heeft daarover zijn ouders opgebeld. Op 20 februari jl. was het zijn
plan uit St. Helena te vertrekken.
Hij wachtte nog op de boot. die de
spullen voor hem aan boord heeft
die hij noodzakelijk nodig heeft.
De afstand St. Helena naar de
Azoren is ongeveer 6.000 mijl, dus
bij normaal weer rekent hij dus op
ongeveer 60 dagen varen, maar de
weersomstandigheden zijn en blijven altijd grillig en daarmee moet
terdege rekening worden gehouden. In James Town op St. Helena
was niet veel te beleven. Drie uur
radio voor de gehele dag. 's Zondags en 's zaterdagsavonds en
maar één avond per week. De café's, (voor zover die er zijn) gaan
's avonds om 6 uur open en sluiten
om 10.00 uur. In de bioscoop eenmaal per week een filmvoorstelling
en daarna dansen van 10.00 tot
12.00 uur. Dat is alles, wat daar te
beleven valt. (Napoleon zal zich er
wel rot verveeld hebben.) Het is
momenteel mooi zomerweer met
een temperatuur van ongeveer 25
graden, maar er valt nog al wat
regen. De volgende plaats, waar hij
hoopt aan te komen is café
„Sport", Horta Fial, Azoren. Maar
de moed heeft hij nog niet opgegeven, want zijn volgende reis heeft
hij alweer uitgestippeld. Maar
eerst doet hij IJmuiden nog aan en
dat's ook nog een knap eindje
varen!

Haring boeljon.
Eerst es effe over die garnael-rokerai. D'r binne al 'n paer minse bai
main ewiest. Die rokerai bestond
echt. Hij had 'n normaele rookove
met op 't dak een soortement van
windmole. Die was er, om 'n soort
van trommel in die rookkast te
laete draeje en in die bun wier de
garnael 'edaen die eerst effies in de
pekel had 'estaen. Die garnael wier
warm 'erookt, dus net as paeling.
Maer jeloi mot nog effies deurmoddere, want waer dat ding 'etstaen
heb mot ik nog van jeloi hore- 'k
Heb wel 'n paer naeme, maer dat
benne ze niet en 't beloofde flessie
staet nog altaid klaer. Nou die
soep! Harring noeme ze dat. 'n
Brokkeie bouillie van de runderhoit opzette met koud waeter,
zout, peper, kroitnaegels, knapperige peen, ajoin en 4 stronke Brusselse lof. As die zooi goed 'etrokke
is, dan vaif stronke, in , jullienne"
'esneje d'r bai kwakke met bieslook oftewel oiegras, cajenne, tomaeteketskup en 'n bietje zout. Na
zeve menute de soep binde met in
melk an 'emaekte maizenae. Bai 't
opdiene vers geraspte noot d'r
overheen.
Versoepeling jachtwet
Minister drs. J. de Koning (landbouw en visserij) is voornemens
vanaf l april 1982 de grondgebrui-

Zou 't kunnen?
Zondag a.s. beleven we de laatste
zondag voor 't seizoen van de
Zandvoortse strandpachters in
winterkledij. Ze mogen nog niet
open, dat mag pas dinsdag a.s. op l
maart, althans officieel. Maar ik
zat zo te denken: zou 't nu niet
mogelijk zijn, dat ons gemeentebestuur voor die ene laatste winterse
zondag de hand eens over het hart
strijkt en ze die zondag, (hopelijk
bij mooi weer) die dag laat openzijn? Desnoods gaan ze dan maandag maar weer een dag dicht. Ze
hebben toch al een paar rotseizoenen achter de rug, onze strandpachters. Laat ze er nu maar van
profiteren. Als 't niet kan of mag,
dan houdt alles op, maar ik wil er
toch wel even 'n balletje over opgooien!

K. Sr.

Dienstjobileum P. Honderdos
ZANDVOORT - Woensdag 17 februari 1982 was het precies vijfentwintig jaar geleden dat de heer
P. Honderdos, zijn intrede deed
bij de gemeente Zandvoort. De
huidige chef buitendienst van de
Dienst Publieke Werken was naar
aanleiding hiervan uitgenodigd
met zijn vrouw naar het Gemeenschapshuis te komen om even bij
zijn zilveren jubileum stil te
staan.

In aanwezigheid van tal van ambtenaren opende direkteur Wertheim deze
feestelijke bijeenkomst, in de korte
speech memoreerde de direkteur PW
het wisselvallige begin van het dienstverbarid met Honderdos. Eerst in
Zandvoort, verdween hij voor enige
tyd naar een andere werkkring. Op
een goede dag was hij toch weer terug,
maar zie, in Weesp werd hem een
aantrekkelijke baan geboden, dus
vertrok Honderdos opnieuw.
Gelukkig voor de Gemeente Zandvoort (aldus vele sprekers) kreeg hij
echter heimwee en keerde opnieuw
Inlichtingen voor de bazar worden naar Zandvoort terug. Sinds die tijd is
gegeven door de heer Nijboer, te). hij niet meer weg te denken geweest
02507-13782, inlichtingen betreffende op de afdeling buitendienst. Men had
de reunie door mevrouw Heukesho- nu alle perioden bij elkaar opgeteld en
ven, tel. 02507-13782.
geconstateerd dat Honderdos al met
al, toch pp de 17e februari 25 jaar in
dienst bij de gemeente was.
Wethouder Termes zag de sympatieke
jubilaris nu niet direkt als een dui-

Margreet Ates

kers in de gelegenheid te stellen
wildschade op hun terrein met behulp van een geweer beter te bestnidpn. Hij hpeft de Jachtraad
verzocht nem merover op korte
termijn van advies te dienen. De
bewindsman denkt aan de volgende maatregel: Grondgebruikers
mogen, mits (o m. zwarte kraaien,
konijnen, houtduiven) jagen als de
terreinen die zij in gebruik hebben
een aaneensluitende oppervlakte
van tenminste 10 ha. hebben (was
40 ha.). Als overgangsmaatregel
kunnen grondgebruikers die tussen 1975 en 1980 tenminste drie
keer een vergunning tot jagen met
geweren hebben gehad (vergunning ex artikel 53 van de Jachtwet)
en die op l april 1980 50 jaar zijn,
nogmaals zo'n vergunning krijgen,
met een geldigheidsduur tot l april
1985. Na die datum zouden de
oudsten onder hen een vergunning f
kunnen krijgen tot het moment
dat zij hun bedrijf beëindigen.
Vanaf 1977 werden artikel 53-vergunningen nog slechts verleend als
meer dan toelaatbare schade te
verwachten was, andere middelen
dan het geweer niet effectief waren
en het genot van de jacht niet kon
worden verhuurd of de jachthouder niet in staat was de schade
afdoende te bestrijden. Deze criteria vloeiden voort uit de inhoud
van de in dat jaar gewijzigde
Jachtwet, die het beheer van de
wildstand in de eerste plaats in
handen legt van de jachthouder:
de jager moet zorgdragen voor het
voorkomen en beperken van wildschade op zijn jachtveld. Dit in
nauw overleg met de grondgebruiker, die daarnaast zelf de nodige
bestrijdingsmaatregelen dient te
treffen. Als gevolg hiervan kregen
velen die voordien wel met een
geweer mochten jagen, geen vergunning meer.
Aangezien de nieuwe regeling op
grote protesten is gestuit, lijkt het
minister De Koning gewenst een
overgangstermijn aan te houden,
waarin de Jachtwet wat soepeler
wordt gehanteerd

Jubilaris Honderdos, al met al 25 jaar
bij de Dienst PW.
zendppot, maar wel ais net scnaap
met vijf poten, want op alle takken
van de buitendienst wist Honderüoi
precies de weg.
Veel kado's en bloemen waren voor
het echtpaar Honderdos. zo sprak ai
heer Paap als vertegenwoordiger var
de „kwartjespat" en de heer Jouke;
vertegenwoordigde de?e middag alle
medewerkers van de buitendienst.
Tot slot dankte de jubilaris, de toegezwaaide lof deponeerde hi.) graag waar
deze naar zijn mening thuis hoorde
namelijk bij alle medewerkers var
de»' dienst. Een gezellig samenzijn
besloot deze feestelijke bijeenkomst

ZANDVOORT - Op dinsdagavond 2 maart komt de raad van de
gemeente Zandvoort in openbare vergadering bijeen.
De onderwerpen voor deze avond:
1. Notulen.
2. Ingekomen stukken: brief d.d. 16 februari van Werklozen Comitee
Brief d.d. 4-2-'82 afd. Zandvoort Horeca-Nederland. Brieven Bond v
Makelaars m.b.t. woonruimtebeschikking resp. Wet agrarisch grondverkeer.
3. Begrotingswijzigingen.
4. Onderwijsaangelegenheden.
5. Transakties onroerend goed. Aankoop De Schelp
6. Bestemmingsplannen: voortgang ruimtelijke ordening; herinnchting GasthuLsplein; yoorbereidingsbesluit Gasthuisplein; voorbereidingsbesluit Raadhuisplein; voorbereidingsbesluit uitbreiding manege; voorbereidingsbesluit Fahrenheitstraat.
7. Waarborgsommen bouwwerken.
8. Grenzen gemeenten en provincie in de Noordzee.
9. Wijziging subsidieregeling en verstrekken vaste geldlening aan
De eerste examenklas van de Gertenbacüi-Mavo (toen nog MULO) in 1957, staande v.l.u.r. de heer R.E. Gemeenschapshuis.
Koerselman, Ali Sebreghts, Marijke Epker, Evelien van Veelen, Nettu Koper, de heer Vink, Marie 10. Aanvaarding schenking twee aquarellen.
11. Bijdrageregeling bewegwijzering.
Dorsman, Agatha Bol, Lenne van Wijngaarden, de heer Leeksma.
Zittend v.l.n.r. Kees Kop, Wim Verkerk, George Brugman, Paul van Veelen, Hans Slaap en Greet Kroes. 12. Renovatie vulllaadstation.
13. Rondvraag.
Bijzonder trots waren de leerlingen destijds op „hun nieuwe school".
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op de Grote Krocht
5 halen 4 betalen
roomschnitzels
Hawaïschijven,
rolladeschijven

Liefst 60 soorten dleetkaas en magere
zuivelprodukten heeft Tromp voor u
klaar staan! Smakelijk en Vers!
Met Tromp kunt u ook lekker afslanken.
Haal de gratis folder.
ZOUTLOZE BOEREN K AAS kilo 14,90
FROMAGE FRAIS 0%, 250 g. nu f 49
BOEREN LEIDSE 20 + kilo
1390
" en nog veel méér aanbiedingen!

Solide tijdloze herenbnl,
bruin transparant montuur,
met glazen e.v.

Hogere sterkte geringe bijbel

Sv

varkenslappen

Suèdézet

REINIGEN • STOMEN - PERSEN

Verrassend modieuze koffektie!

GROTE KROCHT21 • ZANDVOORT
TELEFOON 02507-125 74

Gehoord op de radio,..
Te zien op tv...
Nu te koop in de winkel

bij

Exclusieve damesbril,
zacht getint transparant
montuur, met glazen e.v.
VANAF NU

9950

OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR

Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A - Zandvoort - Telefoon 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen.
Vrijdag koopavond.

Harde puntjes 10stuks

2,50

Zachte puntjes lostuks
Magere nmderlappen per küo
Verse hele kip per kno

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Tel. 1 60 33

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.

2,50
12,98
5,

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507 -17878.
Ook zondagmiddag open.

Brinkmann Passage 5
Cronjéstraat 87, Haarlem
Grote Krocht 5, Zandvoort

van maandag t/m vrijdag
van 8.30-12.30 en van 13.00-18.00 uur,
zaterdag van, 9.00-13.00 uur geopend.

Grote Krocht 21 • Telefoon 1 25 74.

Uw adres\voor:
BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

n
i*
1*

Myrna Bruynzeel
Gedipt, schoonheidsspecialiste (Stivas) i
Voor ieder huid type een complete
j£
schoonheidsbehandeling ^
Hj
Diverse
&*
ontharingsmethoden
Behandeling na afspraak,
l M;
ook 's avonds.
Kostverlorenstraat 89 - Zandvoort.
Telefoon 14692.
J ff

PETER
heeft weer tijd
vooral uw
KLUSJES en
VERBOUWINGEN

DAY4
MATRASSEN
De beste uit de Consumentengids. Bij ons uit
voorraad leverbaar.
Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
Tel. 17751

Veel mensen
zouden zich yvel
een bloemetje wensen.

Voor al uw c. v.-, loodgietersen dakbedekkerswerk
naar:
TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507 -13176
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67.

'ERICA'
Voorjaar in eigen land

BOUW- en HOUTBOND BW, afd. ZAftfOVOORT
GEVRAAGD VOOR ZO SPOEDIG MOGELIJK:

Inlichtingen en reserveringen:

Bouwnijverheid (mn9./vrU

Vrije-tijdspark
Ermerzand

Tel. 1 84 25

met enige administratieve ervaring (doch niet noodzakelijk).
Vergoeding nader overeen te komen.
Reacties op korte termijn te richten aan:
Secr, L Swart - Van Lennepweg 30' - 2041 L J zandvoort.

Dalerstraat. 7843 PE Erm,
telefoon 05915-4018

LEDEN VAM DE BOUWBOND GENIETEN DE VOORKEUR

DE W5T VERHUIZINGEN

Dwarsfluitlessen
voor beginners
Marijke Paap
Tel. 02507-14756

Bedrag
5.000.10.000,15.000,20.000,25.000.-

48
mnd.
151,31
289,87
428,42
566,98
705,54

60
mnd.
130,29
247,87
365.45
483,03
600,61

96
mnd.
184,87
270,99
357,11
443,23,

120
mnd.
163,87
239,50
315,14
390.77

Ie en 2e hypotheek tot 125% mogelijk.
Informeer eens!

helpt u daarbij graag een handje.
Laat het bijv. eens even grondig nakijken! Nu is het
daarvoor de juiste tijd! En juiste tijd is

AMSTERDAM-c
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.

herman heijermansvveg 6. amsterdam ? , lelex 18143

AUG. v.d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort
telefoon 15186.

Prins Hendrikkade 161 - Amsterdam
Tel. 020-22 34 56

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

J.W. van Putten
Brederodestraat 61. Zandvoort

in- en verkoop en
opslap van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel. 12164/13713,
na 18.00 uur 16658.
Fa.WATERDRINKER

Belastingconsulent/accountant
helpt u bij:
• invullen van aangiftebiljetten
• financieringen
• adviezen
• assurantiën

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG-en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw

Paviljoen „De Vijverhut"
EERST LEKKER ETEN...

G. F. Oesterreicher
& Partners 020-707868

Helmerstraat 11 -Zandvoort
Tel. 02507-121 50

Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. l 25 38

Chinees Indisch Restaurant

woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredf ord etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

HONG-KONG
Haltestr. 69 hoek Zeestr.
Zandvoort tel. 02507-17897

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in
DIEET

*

SPECIALE AANBIEDING

Indische rijsttaf el
+ koffie, per persoon all-in
A. J. v. d. Moolenstraat54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Sophiaweg4 - Tel. l 23 07

l makelaars ft taxateurs m bednjfs- en woonruimten

ASSURANTIËN
Grannetia

Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Noem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman,
j vrijbli|venc) prijsopgave en folder met
waardevolle tips
UW VERHUIZJNG, ONZE ZORG!

C.
WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

Al plannen gemaakt voor de Paasvakantie of
voor zomaar eens een paar dagen er tussen
uit? Verwen uzelf in onze moderne en
komfortabele bungalows, gelegen in Erm
(gem. Sleen, Drenthe) aan het water in een
prachtige omgeving. Op het park tevens rest.,
bar, supermarkt, wasserette, speeltuin etc.
Huurprijs per bungalow
per week v.a. 130,(Speciale prijzen voor weekend en midweek)

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE
Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

HORLOGERIE

WAANING-TIJD !
Komt u eens kijken in zijn showroom.
'l Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met elektronische apparatuur.

A. J. DE LEEUW
Drogist e rij
Moerenburg voor

Volgende week gaan we weer naar ('l hopelijk) zomerse
strand. Zorg er voor dat dan uw uurwerk prima in orde is.
U moet erop kunnen rekenen!

f 15,00
Diner afhalen boven f 35,00
GRATIS FLES WIJN

Bruiloften en partijen
GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

Uitslag trekking
LOTERIJ
ORANJE-NASSAUSCHOOL
1 - nr. 3219
2-nr. 1604
3-nr.3780
4-nr.2054
5-nr.3001
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1. De „hoofden" van de gemeente Zandvoort / Scharrengat van het afgelopen weekeinde.

Zonnig carnaval in Scharrengat
ZANDVOORT - De boerenkielen,
toeters, confettie en maskers zijn
weer opgeboren, het carnaval
1982 is over.
De benen moegehost, de kelen
schorgeschreeuwd, ongetwijfeld
kampen er nog velen met spierpijn. Toch, ondanks de „malaise",
dé favoriete deun dit jaar, kan
men in het Scharrengat terugzien
op een geslaagd en, dat was dit
jaar een verademing, zonnig carnaval.
Want, en daar kun je moeilijk omheen, er was wel degelijk een zekere
teruggang merkbaar in de diverse etablissementen. Er werd meer op de
„kleintjes" gelet, en zaken waar men
letterlijk een „kleintje" pils schonk,
waren dit jaar niet favoriet.
In tegenstelling tot vorige jaren was
het wel een zononvergoten carnaval,
en duidelijk ook een kindercarnaval,
want de diverse verenigingen die een
kindercarnaval hadden georganiseerd
konden niet klagen over gebrek aan
belangstelling.
In tegendeel, bij de Noordelingen
stonden zaterdagmiddag de muren
bol in de Kamerlingh Onnesstraat,
waar men dit jaar een sfeervol onderkomen had gevonden. Kosten noch
moeite waren gespaard, en de kinderen genoten uitbundig. Ook het kindercarnaval in Duysterghast kende
een ongekend aantal deelnemertjes
om nog maar niet te spreken van de
optocht georganiseerd door de Scharrekoppen, die zondagmiddag door
Zandvoorts straten trok.
Geweldige staaltjes van inventiviteit
en creativiteit op het gebied van kinderkleding werden hier getoond. Voor
de jury een uiterst moeilijke zaak,
maar men kwam er toch uit en de
prijzen vielen dit jaar ten deel aan (bij
de meisjesC De Glasbak, de Aardbei
en „My fair Lady". Brj de jongens ging
de Maanman met de eerste prijs weg,
gevolgd door de Kubus en de Sneeuwpop. Bij de groepen waren het de
Familie Duck, de vredesduiven en de
dolfijnen die in aanmerking kwamen
voor een prijs. Een prijsuitreiking die
bijna in het-water van het Dolfirama

verdween, omdat aangelokt door het
mooie weer veel dagjesmensen de weg
naar Zandvoort wisten te vinden en
de optocht aanzienlijke vertraging opliep, toen deze in de file terechtkwam.
Gelukkig werd er wél op de deelnemertjes van de optocht in het Dolfirama gewacht met de aanvang van de
voorstelling, een geste die door de
organisatoren bijzonder werd gewaardeerd.
Gewaardeerd werden ook de woorden
van Prins Slkko I op de trap van het
Raadhuis, tijdens het voorlezen van
zijn proclamatie. Prins Sikko wees
zeer terecht op de moeilijke periode
die Zandvoort achter de rug en nog
voor de boeg heeft. Zijn aankomst en
die van de Baad van Elf met behulp
van de Zandvoortse Reddingsbrigade
(zestig jaar jong), was zeker een symbolisch gebaar, waarvoor de Scharrekoppen- en koppinnen begrip konden
opbrengen.
Overigens was het een bijzonder geslaagd en feestelijk carnaval in Duysterghast en Hotel Keur, waar respectievelijk de Duysterhappers en Seharrekoppen hun avond vierden. Bijzonder veel aandacht was er besteed aan
de kleding, en de origineelste carnavalsgangers kwamen zeer terecht
voor een prijs in aanmerking.
Carnaval in Nieuw Unicum blijkt een
carnaval apart. Onvoorstelbaar de
sfeer en het aantal deelnemers dat
traditiegetrouw naar Nieuw Unicum
was gekomen om carnaval te vieren.
Hier was de jury van de Scharrekoppen, uitgebreid met bewoners en medewerkers en het speciaal hiervoor
door een milde gever geschonken
geldbedrag werd dan ook uitgereikt
aan de origineelste camavalsvierders,
bewoners van het centrum. Na lang
beraadslagen werd de eerste prijs uitgereikt aan de „duinpiraat", de tweede aan de „visser" en de derde aan de
„kermisklant".Overigens ontvingen
nog meerderen een prijs.
Bij dit alles mag met onvermeld blrjven het optreden van de majorettes,
vendelzwaaisters en de band van 4. Eén van de vele deelnemertjes aan de kinderoptocht, hier duidelijk met
Prins Willem Alexander uit Zwanen- „moede voeten", een echte carnavalskwaal.
burg, die zaterdagmiddag assistentie
verleende aan de Kwallentrappers. Ze
gaven een grandioze show op het
Raadhuisplein.

2. Carnaval in Nieuw Unicum een ongekend festijn met talrijke deelnemers.

3. Ook hii de Noorderlingen in de loods was het zaterdagavond goed toeven.

5. Prachtige prijzen waren in Duysterghast, maar ook prachtige costuums.

6. Een klein deel van de kilometerslange carnavalsoptocht die zondagmiddag door zonning Zandvoort trok.

BOERENKOOLMAALTIJD 'N SUCCES

muzikaal entertainment van topklasse. Toegang uitsluitend na telefonische reservering, kosten ƒ 55,- p.p. all
in (koud buffet). Reserveringen Bou- ZANDVOORT - In de week van 25
wes Palace 02507-15041.

Maag gevuld kas gespekt
ZANDVOORT - Boerenkool met
worst, toetje: Loterij en kienen,
dat was het menu dat op vrijdagavond 12 februari werd voorgeschoteld aan ouders, leerlingen,
leerkrachten, vrienden en bekenden van de dr. Albert Plesmanschool.

In de daarop volgende weken worden
de ingeleverde boekenleggers en limericks tentoongesteld en door het publiek beoordeeld.
maart t / m 3 april wordt de Ne- De boekenlegger / limerick met de
derlandse boekenweek gehouden. meeste stemmen wordt vermemgvulVooruitlopende hierop wordt digd en tijdens de boekenweek uitge- ZANDVOORT - De Stichting
door de openbare bibliotheek de deeld.
EVA heeft nog enkele plaatsen
medewerking verzocht van leden Hier een voorbeeld:
ovei' in de cursus PVV (Politieke
voor deze week een boekenlegger „Een „ik help je met je huiswerk" Vorming voor Vrouwen). Deze
cursus wordt gegeven in de openen / of limerick te maken.
vader in Zandvoort
bare
en geeft antbulderde tegen het kind: „Zo en woordbibliotheek
op
verschillede
vragen die
Het onderwerp is vrij, alleen de maten Pa
weet niet hoe het hoort?
van de boekenleger liggen vast, te
vrouwen zichzelf kunnen stellen
Je
pa
heeft
gelijk,
je
meester
is
weten 4x 20 cm.
ten aanzien van de politiek.
gek,

Boekenweek

geleden door enthousiaste ouders, familieleden en kennissen was opgeknapt, vormde nu een gezellige ruimte, die niet onderdeed voor een eersteklas restaurant. Lange tafels zorgvuldig gedekt, versierd met kleine
vaasjes narcissen, nodigden als het
ware uit om plaats te nemen. Waar,
was niet zo belangrijk, en dat was
voor de kinderen dé gelegenheid zo
ver mogelijk van Pa en Ma te gaan
Niet zo maar een boerenkool- zitten
temidden van vrienden en ZANDVOORT - Nadat een eerste opmaaltijd, maar één waarvan het vriendinnen.
treden in Bouwes Hotel in november
^atig saldo bestemd was voor de
1981 voor de Australische zangeres
schoolreisjes van de leerlingen; Na afloop kon er uitgebreid gekiend Juliet
Amiet, bijzonder succesvol is
want om heden ten dage nog worden, want dankzij de vele geschen- geweest, heeft ze besloten om opgenoeg subsidie te krijgen voor ken beschikbaar gesteld door het nieuw naar Zandvoort te komen.
een schoolreisje, dat kan niet Zandvoortse bedrijfsleden en vele an- Haar eerste optreden resulteerde in
waren er bijzonder veel prijzen een uitnodiging van de Haarlemse
meer. Reden waarom de ouder- deren,
Club en een rechtstreeks concert
commissie van deze school weken waar enthousiast om werd gestreden. Jazz
voor de Tros-radio op donderdag 4
bezig geweest is om één en ander Ook de loterij (met veel taarten) en maart
in het programma Session dat
te organiseren.
veel prijzen voor kindere leverde een om 22.00 uur wordt uitgezonden.
Julie Amiet verkreeg vooral bekendbijdrage voor de schoolreisjeskas.
heid door de verscheidenheid van
Het tijdstip was zorgvuldig gekozen.
Om zoveel mogelijk mensen te kun- Een bijzonder geslaagde avond die haar repertoire dat varieert van jazz,
nen ontvangen had men om 17.30 uur zeker in de toekomst herhaald zal rock tot soul.
de schooldeuren wijd geopend, en om- worden, want een schoolreisje is een Voor liefhebbers wordt vermeld dat zij
streeks 18.00 uur, wanneer men in hoogtepunt in het schooljaar van een op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondagNederland gewoonlijk aan de avond- kind. En iedereen moet in staat ge- avond 7 maart optreedt in het Bouwes
maaltijd beginfri gingen de grote scha- steld worden hieraan mee te doen, en Pal ace.
len met boerenkool en worst rond.
daar was het uiteindelijk allemaal Men kan deze avond tevens genieten
van een uitstekend koud buffet en
De grote zaal, die al enkele jaren om begonnen.

Julie Amiet

Kollekte Rheumafonds
ZADNVOORT - In de week van
8-14 maart wordt de landelijke
kollkete gehouden voor het Nationaal Rheumafonds. Dat betekent dat ook dit jaar weer veel
vrijwilligers(sters) gevraagd worden voor dit werk om de ruim
200.000 rheumapatiënten te helhoud alsjeblieft je grote bek
pen het leven voor hen iets drage- „Kale" boekenleggers kunnen in de Maar
zocht stiekum in de bieb Inlichtingen worden gegeven
bibliotheek worden afgehaald, de uilijker te maken.
door Ria Bergwerf 02507-16700.
naar het antwoord."
terste inleverdatum is 6 maart a.s.
Het Nationaal Rheumafonds helpt bij
de aanschaffing van hulpmiddelen,
een rolstoel, een aangepast huis. Het
Rheumafonds heeft bijvoorbeeld een
eigen volledig aangepast vakantiecentrum met hotel en bungalows, er
worden boot-en soms ook trein-en
vliegvakanties georganiseerd.
Omdat nog steeds geen afdoende oplossing is gevonden voor de bestrijding van deze ziekte worden door het
Rheumafonds jaarlijks grote bedragen uitgegeven aan wetenschappelijk
onderzoek.
Er worden voor Zandvoort nog veel
kollektanten gevraagd. Wilt U meehelpen en bezit U vrije tijd? Meldt U
dan bij mevrouw G. MachielsenMouw, Jhr. Quarles v. Uffordlaan 3,
tel: 16488.

ZANDVOORT - Op 9 en 10 maart
wordt door de Zandvoortse Operettevereniging een uitvoering gegeven
van de operette „Auf der Grune Wiese" van Jara Benes. De voorstelling
vindt plaats in de Haarlemse Stadsschouwburg, aanvang van de voorstelling: 19.45 uur, toegangsprijs ƒ 15,-. Kaarten zijn verkrijgbaar bij mevrouw J. Troupe, Celsiusstraat 95 te
Zandvoort, tel. 02507-13840 en mevrouw J. Eig, O. Nassaulaan 109, te
Haarlem. Tel. 023-256316.

Operette
Zoals gebruikelijk in operette speelt
de liefde hier een belangrijke rol. Misverstancien geven de toeschouwers de
kans zich volledig in de situatie in te
leven.

Deze keer gaat het om de jeugdige
Renee die het bewind voert over het
landgoed van haar broer en rigoreuze
„Auf der Grune Weise" werd door de veranderingen invoert, hierbij steuin Praag geboren Jara Benes in 1936 nend op het advies van een professor
gecomponeerd en behoort tot zijn in de landbouw, een theoreticus.
meest bekende werk.
Deze vernieuwingen stuiten op weer-

stand van de rentmeester Lieblinp
Ondertussn wordt de professor vt'rhefd op de dochter van de boswachter, Liesl, wier vader een grote dionkenlap is.
Er komt nog een Spaanse schone op
het toneel, die Lola heet, plus een
jongeman uit de Wcense aristocratie
en hiermede zijn dan alle hoolclrolspo
lers geïntroduceerd.
Wie wil weten, wie zich uiteindelijk
met wie verlooft, doet er goed aan
naar de Haarlemse Stadsschomvbun:
te gaan op 9 of 10 maart, want do
Zandvoortse
Operettevereniging
heeft deze winter niet voor niets lang
gestudeerd op een perfektc uitvoering.
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BRIEVEN
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman en Mol
Ats. G.J.J. Mol, telefoon 15091 en
15600
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen.

ZANDVOORT - Hervormde kerk,
Kerkplein:
10.00 uur: Vicaris Th.J. Haitjema
(crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk: 10.00
uur: Jeugdkapel.
Gereformeerde kerk, Juliananaweg 15: 10.00 uur: ds. P. van Hall;
19.00 uur: geen dienst.
Nederlandse Protestantenbond,
Brugstraat 15: 10.30 uur: mevrouw drs. A.A. In 't Veld van
Haarlem (Rem.).
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterag 27 februari: 19.00 uur:
Eucharistieviering met orgel en
samenzang. Zondag 28 februari:
8.45 uur: Stille eucharistieviering;
10.45 uur: Eucharistieviering met
medewerking van het Jeugdkoor
,St. Agatha".
Dinsdag 2 maart: 's avonds om
half acht: Oekumenische gebedsdienst.
Vrijdag 5 maart: 's avonds om
half acht: Dienst Wereldgebedsdag.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg 14: 9.30 uur: ds. G. van den
Berg van Leeuwarden; 19.30 uur:
ds. L.J. Boeyinga.
Kerk van de Nazarener: Zrjlweg
218, Haarlem: 10.30 uur: Morgendienst en 19.00 uur: Avonddienst
door ds. J. Smink.
Woensdag 3 maart: 20.00 uur: Brjbelstudie / bidstond.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere aankondiging zondag 9.30 en
16.00 uur; woensdag 20.00 uur
diensten in gebouw Madoerastraat l, Haarlem-Noord.

Anderson tel. 12058, Drenth tel.
13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499
TANDARTS: telefoon 023-33233
WIJKVERPLEGING: Zr. T. Dijk,
Lorentzstraat 435, tel. 12382
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek,
N.v. Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g.
023-313233
DIERENARTS: mevr. Dekker,
Thorbeckestraat 17, tel. 15847
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht)
POLITIE: telefoon 13043
BRANDWEER: telefoon 12000
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND
ongevallen 023-319191, besteld vervoer. Tel. 023-319277
TAXI: telefoon 12600 en 16843
STORINGSDIENST
DRIJF: telefoon 17641

GASBE-

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, telefoon 13459
(b.g.g. 023-320899 of 320464) Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot 10.00
uur, maandagavond van 7.00 tot 8.00
uur. Verder volgens afspraak. Voor
deze hulpverlening, beschikbaar voor
iedere inwoner van Zandvoort geldt
dat er voor de vrager geen kosten
verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING
ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp tel.
17373. Op alle werkdagen van 11.00
tot 12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD telefoon 18083

Mogen wij ons even voorstellen.
Jaquliene en Arnoud heten wij. Van
nu af zullen wij u bedienen i.p.v.
Nico. He t gaat op dezelfde voet
verder, dus u blijft welkom.
Jaquline en A rnoud

van 16.00
tot 22.00 uur

KNIPTIP

Tehuuraangeb.:

GEVRAAGD:

hulp

kamer

Laat van
uw mooiste
dia's foto-afdrukken
maken. Uw fotohandelaar weet er alles van!

met balkon, kitchenette,
gebr. v. douche en toilet.
Brederodestraat 38,

Tel. 02507-14759.

in de
huishouding

BüEIti

Geachte Redaktie
Hiermee zou ik willen reageren op
het circuit-probleem.
Ten eerste vraag ik mij af of de
heer Bleijs wel het verschil weet
tussen geluidshinder en geluidsoverlast. Dat wat de heer Bleijs
geluidshinder noemt komt maar 3
a 5 maal per jaar voor en dan nog

maar van 10 uur 's morgens tot 6
uur 's avonds. Dat is ongeveer 40
uur per jaar.
Werkelijke geluidsoverlast hebben de bewoners van de flat in de
Celsiusstraat. Maar die hebben
geen 40 uur per jaar last, maar 365
dagen.
De heer Bleijs zou eens een
maand zijn riante woning moeten
met een bewoner van deze
W A i K R S T A N D E N ^ ruilen
flat, dan kan hij zonder dure
ZANDVOORT - De waterstanden meetapparatuur vernemen wat
voor lawaai er daar heerst, van
voor de komende week:
het langsrazende verkeer.
Datum
HW LW HW LW
26 feb.
5.03 0.48 17.22 13.14Ten tweede denk ik dat de heer
27 feb.
5.45 1.29 17.58 13.54 Bleijs ook wel elk jaar die 600.000
28 feb.
6.22 2.03 18.28 14.28 gulden op tafel legt die de ge1 mrt
6.56 2.32 19.05 14.59 meente Zandvoort dan niet meer
2 mrt.
7.33 3.02 19.57 15.36van de Cenav ontvangt als het
3 mrt.
8.27 3.51 21.14 16.33
4 mrt.
9.41 4.57 22.37 17.46circuit wordt opgeheven.
A.J. Koper
Celsiusstraat 140
Maanstanden: dinsdag 2 maart EK
2041 TN Zandvoort
23.15, doodtij donderdag 4 maart.

Z.g.a.n. luxe appartement, luxe afgewerkt, met hardhouten betimmeringen, woon/eetkamer (44 mj), eetkamer apart af te scheiden (16 m'l, luxe badkanïer met
ligbad e.d., fraaie keuken, 2 slaapkamers, eigen c.v.install , lift, vrij uitzicht
Huurprijs ca / 600,- per maand.
GEVRAAGD:
Koopwoning m • of in Je Omgeving van Badhoevedorp,
Aalsmeer, Ouderkerk, Amstelveen.
Aanbiedingen en inlichtingen:
ALBOFA BV,
Pieter Calandlaan 341, 1068 NH Amsterdam.
Tel. 020-106565.

Verkoop en onderhoud van andere merken

(Geen borstelautomaat, dus beter voor uw autolak)

Alleen zaterdags 11 cent KORTING op
merk-superbenzine
(Zolang het mogelijk is).

Kwekerij
van Kleeff

NIEUW!
KWIK SLIM-

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort,
telefoon 17093
i

behandeling.
Nu plaatselijk centimeters
AFVALLEN waar u maar
wilt, in 2 uur tijd.

VHttN ICING 1UIN-EN
WNDSOW5VDOMENINO

* Bomen en heesters,
vaste planten
* Bloem-en groentezaden
* Jiffy pots
* Zaai/potgrond

Behandeling op afspraak.

BOUWES PALACE
Tel;02S07-13871

•••••••••••••••••••••«••••i

LIBERTY MODE

Atty en Maarten,
hartelijk gefeliciteerd
en vol bewondering voor jullie
werklust.

is uitgebreid !
KNIPTIP

Nu nog meer eigentijdse mode tegen
een betaalbare prijs.
Tot ziens bij:

LIBERTY MODE

ALTTOBIANCHI

Banden - Accu's - Olieverversen en doorsmeren
Ook op zaterdag
Autoschade verwerking van alle automerken
Doe-het-zelf autowasplaats met stoomcEeaner

AANGEBODEN

KOOP - RUIL BADHOEVEDORP

Fam. D. Ojevaar

Vaders zijn veel te
£•••••••••••••••••••••••••••
vaak foto-doe-hetzelvers. Laat haar
toch ook eens fotograferen.

Helioform
L)e nieuwe

lente/zomerkollektie
van

Helioform
is binnen bij:

Herman Harms
Schoenen
Diaconiehuisstraat S (zijsfr. Halfestraat)
ZANDVOORT - Tel. 17206
Als u uw schoenen liever draagt,
dan in de kast zet.

Louis Davidsstraat 15 (t/o VVV) - Tel. l 69 20

afdrukken
van uw
' •••••' • '• ••"

'de frietpot'
Vondellaan 1B
telefoon 16227
Woensdag
open

Kamerlingh Onnesstraat 23,2041 CB Zandvoort, telefoon 02507-14530
Dagelijks geopend van 07.30-18.00 uur

hel;.;vbetier,.^;èri
niet' duurder.
'
•
• '
'
'
"
'

"

Met veel plezier stond ik voor u hier,
en met heel wat lol in mijn bol, maar
met minder vreugde moet ik u vertellen dat nu Jaqueline voor u staat te
kokkerellen. Met dank voor 9 maanden vertrouwen wil ik het hierbij
houden.
Nico

AUTOMOBIELBEDHUF

KOOIJMAN S

H. P. KOOIJMAN

FORDOTO

Brederodestraat 6-10
Telefoon 02507 -13242

Amperestraat8-I0
Telefoon 02507 -16925
b g g 13242

Verkoop- Inruil-Service- Reparatie
Al/e merken inruilauto's met Bovag-garantie

RENAULT

In slechts 5 lot 10 minuten

WAS ZELF UW AUTO
Met warm water en shampospoelen-m de was zetten v.a. f 3.AUTQMAATINWORP 11
Doorlopend geopend

4 uur per week.
Tel. 02507-16182.

RïnïöFVerkoópcentrum
Burg. v. Alphenstraat 2A, Zandvoort,
Telefoon 02507 - 13360
Maand-aanbiedingen:

Accu's - Ruitewisser bladen - Lampensets Aanstekers - Bougie-sets IJsvrij-spuitbussen - Koelvloeistof - Olie Elf.

KEUKENCENTRUM HEEMSTEDE
Cloosterweg 5-9, Heemstede,
telefoon 291414 na 18.00 uur 286409

RINKO
VERKOOPCENTRUM
Burg. v. Alphcnstraat 2a, Zandvoort, telefoon 02507-13360
Bel ook even voor injormatie.'

REFORM PRQDUKTEN:

NIEUW - VOORDELIGE AUTO
VERZEKERINGSPREMIES
VOOR GOEDE EN ERVAREN RIJDERS.

POLAREE HONING

Voorbeeld:

• LINDE • BERGBLOESEM
• KLAVER • WOUO • ACACIA

SPEKULAASvanDreiPauly
MUESLI van Fini

LIHW JAM voor diabetici
O e overheerlijke PAASEIEREN zijn er weer!

AM l N - Kerkstraat 22

Bij overname 50%

Renault 4
Renault 5
Renault 18

WA
248,269,330,-

WA-plus
298,334,415,-

All-risk
495,609,792,-

Daarna bij verdiende 70%

WA
199,
215,280,-

WA-plus
285,290,370,-

All-risk
378,-

AMSTELVEEN

407,-

Rembrandtweg 419

517,-

de ago auto <£> maatserie

Tel. 020-43 05 50
AALSMEER
Kruisweg 2a

Tel. 02977-2 20 70

ndvoort

meer informatie
over adverteren
in Amsterdam

Be! de Speciaalverkoop,
tel. 020-562.2254.
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Manifestatie koude aangelegenheid

Niet gemeentebestuur maar wet
geluidshinder is boosdoener
ZANDVOORT - „Geef de moed niet op en ga door met uw strijd, wij
volgen".
Dit was het verrassend antwoord van burgemeester Machielsen
zaterdagmiddag op het bordes van het raadhuis, nadat hij van
coureur Jan Lammers een petitie had ontvangen, waarin vervat het
verzoek het Zandvoortse circuit voor de Nederlandse autosport te
behouden.
De heer Machielsen beloofde de petitie daar te deponeren, waar hij
thuishoort, namelijk bij de Provincie, omdat dit bestuurs-orgaan de
Wet Geluidshinder moet gaan uitvoeren.
Het was volgens de Zandvoortse
burgemeester niet eerlijk het gemeentebestuur te verwijten dat
het stappen onderneemt om het
circuit te sluiten. De grote boosdoener bleek de Wet Geluidshin-

der, die niet in de gemeente, niet
in de Provincie, maar in het Parlement werd aangenomen en goedgekeurd.
De opmerking dat er misschien
geraced kan worden wanneer het

geluid binnen de normen van deze wet blijft, werd met luid gejoel
begroet, evenals de opmerking
dat er ook huizen gebouwd dienen te worden.
„De Wet geluidshinder heeft in
Nederland al veel schade aangericht voor de woningbouw. Misschien is het wel goed als die wet
wordt herzien. Misschien kan er
gebouwd en geraced worden", aldus Machielsen.
Ook Oud-NAV-commissaris Ben
Huisman voerde het woord. „Wij
hebben drie miljoen in het circuit
geïnvesteerd. Als het circuit gesloten wordt is dat kapitaals- vernietiging. Ik heb aan de weg van
het circuit gestaan en ik verdom
het aan het graf te gaan staan. We
gaan door", aldus Huisman, die
kon rekenen op een donderend
applaus.

Redt Zandvoort

niet ontevreden en hopen dat het
breed overleg net zo gunstig verloopt".

„Berekoud"
Aktievoerders onderstrepen willekeurig de woorden van Henneman, want
het is „berekoud", oftewel „waterkoud" zoals een kenner opmerkt.
Een grote truckdag in Brabant en de
kou hebben ervoor gezorgd dat ook in
Den Haag, waar 's morgens deze manifestatie begon, niet zoveel volk op
de been bracht als werd verwacht.
Toch is het een fraai gezicht zo'n
kleine vijfhonderd auto's vanuit Den
Haag naar Zandvoort te zien vertrekken. In de residentie was door Jan
Lammers, aan de vicevoorzitter van
de vaste kamercommissie van CRM,
Ad Kosto, eenzelfde petitie overhandigd, waarna de colonne zich richting
Zandvoort verplaatste. Vrachtwagens
en trailers met racewagens, partikuliere auto's arriveren .mstreeks twee
uur onder luid getoeter in de badplaats, waar politie, rcservepolitie en
medewerkers van het circuit voor een
uitstekende begeleiding hadden gezorgd, zodat verkeersopstoppingen
zich bijna niet hebben voorgedaan.
Op het circuit hadden zich ondertussen enkele duizenden mensen, vooral
jongeren, verzameld, die later meetrokken naar het Raadhuisplein, waar
het bordes schuilging onder enthousiaste jeugd.
Spandoeken werden daar ontrold en
met het stampen ran de voeten
trachtte men gevoel in de benen terug
te krijgen, want een dagje circuit betekende zaterdag wel, een dagje
koukleumen, dit ondanks de artiesten
die optraden.

De petitie die door Jan Lammers werd
aangeboden was het slot van een
manifcstatiedag, georganiseerd door
de Stichting Redt Zandvoort.
Coureur Maarten Henneman, de initiatiefnemer, had afgelopen zaterdag
zeker meer mensen in Zandvoort verwacht. „Wij hebben bij de hekken van
het circuit zo'n tienduizend mensen
geteld en dat is niet slecht. Wij hebben toch" nog zo'n dikke vijftig duizend gulden ingezameld en Jim Vermeulen is door sponsors benaderd.
Wij hebben ons doel, brede belangstelling voor het circuit bereikt en ik
mag niet ontevreden zijn. Vergeet niet
dat het berekoud was en dat er veel
verloop is geweest. Nee, wij zijn zeker (zie verder pag 5)

ZANDVOORT - De groepering
Inspraak Nu heeft voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen
haar groslijst bekendgemaakt.
Nieuwe gezichten op deze lijst,
want op nr. 2 en 3 komen de
namen voor van Mr. A.N.J. Gielen
en de arts G.G. Anderson. De
vierde t/m zevende plaats wor-

den ingenomen door respektievelijk: mevrouw Chr. Oudshoorn, E.
Paap, mevrouw Pot-Visser en mevrouw J.H. Kuypers-Wentinck.
Opvallend is dat de kandidaten
Gielen en Anderson al eerder deel
van de raad uitmaakten, maar
dan voor de liberalen fraktie.

Zakelijk

Eerste
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circa l april
HEEMSTEDE - Er heeft zich opnieuw tegenslag voorgedaan met
het bestemmingsplan Merlenhoven. De eerste paal voor de wpningwetwoningen, die eind vorig
jaar geslagen had moeten wor-

MEDEDELING
Zoals bekend heeft de vakbond
FNV ernstige bezwaren tegen de
ziektegeldplannen van het kabinet.
Een en ander heeft er toe geleid
dat de onderhandelingen over de
grafische cao zijn afgebroken.
Genoemde bond heeft op
woensdag 3 -maart een aantal
akties gevoerd o.a. in ons bedrijf.
In verband hiermee verschijnen
deze week het Zandvoorts
Nieuwsblad en de Heemsteedse
Courant als 1 editie.
Advertenties opgegeven voor
één van deze bladen zijn in deze
gecombineerde editie geplaatst.
Bovendien is het ons niet mogelijk u de gebruikelijke redaktionele informatie te bieden.
Wij vertrouwen dat u hiervoor
begrip zult hebben.
Directie Weekmedia

UW BELASTINGAANGIFTE
wordt op z'n best verzorgd door

Gedipl.
belaslingconsulente.
Telefoon 02507 - 17699.
Heemstede - Zandvoort •
Lisse.

CENTRALE VERWARMING
SANITAIR
Vraag vrijblijvend advies
of offerte

HEEREMANS BV
Orchideeënlaan 1 - Heemstede
Tel. 023-28 21 74

den, gaat nu waarschijnlijk omstreeks l april de grond in. Eind
maart komt het financieringsvoorstel in de raad.

BV mm CONSULT

B£$: mm mmt
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-STÜQ n LftKOSCHAP 8V
«Wout.*.

JAN VERHOEVEN BV
CEES KOSTER ,8V. -

De tegenvaller is onstaan doordat de
aannemingsmaatschappij EBA bv,
BV. AANH 8EQRUF CÜLTfiüRWÉS
onderdeel van het OGEM-concern,
failliet is gegaan. Het personeel heeft
de zaak overgenomen. Op dit ogenblik moet de woningbouwvereniging
„De Haemstede", die de woningwetwoningen en de premiehuurwoningen
bouwt, nog een nieuw contract afsluiten. Een ander punt is dat er grote
financieringsproblemen waren doordat er geen „klimleningen" meer worden verstrekt. De financiering is nu
echter vrijwel rond.
Een lichtpunt in de hele moeilijke
wordingsgeschiedenis van Merlenhoven is wel dat de 120 woningwetwoningen en de 16 premiehuurwoningen
veilig gesteld zijn bij de vorige week
bekend geworden toewijzing door het
Rijk. Heemstede had vorig jaar al 60
woningwetwoningen ontvangen (die
nog niet konden worden doorgevoerd)
en nu opnieuw 60 plus 16 premiehuurwoningen.
Een tegenvaller is volgens wethouder huurwoningen, waarvan Amfas bv er teleurstellend", zo zegt wethouder
Willemse dat de kleine premie A- in de eerste fase van de bouw 40 zou Stalemen, „voor geen enkele categomeenemen, niet onder de toewijzing rie hebben we ook maar één woning
voor dit jaar vallen. „Die 40 moet je toegewezen gekregen". Hij heeft echdus al weer doorschuiven naar het ter nog enige hoop dat bij de herovervolgend jaar. Ze staan voorlopig weer weging in oktober toch nog een graaneven geparkeerd. Ook de 26 kleine tje zal kunnen neerdalen op Bloemenwoningen die we zouden bouwen in daal.
plaats van garages, komen dit jaar De grootste teleurstelling op dit moment schuilt in het niet door kunnen
HEEMSTEDE - Een grote uitslaande niet aan de beurt."
brand heeft vrijdagmiddag drie voor- Een extra probleem voor de gemeen- gaan van enkele projekten die op
staan voor kleine huishoudens.
malige houten schoollokalen van de ten is dat de kleine woningen, de stapel
de verbouwing van de
pedagogische akademie De la Salie zogenaamde Van Dam-eenheden, Daaronder:
pp het landgoed Hertenduin volledig sinds 1981 ook onder de contingenten villa aan de Duinlustparkweg (circa
vallen die het Rijk jaarlijks aan de 10 kleine eenheden), aankoop en verin de as gelegd.
Omdat sprake was van een enorme provincies toewijst. Dat heeft alles te bouwing van de voormalige PEN-gaaan de Boslaan en verder de
uitslaande brand werd assistentie op- maken met het feit dat het Rijk ook rages
geroepen van de brandweer Haarlem. hier de subsidiestroom moet knijpen. bouw van 8 kleine woningen aan de
Brederodelaan (waarvoor het plan geHet verkeer over de Herenweg moest
reedligt) en 8 woningen in het bestemin verband rnet brandslangen over de Bloemendaal
mingsplan Schroeder van der Kolkweg geruime tjjd worden omgeleid.
De brand werd gemeld om 19.09 uur. Heeft Heemstede althans nog 76 wo- weg.
in de wacht gesleept, BloeOm 1G.37 uur kon het sein „brand ningen
mendaal is er allerbekaaidst afgeko- Voor Vogelenzang-Oost acht de wctmeester" worden gegeven. Het na- men.
Geen enkele woning. „Uiterst houdcr de ontwikkeling minder drablussen en de omleiding duurden nog
tot 18.30 uur.

Brand op
Hertenduin

DECORETTE

Winkelcentrum
Schalkwijk
voor

VERFenWANDBEKLEDING
en TALENS PRODUKTEN
Rivièradreef 48 - Tel. 33 46 86
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<>

«s ffl* m

Collegeprogramma
Een vaststaand programma waar
blindelings aan wordt vastgehouden,
is volgens Gielen uit den boze.
Een goed beleid is volgens hem een
beleid dat regelmatig getoetst wordt
op de uitvoerbaarheid en veranderde

Ken prachtig bord, dat wel. Maar
iedereen zal blij zijn als er nu ook eens
gebouwd wordt.
matisch, omdat er nog een artikel
19-proccdure moet worden gestart.
„Daar kunnen we pas op zijn vroegst
volgend jaar aan beginnen".

even een kroketje halen bij

A/w iedere dag
geopend
van 12.00-18.30 uur.
zondag 11.00-19.00uur
Zandvoort, Kerkplein 5

Uw speciaalzaak voor tapijt en gordijnen. Wij bieden u
een uitgebreide kollektie in alle merken en soorten.
Ook voor al uw meubelstoffeerwcrk kunt t) bij ons terecht.
Vraag vrijblijvend prijsopgave.

Woninginrichting v.d.HUR8C
BLOEMENDAALSEWEG 112
BLOEMENDAAL -TEL. 023-273497

Inspraak Nu heeft de afgelopen raadsperiode deel uitgemaakt van het college ondersteunende partijen. Jan
Termes werd voor deze groepering
wethouder Publieke Werken, maar is
in de loop van de raadsperiode overgestapt naar D'66. Anclré Gielen verwacht dat Inspraak Nu evenals de
vorige keer twee zetels zal behalen,
„Wanneer het absoluut noodzakelijk
is willen en kunnen wij een wethouder
leveren, doch liever ondersteunen wij
het beleid van een goed college", zegt
hij. Bij een goed college denkt hij
onder andere aan Ide Aukema (PvdA)
financiën, Rita de Jong (WD) op de
vrijkomende plaats wethouder Sociale Zaken en Volkshuisvesting, terwijl
de CDA dan de wethouder van PW
zou moeten leveren, waarbij Ingwersen geen slechte keus zou zijn.
Volgens Nr. 2 op de lijst van Inspraak
Nu is het hard noodzakelijk dat de
gemeentepolitiek op een zakelijker
wijze zal worden gevoerd. Ik heb mij
laten voorlichten, en wij verkeren als
gemeente werkelijk op de rand van
faillissement. Er zal een beleid gevoerd moeten worden dat financieel
verantwoord is. Een meerjarenpianning is uiterst noodzakelijk, terwijl
niet alleen de burgers, maar ook de
gemeente moet inleveren.

André Gielen opnieuw kandidaat
voor een zetel in gemeenteraad.
siluaues. „aen planning Kan uitslekend werken als vertrekpunt, maar
regelmatig moet toch bekeken worden of deze plannen nog steeds gewenst en uitvoerbaar zijn. Er zal alert
gereageerd en ingespeeld moeten worden op de zich steeds veranderende
omstandigheden".
Een groot voordeel vindt Gielen het
dat de leden van de groepering Inspraak Nu niet gebonden zijn aan een
landelijke partij. „Voor ons zal het dus
mogelijk zijn constant het belang van
de gemeente in het oog te houden,
terwijl ook stokpaardjes van partijen
niet door ons bereden behoeven te
worden".
Over het circuit wil hij voorlopig niet
veel kwijt. „Ik zeg met dat het weg
moet, ik zeg mot dat het moet blijven,
het enige dat belangrijk is voor de
gemeente is dat de inkomsten uit het
circuitterrein worden gehandhaafd,
en zeker met worden verminderd.
Daar zal bij de besluitvorming terdege rekening mee gehouden worden".
Gielen verwacht dat Inspraak Nu óók
bij de komende gemeenteraadsverkiezingen haar twee zetels zal handhaven

Komend weekeinde:
KEN'NEMERLAND - Liefhebbers
van antiek kunnen komende zaterdag G en zondag ~ maart weer
hun hart ophalen in Treslong in
Hillegom, waar de 2-le Antiekbeurs wordt gehouden.Geopend
op zaterdag van 14.00 tot 22.00 uur
en zondag van 11.00 tot 18.00 uur.
Naast het aanbod van een groot
aantal gespecialiseerde handclaren in juwelen, speelgoed, poppen,
olielampen, schilderijen, klokken,
bronzen beelden, prenten, pendules, medische instrumenten, tapijten, naaigcrei, kerkelijk antiek,
wapens, grammofoons, camera's
en tegels, zijn er bijzondere stukken, zoals een serie zeldzame kindcrspceltegcls. Kindcrtegels die
17e ecuws zijn, hebben een dubbele spinnckop in de hoek. Er is ook
een complete serie van fraai geschilderde grote dieren (blauw),
vroeg 17e ecuws. Goed vcrtcgcnwoordigd zijn ook Hollands koper
en Thaise opium RC\\ u Utcn.
Een bijzonder stuk is ri n Ri'brandscliildml raam van "O x -10 cm,
vermoedelijk afkomstig van ecu
kapel in Twcnte, voorstellende
een zittende monnik met meisje.
Interessant voor verzamelaars
zijn verder een Hollands gebakstel uit 1870, een zilveren taartschep en vorken met kornalijncii
heften, een collectie antieke poppen met bijbehorende accessoires,
Spaanse gebruiksvoorwerpen en

„pillegiften". Een pillcfift werd
in de ICc eeuw gegeven bij een
geboorte. Het was met alleen een
stukje speelgoed maar ook een
amulet, dat moest beschermen tegen boze geesten en ziekten. Bij de
eerste rammclaars u as dat mecstal een tand vaneen u i ld dier (wolf
of beert, later werden materialen
als bloedkoraal, ivoor, half-edelstenen en parelmoer toegepast. De
geboortelcpcl is een ander pillcgift die vooral in Nederland in
gebruik was.
De pillcgiftcn worden gebracht
door ,,de Silvcrcn Rinkelbel" uit
Hindcloopt'n. die ook
seerd is in naaigcrei.

WD-actie voor ouderen
HEEMSTEDE - De VVD-afdehng
Heemstede belegt vier bijeenkomsten
in verschillende wijken van Hccmstede om van gedachten te wisselen over
wensen en problemen m de eigen
omgeving. Op dinsdag 9 maart om
10 00 uur in 't Oude Posthuis, Hcrenwcg 90; op dinsdag 10 maart om 10 00
uur in de aula van het DiaconcsscnInus aan de Handellaan; op maandag
22 maart om M.00 uur In de Prmcehof
aan de Ghppcrweg 57 en op dinsdag
om 10.00 uur in buurthuis Het Honit
aan de Molenwerfslaan 11. Voor vervoer kan men bellen: mevrouw Bierman, tel. 2835G1 of mevrouw Van der
Pas, tel. 282355. Iedere belangstellende is van harte welkom.
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In de week van 8 tot en met l 3 moart a.s.
2ullen de volgende raadscommissies openbaie vergaderingen houden in het raadhuis.
Commissie voor het grondbedrijf op
maandag 8 maart; aanvang l 9.00 uur.
Agenda:
Bijstelling beleidsplan voorjaar 1982.

open haarden specialisten
KOMPLETE VERBOUWINGEN
VOORZET-KERAMISCHE-SMEEDUZEREN OPEN HAARDEN
R.V.S. ROOKKANALEN
. HOUT- EN KOLENKACHELS
Diverse bouwpakketten voor zelfbouw
Eiken schouwbalken op maat gemaakt
Gasblok-units. div accessoires.

showroom: Haarlem.
Oranjeboomstraat 166,

Mevr H \. Dartelen
19
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WEMENBAAI
Burgemeester on wethouders van Bloemendaal maken het volgende bekend.
Ter uitvoering van de "Algemene verordening specifiek welzijn Bloemendaal
1981 " dient de daarin genoemde "wegingsnota welzijn" ter visie te worden
gelegd voor de inwoners van de gemeente. Deze nota is een voorbereiding op
de totstandkoming van het welzijnsplan en welz/jnsprogramma van de
gemeente Bloemendaal.
In deze nota wordt aangegeven op welke welzijnsactiviteiten de rijksbijdrageregeling sociaal cultureel werk en de rijksbijdrageregeling maatschappelijke
dienstverlening betrekking hebben. De beide rijksbijdrageregelingen dienen als
voorbereiding op een definitieve wettelijke regeling van het welzijnswerk, de
Kaderwet Specifiek Welzijn. Deze wet gaat het welzijnswerk regelen op het
gebied van Zorg, Educatie en Recreatie. Aan de hand van de in de wegingsnota genoemde doelstellingen en activiteiten wordt door de Stuurgroep
Specifiek Welzijn, een voor dit doel samengestelde adviescommissie bestaande
uit vijf burgers uit de gemeente en vijf raadsleden, een toetsing toegepast.
De toetsing zal plaatsvinden met behulp van richtlijnen die door het
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk zijn opgesteld.
De nota ligt vanaf 8 maart tot en met 5 april 1982 ter inzage op de volgende
plaatsen, tijdens de tijden van openstelling:
Gemeentehuis Bloemendaal, afdeling onderwijs, personeelszaken en
welzijnszaken, Bloemendaalseweg 158, Overveen. Op deze afdeling zijn
vanaf heden exemplaren van de wegingsnota welzijn 1982 verkrijgbaar. Ook
kunt u deze nota telefonisch bestellen bij de afdeling onderwijs, personeelszaken en welzijnszaken onder nummer 25.80.51, toestel 51.
- De openbare bibliotheek Bloemendaal, Vijverweg 33 A, Bloemendaal.
- De openbare bibliotheekVogelenzang, Kerkweg 2, Vogelenzang.
- Publieke Werken, Brouwerskolkweg 2, Overveen.
- Hoofdbureau van Politie, Bloemendaalseweg 240, Overveen.
- Afdelingsbureau van Politie, Zandvoorterweg 71, Aerdenhout.
- Politiepost Vogelenzang, Mrg. Borretlaan 5, Vogelenzang.
- Kruisvereniging Bloemendaal, Bloemendaalseweg 106, Bloemendaal.
- Wijkgebouw van de Kruisvereniging, Oscar Mendliklaan 7, Aerdenhout.
- De bejaardensocieteiten en bejaardentehuizen.
- In de wachtkamers van de huisartsen en tandartsen.
-Gezinszorg Kennemerland-Zuid, Van Lennepweg l,.Aerdenhout.
De burgers van de gemeente Bloemendaal, de welzijnsinsteüingen en
verenigingen kunnen hun schriftelijke opmerkingen over deze nota toezenden
aan het Gemeentebestuur van Bloemendaal, afdeling onderwijs, personeelszaken en welzijnszaken, Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen.
Overveen, 3 maart 1982.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
G.H. Weekhout, burgerneestei.
J.J. Hietbrink, secretaris.

Gun uw bedrijf de aandacht
van een (nog lang niet)
uitgelezen publiek

ADVERTEER!
gemeerde
zandvoort

bekendmaking
HINDERWET
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken, gelet op artikel 12 van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend
dal op 25 januan 1982 bij hen is ingekomen
een aanvraag van M. Keur, Raadhuisplein 2
te Zandvoort vooi een veigunning ingevolge
de Hindeiwet voor het oprichten er> in
weikinrj hebben van een winkel met bakken)
gelegen .uin hot Raadhuisplein 2 te Zandvoort.
Do aanvi jog en ,indeie op de aanvraag
betrekking hebbende stukken liggen tot
b april 198.7 voor een ieder tei inzage lei
gemeentesecietdi ie. afdeling algemene zaken,
Swaluestiijt 2 te Zandvoort, op werkdagen
van 8.30 tot 12.30 uui. alwaar desgewenst
een mondelinge toelichting kan worden
veikregen Voorts liggen de genoemde
stukken lor inzage bij de Openbare Bibliotheek. Prmsesseweg 34 te Zandvoort, elke
Aiterddg vjn 10.00 tot 14.00 uur.
Gemotiveeide bezwaien kunnen tot bovengenoemde ddturn schiiftelijk bij ons college
worden ingediend.
Eer) inge><ui7>er> be^wdarGchrl^t *ral bij de
stukken IIM iriAige worden gelegd.
Desgewenst kan degene, die een bezwaarschi if t indient, vei zoeken zijn per soonlijke
gegevens niet bekend te maken.
Mondelinge be/waren kunnen woiden
ingediend tijdens de openbare zitting op
24 maait 1982 om 19 30 uui ter gemeentesecretdiie. Swaluesdaat 2 te Zandvoort.
Tijdens do openbai e zitting woidt tevens
gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisselmg tussen het bevoegd gezag, de
janvidgei en de overige aanwezigen.
Tenslotte woidt de aandacht gevestigd op
het volgende: degenen die op de hiei boven
omschreven wijze bezwaren hebben
mgebiacht en een ieder die aantoont, dat
hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is
geweest, zal in de gelegenheid wo.den
gesteld bezwaren tegen de ontwerpbeschikking m te dienen
^andvoott. 4 nuji t I98P
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secrclaif.,
Do burgemeester,
A H Mcrts
H Machielsen

Te koop gevraagd:

met gebr. van
keuken, douche,
toilet, voor
2 verpleegsters.
Tel. 01820-28734

Commissie voor milieu en volksgezondheid
op woensdag 10 maait, aanvang 19.30 uur.
Agenda:
Bijstelling beleidsplan voorjaar 1982.
Maatschappelijke voorzieningen drugsverslaafden

H. Heinsbergen

Commissie voor welzijn en maatschappelijke
zorg op woensdag 10 maait, aanvang 20.30
uui.

KunttQthitten------rtpWTDBS

f 15,50
f

K.A.ACKEMA

Ditzelfde menu is t/m donderdag in Haarlem
verkrijgbaar.
Onze goede kwaliteit en lage prijzen blijven wij
handhaven.
Voor reserveringen iedere dag na 14.00 uur.

lordensstraat 60 bij
Houtplein on
Wagenweg.
talafoon 023-316934.

Austin - Morris Rover-Triumph
Autobedrijf Fa. J. Heining

Keltum

GEMEENTE HEEMSTEDE

José, Hans, Mieke, Bert, Marijke en Jan
gaan nog veel verder....
Zij leren iedereen zwemmen van A tot 2
in heerlijk warm water.
Kinderen vanaf 4 jaar krijgen 3 x per week les,
ouderen krijgen 2 x per week les.
Bel voor inlichtingen en aanmelden
023-281440 tst. 141.

DUBROVNIK'

- Goulashsoep - Stokbrood ~ Gemixte gnllplaal 3 soorten vlees (mager)
me! verse salade, saus en aardappelpurec- Palacinka warm flens/e met koude roomvull/ng

Telefoon 262366

Stukken liggen drie dagen vóór de betreffende
vergadering ter inzage in het gemeentelijk
informatiecentrum in de hal van het raadhuis
op werkdagen van 8.30 tot J 7.00 uur.

Wie A-DIPLOMA zegt, moet ook
B-DIPLOMA zeggen.

'il
r
tl*
Zeestraat 41 - Zandvoort
Tel. 02507-15110
van maandag t/m vrijdag zijn originele

Joegoslavisdi wintermenu

voor
BETER SCHILDER
ENWITWERK!

Agenda:
Bijstelling beleidsplan voorjaar 1982.
Jaarverslagen 1980 van emancipatieaktiviteiten.

Joegoslavisch Restaurant

Complete cassettes:
wij leveren ook elk los deet
bij uw bestaande cassette

Schulpweg 4-6 - Aerdenhout.
Telefoon 24 2830.

Juwelier

SMIT

GROEN & CO.

Raadhuisstraat 89,
tel. 280267

CENTRALE VERWARMING

uwV'A'G dealer voor Volkswagen en Audi

Julianalaan33, Overveen, tel. 254655

Kengen Antiek
biedt u een eindeloze
keuze in meubelen
en klokken

TE KOOP AANGEBODEN:

Wij laten het niet bij woorden
alleen!

Autobedrijf van den Hoof f

VOLVO 242

Ma \imtd vcin
1000 17.00 uur,
do koopavond

bouwjaar 1975, voorzien van nieuwe gasinstaflatie en trekhaak. In zeer goede staat.
Vraagprijs f 9.000,-

Intarreweg 6 ttf (U weel

wel. aan de haven)
2ID2IH Heemstede
Teifoon 023 280751
Donderdagavond koopavond.
Zaterdag 10 lol 17 uur.

Als u méér verwacht
van uw garage...

Rijksstraatweg 75,
Sassenheim,
02522-14682

Tel. 02502 • 84 40

CHEVROLET OLOSMOBILE l
BUICK PONTIAC BEDFORD l
tont autobedrijven hoefnstod

beste Willem
proficiat

GEMEENTEI
BLOEMENDAAL

PEUGEOT

sa/i dra

hester & ruth

OVERVEEN. 4 maart 1982
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
W. J. van der Ploeg, burgemeester wnd.,
J. J. Hietbrink, secretaris.

RENAULT

ons &ger

marjan & hans

trudy & rob

harmke & frans

corry & hans

he/ma &• cor

kar/n & aad

lineke Er ton

josé & pau/

ietty

rini & henny

gerry & Jouis '

kees

marjan & ruud

tiny & dirk

Inge & sander

onsje

henny & dennis

arthur

C.Th.
Sanitaire installatie

Autobedrijf Fa. J. HEINING
Schulpweg 4-6 - Aerdenhout
Telefoon 242830

Autobedrijf

jollen & max

Tel. 023-289161.

't Is nu al tijd
®m nieuwe leerlingen
aan fle melden voor
schooljaar '82/83

PEUGEOT

met je verjaardag

Burgemeester en Wethouders van Bloemendaal maken
bekend dat m.i.v. 5 maart 1982 voor de tijd van 30 dagen
op de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis te
Overveen,'op werkdagen van 8.15 uur tot 12.30 uur ter
inzage ligt een bij Gedeputeerde Staten van NoordHolland ingediend verzoek van de Hockeyclub „Bloemendaal" te Bloemendaal om vergunning als bedoeld in
artikel 3 van de Ontgrondingswet ten behoeve van de
aanleg van een kunst-grasveld op het sportcomplex
„Zomerzorg" aan de Aelbertsbergweg 3 te Bloemendaal. Binnen genoemde termijn van 30 dagen bestaat voor
een ieder gelegenheid bezwaren in te dienen tegen de
inwilliging van het verzoek. Bezwaren kunnen worden
ingediend bij: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Dreef 3,2012 HK Haarlem.

gashaarden
in goede staat.

De adressen zi|rv
Zandvoort. tel. 02507-15346
Heemsteedse Dreel 261
Kam. Onnesstraat
Heemstede. lel 023-281550 Hoofddorp (Bornholm)
Oostemderweg 110,
Van Heuven Goedhartlaan
Aalsmeer, iel 02977 70990

J.J. Willemsen&.Zn.

uffermans
BLEKERSVAARTWEG 51
HEEMSTEDE - TEL. 286892

dealer voor Haarlem en Heemstede.
Floraplein 25a-25b.
Tel. 32 49 20, Haarlem-Zuid.
Onze showroom is verplaatst naar
de Mr. Lottelaan 8,
tel. 322427, b.g.g. 324920.
Donderdag koopavond.
19.00-21.00 uur.

AUTOBEDRIJVEN
RIIMKO
Rinko verkoopcentrurn
Burg. van Alphenstraat 2A
Tel. 02507-13360. Zandvoort
Off. Renault-dealer
voor Zandvoort e.o.

RENAULT

O

Autobedrijf
FA. J. HEINING
Schulpweg 4-6, Aerdenhout
Telefoon 242830
erkend
installateur

Leyland Service en Verkoop

Brouwers en Zn.
Zandvoortselaan 13J, Heemstede
telefoon 286870.

Loodgieter
Elektricien
Gasverwarming
TE KOOP

Het nieuwe schooljaar begint op
23 augustus 1982. Nu al dient u echter
nieuwe leerlingen op te geven voor de
hieronder vermelde kleuterschool en
basisschool.
Beide scholen gaan uit van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs voor Bennebroek en Omstreken.

2-KAMER APPARTEMENT
te Hoofddorp
gel. op de2e verdieping. Ind.: hal, ruime
ba'dkam. en toilet, ruime si.kam., woonkam.
m. halfopen keuken, v.v. dubb. begl.,
bouwj. '80, balkon o.h. zuiden.
Blijvend vrij" uitzicht.
Vraagprijs 98.000,- k.k.
Geen makelaarskosten. Tel. 02503-31050.

Wilt u de nieuwe leerlingen aanmelden
bij mevrouw S. Meijer-Miedema, hoofdleidster kleuterschool of bij de heer
H. Alberts, hoofd van de basisschool?
Prot. Chr. Kleuterschool
"Dr. J.H. Gunningschool"
tel. 02502-7051
BENNEBROEK

'f

Prot. Chr. Basisschool
"Willinkschool"
tel. 02502-6505
BENNEBROEK

•**•
7 Kaasboerinnetje

Installatiebedrijf VOSSE BV
1

nog niet OPEN;
maar 11 maart a.s. om 9.00 uur is het zover:
- Loodgieters
- Electriciëns
- Gasverwarming
- Airconditioning
- Landelijk erkend

dan bent u van harte welkom in onze unieke

kaaswinkel,

Binnenweg 27
«•o
l
f

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv
Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat61 - Telefoon 15351.

". , "Postlaan 2. Heemstede
Postbus 7. telefoon 023 286802

te Heemstede, waar kaas nog ZUIVER is
en SMAAKT zoals u graag wenst.
Daarom nog even geduld, want de laatste hand
wordt gelegd alvorens wij u onze trots kunnen

''t Kaasboerinnetje.

\

%J
Aanleg en reparatie van
goten en kilgoten/regenpiipen/
daken van erkers, dakkapellen, schuren,
garages, woningen, flats
Doe aan periodiek onderhoud
(70% van de reparaties kan worden
voorkomen door goed en regelmatig
onderhoud).

yqSDAKBV,
Postbus 19. Heemstede'
telefoon 0,23282966

DONDERDAG 4 MAART 1982
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Ik vond wat ik zocht op
Geef een zieke ook eens
een bloemetje

Runderbraad
lappen

Runderbieflappen

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Tel. 1 60 33

TIJDSCHRIREN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO
Nieuw

Niéuw

Nieuw

Uw adres voor:
BOEKEN

Videotheek Zandvoort
Postbus 374 - 2040 A J Zandvoort

Bel voor prijsopgave en titellijst
02507-18326
tussen 16.00 en.,18.00 uur, behalve(.zondags'.
Wij bezorgen en halen de banden .
• y ,
, ; bij u thuis.

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.

Schouderkarbonade
kilo

Ribkarbonade .„,
Haaskarbonade ™>

danscontactavonden
in The Palace Street
Kruisweg 1043, Hoofddorp
Sfeervolle accommodatie.
Inlichtingen 02230-19337

TE KOOP: eiken regenten
ƒ 75,-;
raamventilator
ƒ50,-. Tel. 890761.

2 kleine kamers
met kitchenette

en c.v.

VAN DER POL BV

450,- per maand.
Brieven on. nr, Z 575
bur. v. d. blad.

STOFZUIGERS
daalseweg 275.
Overveen,
tel. 023-259491

TE KOOP hoogtezon •»
infrarood ƒ 50.-; bruadsjapon. wit, maat 38-40
Tel. 02502-6597

't Luifeifje
Grote Krocht 26, tel. 17423.

Verzamelingen en partijen (e koop gevraagd door

KUNSTGEBITTENREPARATIES

•v

1

;

Schildersbedrijf

A. RITMAN

I

_~-^BlZï*31

Biffiei'
...je reinste

paradijs!!!

TE KOOP: bruine ry
broek, maat 140 ƒ 20,Tel. 283808.

rVtKfealVuw^sc^
Subsidie ^50,00^per,dag per man.
TE KOOP: 2-deurs keukenkastje, hang, wit, 100X40X30. Tel. 023-281144.

Mesjeu A ndré
voor al uw kledingreparatie.

Raaraves^lrd-Tëfl 023-314161-Haarlem
•inwardtstraat20, telefoon 02507 - 1 43 65.

J.D. MUIS
Zandvoortselaan 325 - Bentveld/post Aerdenhout.
tel. 023 - 24 49 83 (b.g.g. 020 - 22 09 01 of 12 31 23).
Reeds meer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend te koop tegen beslist goede prijzen: groteen kleine
wereldcollecties, landencollecties, verzamelingen Nederland en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels, series
engros en partijen.
Geen object is te groot. Er wordt contant betaald.
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

U belt - wij komen.

H. W. NIEUWENHUIZEN

Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507 -13176
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67.

Ook voor bont.
LAAN VAN ANGERS 83 - TEL. 023-331356.
Prijsopgave vooraf;
het werk wordt gebaald en gebracht.

.;.. .

TE KOOP GEVRAAGD:
meisjes-regenjas, mt. 188.
Tel. 289516.

TE KOOP: B & O cassettedeck ƒ 200,- en Yamaha
koptel, nieuw ƒ 60,-. Tel.
023-281144.

TE KOOP: bijzettafel.
chroom, rookglas, 80-80
-f 60-40 ƒ 50,- p st. Tel.
023-281144

Drtin

De \crlciclcliikstc 24 mlr
ussen
lus
Amstord.nr
en
'Den lI.I.IIL

1950
Brugrestaurantl

Nadere informatie in onze brochure, die op aanvraag wordt toegezonden.
Voor een persoonlijk gesprek kunt u na schooltijd altijd terecht.

"~Ttl:0252*-W*»l ~"*"fw* A4, t kralen tuiden vinMMphol

TE KOOP- 2 x luxaflex
240 hoog, 109 breed
GEVRAAGD: transistor TE KOOP: electr. vent. TE KOOP: trekhaak voor ƒ 100,-; badk. kachel Inƒ 25,-.
Tel.
versterker. Tel. 023- kach. ƒ 3O,-; opkl. bed Volvo 343, i.g.st. ƒ 100.-. ventum
met ombouw ƒ 95,-; 3 eik. Tel. 290476.
289504.
285145.
sl.kam. st. ƒ 75,-. Tel. TE KOOP: 4 kostuums -f
TE KOOP: aquarium met
257272.
winterjas, z.g.a.n.. maat lichtkap 35O 1. inhoud,
TE KOOP: ronde parkietenkooi ƒ 15,-, B. en D. TE KOOP: 2 st. opkl. zon- 48, alles voor ƒ 150,-. Tel. prijs ƒ 180,-. Tel. 289199.
heggeschaar ƒ 25,-: rug- nestoel ƒ 60,-; wind- 02502-7029.
gesteun voor in bed ƒ 25„ scherm nw. ƒ 25,-; mo- TE KOOP GEVR.: home- TE KOOP. Wolf boormach.
hernia-gaatjesplank
quetloper, 50x275, ƒ 20,- trainer in goede staat. Tel. •f hulpst. ƒ 100,-. Tel.
289504.
ƒ50,-. Tel. 02502-6597. . Tel. 257272.
282616.
TE KOOP: z.g a.n. filmcam en proj. ƒ 200,-.
Edw. Jennerstr. 18, Hrl..
na 17.OO uur.
TE KOOP prima jongensfiets, 8-12 jr.. ƒ 65,-. Tel.
U hebt iets te koop? U vraagt iets te koop?
291299.
Particulieren kunnen een GRATIS schakeltje plaatsen in deze
TE KOOP: stalen Gispen
krant. Vul onderstaande coupon in en stuur deze naar ons kantoor.
bureau, blad 60x110, als
Binnenweg 53 - 2101 HD Heemstede.
m
nieuw
ƒ 50,-.
Tel.
281185
TE KOOP' 4-pits gasfornuis, wit, ƒ 100,-. Tel.
289929.
TE KOOP GE VB.: boekenkast. Tel 257271.
VOORWAARDEN.
TE KOOP badmintonset
nw. ƒ 30,-, eik. linnenk.
• gebruik van elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een
grootm. tijd ƒ 25O,-. vlag
vakje.
+ stok ƒ 10.-. Tel
257272.
• vermeld de prijs van het aangebodene
• alleen voor particulieren, dus geen handelsadvertenties
TE KOOProtantafel
ƒ35,-. eik. huisk. lamp,
• advertenties, inhoudende: vraag en aanbod personeel, antiek
handw. ƒ 95,-; hoogtezon
in- en verkoop, lesgeven, rasdieren, woonruimte worden niet
Ph. ƒ 30,-. Tel. 257272.
geplaatst.
• aanbiedingen met een pri|s boven f 200.- wordfin niet geplaatst
Bajjagewagen

GRATIS ADVERTEREN

\

l

Uw Schakeltje dient vóór DINSDAG 11.00 uur in ons bezit
te zijn.
Wij behouden ons het recht voor eender opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

Amstellaan 3 - Heemstede
Tel. 023-281918

• ' ' ••**v*

naar:

NaamCODfc/PLAATS-

Installateur van gas, water
en centrale verwarming

U W i-•WINTERSCHILDER
v »jj».;. ._;':*~,.„*ij. ; ,,; _: . .. .

Voor al uw c.v.-, loodgietersen dakbedekkerswerk

voor het cursusjaar 1982-1983
kan iedere dag na schooltijd of na telefonische afspraak plaatsvinden.
De heer A. G. Frielink, hoofd van de school (023 - 25 79 24)
Mevr. H. P. Dooijes, kleuterafdeling (023-26 00 14)
De St. Theresiaschool is per 1 januari 1982 een basisschool geworden voor
kinderen van4 toten met 12jaar.

Rln*nnnd«rii»Mg 29

GEVRAAGD van Rie Cramer, het Jaargetijdenboek, maand oktober Tel
284126

LOODGIETERSBEDRIJF

KAPSALON
Mevrouw den Hariog
Brabantlaan 30, Heemstede,
telefoon 023-281634.
Haarverzorging, permanenten, verven.
Volgens afspraak.

Vele merken
Bloemen-

AANMELDING
VAN NIEUWE LEERLINGEN

b 106 m e:n '«5 9 s \

TE KOOP: kort bontjasjc
mt. 38 ƒ 150,-. Tel
286O20

Maison Eveüne

Dennenweg 14 • Bloemendaal

MODELBOUW

Grote Krocht 28
Tel. 15734

F. VERSTERRE

ST. THERESIASCHOOL

TE KOOP: middelgroot
bankschroefje,
slechts
ƒ25,-. Tel. 281670.
TB KOOP: gitaar ƒ 75,-;
aquarium
30x30x60
ƒ 75,-; racebaan, 8-baan
ƒ50,-. Tel. 245899.
TE KOOP: twee Bruynzeel
binnendeuren 83x211'/a
ƒ 20,- p.st. Tel. 282372.
GEVRAAGD: smoking in
goede staat, maat 54. Tel.
284433.
GEZOCHT, zwarte smoking.jasmaat 46, broekm.
48, pr.n.o.t.k. (±ƒ 100,-).
Tel. 242177.
TE KOOP GEVR.. een
houten kinderstoel. Tel.
02502-6738.
TE KOOP: Sniffy stofz.
ƒ 25,-, 10 houten kinderpuzzels
ƒ 25,-.
Tel.
289504. '

Wezenbeek

Nu voordelig breien

POSTZEGELS

Pelikatesse

TE KOOP. strijkplank
ƒ 15,-; zitbad ƒ 20,-; houten ladder 4 m 1. ƒ 30,-;
strijkbout ƒ10,-: pick-up
ƒ 125,-. Tel. 285318.

8,98
9,98

TECHNISCH BUREAU A. VADER

TE KOOP: diaprojektor
Zeiss Ikon ƒ 150,-. Tel.
023-281144.

DIERENSPECIAALZAAK

TE KOOP GEVR motorkoffers voor een Kawa
650 Tol. 02502-7331
's Avonds.

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

ALLEENSTAANDEN
Elke zondag gezellige

25 kilo 44,50

WIK KAN MIJ HELPEN
aan oude klemo glazen
kraaltjes. Tel 283780

Pittah hondevoer

v.a. 750,-

Verhuur
95,- per week
Boottrailers
v.a. 695,-

HOLLAND TRAILER
Rijnlnndorwng 1058,
Hoofddorp,
tel. 02503-33133

De standaard selfservice
' korting bij Mobil is nu 6 et.
per liter benzine. Maar ook tal van onze
stations met service geven belangrijke
kortingen.
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maart bij Hoogpveen
ven.
o

NIET IN KUNT RIJDEN
EEN EEND VAN 29 JAAR OUD
EEN

EEND IN UITGAANSKOSTUUM

DE SNOEK NAAST ZIJN VOORLOPER EN

OPVOLGER

DE K U N S T VAN HET Z E L F AUTO'S IN E L K A A R Z E T T E N
MOOI OM TE ZIEN, PRACHTIG OM TE HOREN: AUTORADIO'S
WERKELIJK ALLES OVER AUTO'S IN

BOEKVORM EN

OP VIDEO

DUIZEND-EN-EEN ONDERDELEN, ACCESSOIRES EN AANBIEDINGEN
HARTIGE HAPJES EN DARTELE DRANKJES TE KUST EN TE KEUR
NIET ALLEEN TER VERHOGING VAN DE VERKEERSVEILIGHEID,
MAAR WELLICHT OOK EEN UITKOMST NA HET BEKIJKEN VAN DITALLES:
GRATIS OGENTEST

Wij gaan er op 6 m.-urt a.s. een van de leukste autodagen van het jaar van
maken. Wc hebben vour die dag een programma samengesteld waar iedereen, autoliefhebber ot niet, \eel plezier aan zal beleven.
Zo zult u leuke jeugdherinneringen krijgen bij het zien van de
enorme modelautotcntoonstellmg. die in samenwerking met deN AMAC
(Ncxl. Alg. Model Auto Club) tot stand kwam. Meer dan 2000 stuks autospeelplezier. \V;ur overigens ook de dames dochters en heren zonen graag
naar nullen kijken.
Wat trouwens ook gekit voor de hoek van BOON Speelgoed.
Deze zaak laat namelijk alles zien op liet gebied van atitomodelbouw en
toont een greep uit het grote ax.urtiment.
Belanden we bij de Tuiste Vierwieler uit de autogeschicdenis:
de Eend. U kunt bij ons z'n evolutie zien. Er staat een model uit 1953 naast

de laatste Eend-uitvoering, de Charleston. En als u dat ziet, valt er één ding
op: de Eend is al 34 jaar oud, maar nog altijd jong van lijf en geest. Hebt
u vragen? De Enige Echte Eendenclub weet het antwoord.
Een mooi stukje historie krijgt u ook te zien bij een groter Citroen
model: de Traction Avant naast de DS (Snoek), die samen weer naast de
zeer comfortabele CX staan. De Traction Avant Club en de DS Club kunnen u er alles over vertellen.
Tussen al deze wetenswaardigheden en curiosa vindt u natuurlijk
ook het Citroen gamma van vandaag de dag. De comfortabele GSA modcllen. de populaire Visa's, de charmante LNA, de onovertroffen comfortabcle CX, de legendarische Eend en alle bedrijfswagens, waaronder de
nieuwe C25, geven acte de présence.
Verder kunt u zich uitvoerig laten inlichten door de afdeling

Onderdelen over accessoires, onderdelen en de vele voorjaarsaanbiedingen.
En geven wij, in samenwerking met PHILIPS, een grote demonstratie van
autoradio's.
Bovendien leveren wij samen met OPTIEK UNIEK een wezenlijke bijdrage aan de verkeersveiligheid: bij ons een gratis ogentest.
Speciaal voor de ware autoliefhebber hebben wij CARBOOK
AUTO-TAILORS uitgenodigd. Werkelijk alles over de auto laten zij zien,
in boekvorm en op video.
De inwendige mens is bij ons deze dag in de gezellige handen van
Fa. VIJN. En die weet wat lekker is!
Dat belooft dus echt een dagje genieten te worden mét alles wat
met u, auto's en Citroen te maken heeft. Op zaterdag 6 maart, van 10.0T
tot 17.00 uur. Wij heten u van harte welkom.

HoogeveenCitroën,Grijpensteinweg 10, Haarlem.Tèl. 023-284221. (nabij hk. westelijke Randweg).
CITROEN^
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„GEVOLGEN NIET TE OVERZIEN"

Bestuurswisseling VVV

Heemstede wacht met
monumenten verorde ning
HEEMSTEDE - De gevolgen van het vaststellen van een gemeentelijke monumentenlijst met monumentenverordcning zijn in de praktijk niet te overzien. Dat is de opvatting van de meerderheid van de
Heemsteedse raad.
Ondanks een vurig pleidooi van mevrouw Noorman-den Uyl (Progressief Heemstede) en de heer O- Hofland als enige in zijn CDAfractie, donderdagavond tijdens de raadsvergadering, komt er in
Heemstede althans voorlopig geen andere bescherming van monumenten en beeldbepalende panden dan via het instrument van de
ruimtelijke ordening.
„Als gemepnschap die hecht aan haar
cultuurgoed hebben we een morele
verplichting. Een eigen verantwoordelijkheid. Op de voorlopige lijst die
nu is opgesteld staan zo'n 110 nummers, waarvan 44 voorkomen op de
Rijkslijst. Dat betekent dat de overige
66 niet beschermd zijn. Als we nu een
monumenten-verordening uit onze
handen laten glippen, dan getuigt dat
niet van wijs beleid", zo betoogde
mevrouw Noorman. Ze vond dat het
financiële aspect ook niet meteen aan
de orde hoeft te komen. Pas als zich
een concreet geval voordoet van wijziging, van verwaarlozing, kun je zien
wat het je waard is. „Zo'n uitgave
moet dan gewoon als project in het
beleidsplan worden meegewogen. En
misschien moet dan de uitbreiding
van de peuterspeelzaal wijken of de
herstrating van een brug even uitgesteld worden. Maar met zo'n verordeningheb je tenminste een instrument,
kun je zaken tegen elkaar afzetten.
Zonder verordening kun je dat niet
eens".
Ook de heer Hofland zag niet direct
verplichtingen. In voorkomende gevallen kan een koppeling gelegd worden, per gebouw. In zijn ogen zou het
goed zijn als Heemstede een monumentenverordening klaar heeft- liggen, ook omdat op Rijksniveau plannen bestaan een deel van de monumentenzorg over te hevelen naar de
gemeentelijke overheid.

voor het nieuw seizoen

bouwplan is". Burgemeester Van den
Bosch betwijfelde overigens of zo'n
sloopvergunning met recht en rede in
alle gevallen tegen te houden zou zijn.
Planschade
Mevrouw Noorman bleef erbij dat het Saskia Noorman-den Uyl: „We voelen
feitelijk om het even is of je nou 't allemaal wel, maar het mag niks
planschade geeft (als iemand door kasten".
bepalingen in het bestemmingsplan
beperkt wordt in zijn mogelijkheden) vrouw", bracht wethouder Willemse
of subsidie. Teleurgesteld merkte ze daar met stemverheffing tegenin,
op, uit de betogen van de anderen te maar als je verplichtingen oplegt zonproeven dat iedereen wel veel voelt der daar iets tegenover te kunnen
voor behoud van mooie dingen „maar stellen, dan is dat bijna „onbehoorlijk
dat het niks mag kosten, tenzij het bestuur".
Rijk betaalt". „Dat is niet waar, me-

Huiswerk

Grootste loterij
voor Reddings
brigade
ZANDVOORT - Ter gelegenheid
van het 60-jarig bestaan van de
Zandvoortse reddings brigade
vindt zaterdag 6 maart 1982 een
grote huis-aan-huis verkoopactie
plaats.

G. Hofland: „Een monumentenveror- De opbrengst van deze loterij wordt
dening geejl niet direct verplichting". gebruikt voor o.a. de aanschaf van
zogenaamde „overlevingspakken".
in waarde en kan het zelfs onverkoop- De loten kosten ƒ 1,25 per stuk. De
baar worden". Uit de decentralisatie- trekking is op zondag 2 mei 1982; de
plannen van staatssecretaris Hans de eerste dag van het seizoen waarop de
Boer meende de heer Arnoldy te mo- reddingsbrigade haar strandbewagen concluderen dat er te zijner tijd king start. De prijzen zijn door Zandook een passende subsidieregeling te- voortse middenstanders beschikbaar
genover wordt gesteld. „Monumen- gesteld.
tenzorg in handen van de gemeenten Ie prijs: een complete surfplank leggen zonder middelen ter beschik- Surfshop Klijn
king te stellen - dat kan het nooit 2e prijs: een onderwater-filmcaEigenaren
zijn". Hij wilde daarom nog even daar- mera - Ant. Bakels
CDA-voorzitter Van Emmerik zei ook op wachten.
3e prijs: een klokwekkerradio - W.
veel waardering te hechten aan het
Peeters
behoud- van mooie dingen. „Maar de Twijfel
+ een aantal kleinere prijzen.
meerderheid van onze fractie meent
dat er nu geen monumentenverorde- Maar juist over die middelen die uit De reddingsbrigade hoopt dat deze
ning moet komen omdat de financiële Den Haag zouden moeten komen, had loterij door de Zandvoortse ingezeteruimte er niet is. Als de gemeente wethouder WiUemse grote twijfels. nen met open hart wordt ontvangen,
niets tegenover al die beperkende be- „Er is weinig soelaas te verwachten. zodat het werk van de brigade optipalingen kan stellen, dan betekent dit Emotioneel sprak hu mevrouw Noor- maal kan worden voortgezet.
dat je de eigenaren opzadelt met las- man tegen, die het verwijt had geten en verplichtingen". Hij vroeg het maakt dat het college geen oog heeft
college wel slagvaardig in te spelen op voor „het gezicht van Heemstede", Film
de decentralisatieplannen van de voor „de hoofdstukken van de plaat- HEEMSTEDE - In Centrum 111, HeRijksoverheid. „Dan moeten we zor- selijke geschiedenis".
renweg 111, Heemstede wordt op zongen dat we er snel bij zijn".
„Niet voldoende oog? Dat is hier héle- dag 7 maart om 20.30 uur een komiDe heer Arnoldy betoogde namens de maal niet aan de orde. Het is louter en sche slapstick nieuwe strjl vertoond:
VVD-fractie dat monumentenzorg alleen een kwestie van geld. De meer- de komedie „1941", een film van Steniet alleen een kwestie is van over- derheid van het college durft het risi- ven Spielberg.
trokken enthousiastelingen. „De co op dit moment gewoon niet aan. Er
meerderheid van de bevolking waar- is geen enkel inzicht of en zo ja van
deert wat in generaties is opgebouwd. rijkswege finaciële steun, tot HeemPyreneeën
Je vermoordt de samenleving als je stede komt. Zelfs voor rijksmonumenHEEMSTEDE - Over de Pyrehet eigen cultuurgoed overlevert aan ten is het echt niet meer mogelijk nog
neeên en Andorra spreekt de heer
kaalslag, vernieling, verlies". Hjj zei één kwartje op onze eigen toonbank
P. Ouwerkerk op dinsdagavond 9
het in zoverre heel wel eens te zijn met te krijgen. De pot is leeg".
maart, begin om kwart over zeven,
mevrouw Noorman en de heer Hof- In de ruimtelijke ordening zag de
in Kennemerduin. Een en ander
land. „Maar op grond van ervaringen wethouder echter met behulp van de
wordt toegelicht met dia's. Gasten
weten we dat een monumentenveror- welstandscommissie, nog goede mozijn hartelijk welkom, op deze door
dening ook niet van risico is ontbloot. gelijkheden om monumenten en
de Protestants Christelijke OudeAls een pand op de monumentenlijst beeldbepalende panden veilig te stelrenbond belegde bijeenkomst. Op
wordt gezet en niemand kan dat on- len. „En we geven geen sloopvergunwoensdag 31 maart kienmiddag in
derhoud betalen, dan daalt zo'n pand ning voor er een goedgekeurd nieuwde Petrakerk aan de Limburglaan
3, Heemstede, begin om halfdrie.
Inlichtingen over de PCOB bij me(Advertenties)
vrouw S.M. Faas, tel. 287205, Brabantlaan 144 /8„

ZEKER NAAR DE ZON

Ten slotte werd de stemming in de
raadzaal (inmiddels op het middernachtelijk uur), toch iets milder toen
bleek dat de ambtenaren huiswerk
vooruit hadden gemaakt en de monumentenverordenir.g al in concept gereed ligt.
„Ik wil daar best eens in de commissie
over praten", beloofde wethouder Willemse de fractie van Progressief
Heemstede en de heer Hofland. „Maar
invoeren is een andere zaak".
Burgemeester Van den Bosch zei na
afloop van de discussie zich als burgemeester persoonlijk heel erg bij monumentenzorg betrokken te voelen. Hij
had zelfs een dik boek meegebracht
om de eerste regels uit te citeren:
mensen die cultuurgoed vernietigen
zijn barbaren...Ook tijdens de collegevergaderingen was spontaan de rhetorische vraag opgekomen: „We zijn
toch geen barbaren?". „Het lijkt een
dooie mus", aldus de burgemeester,
„maar het particulier initiatief heeft
een extra zware verantwoordelijkheid".

ZANDVOORT - In de laatsgehpuden
begunstigersvergadering
van de VVV in Zandvoort kwam
naar voren dat het bestuur het
circuit ais toeristische attraktie
graag gehandhaafd zou zien.
Mocht dit in de toekomst echter
niet mogelijk blijken, dan is een
vervangende toeristische attraktie dringend noodzakelijk. Op
een vraag van één der begunstigers of een vakantiebungalowpark nadelig is voor de eigen
hotellerie in de badplaats, moest
vicevoorzitter Johan Bcerepoot,
voorlopig het antwoord schuldig
blijven.
Wél zal kontakt opgenomen worden met VVV's in andere toeristenplaatsen waar in de loop der
jaren een dergelijk vakantiebungalowpark is verrezen, omdat
men zich daar wellicht met deze
vraag heeft beziggehouden. Hierbij werd gedacht aan bijvoorbeeld Valkenburg.
Zodra men kontakt heeft gehad
en er een antwoord bekend is,
zullen de begunstigers hiervan
op de hoogte gesteld worden.

Overigens werd in deze vergadering
afscheid genomen van mejuffrouw
Bep R'jozen, die na een lang aantal
jaren zich niet meer beschikbaar stelde voor een bestuursfunktie. Met leedwezen heeft men dit geconstateerd,
want door Bep Roozen werden in de
loop der jaren onschatbare diensten
aan de VVV bewezen. Gelukkig blijft
zij wel lid van de evenementencommlssie, zodat men haar hier voorlopig
met behoeft te missen.
Jammer dat ze niet persoonlijk aanDe burgemeester verzekerde dat wezig was, men had haar graag in het
„met erg veel zorg naar de monumen- zonnetje en in'de bloemen gezet, doch
tcnlijst gekeken is" en dat de zaak dit zal ongetwijfeld nog gebeuren.
„nog lang niet afgekaart is".
In de plaats van mejuffrouw Roozen

HEEMSTEDE - Bewoners van het Eiland Rozenburg die kampen
met wateroverlast, kunnen nu kiezen voor aansluiting op een
gemeentelijke afvoerleiding of zelf een drainage verzorgen met
afvoer op het huisriool. In dat laatste geval kunnen zij „een bijdrage
ontvangen naar redelijkheid".
Deze wijziging werd donderdagavond
tijdens de raadsvergadering nog aangebracht in het voorstel, dat oorspronkelijk uitging van een bijdrage
van ƒ 19,16 per nieter drainageleiding.
Het probleem is dat de raad in september vorig jaar al een krediet beschikbaar stelde van ƒ 170.000,-. De
bedoeling was een ringleiding aan te
leggen, waarop alle percelen konden
worden aangesloten. Mede namens
anderen kwam de heer C.R. Kirschbaum echter met een andere oplossing, die naar zijn mening aanzienlijk
meer effect zou hebben.

Grote bezwaren tegen de keuzemogelijkheid kwamen er donderdagavond
van PH-fractievoorzitter Van Amerongen, die erg veel juridische haken
en ogen voorzag en daarom liever
eerst nog eens een juridische specialist wilde inschakelen. „Het is een
vreselijk complexe situatie, als er
twee systemen naast elkaar werken.
Als de wateroverlast onvoldoende
weg is, wie is er dan verantwoordelijk", zo vroeg hij zich af.
Zo groot achtte wethouder Baar het
verschil evenwel niet. Dat is het grote

•••••••

misverstand. Het gaat om één dramagesysteem, met alleen verschil in lozen: de één op een vervolgleiding in de
weg, de ander via een putje en pomp.
Een ringleiding zou ideaal geweest
zijn, maar er hoeft maar één bewoner
niet mee te doen en dan werkt het al
niet meer".
De wethouder zei er in alle redelijkheid van overtuigd te zijn „dat we,
gesteund door technische adviezen,
deze weg verantwoord in kunnen
slaan".

REFORMHUIS
Zandvoortselaan 8C
Heemstede - Tel. 023 - 287691
voor uw

PLANTAARDIGE
COSMETICA

CDA-bijeenkomst
KENNEMERLAND - Op maandag 8
maart spreekt lijsttrekker van het
CDA, Wim van Gelder, in Die Raeckse, Raaks 1-3, Haarlem, tijdens een
verkiezingsbijeenkomst met andere
kandidaten voor de Provinciale Staten. Begin om 20.00 uur.

Heemsteeds welzijn nu
hapklaar in de vorm

Er werd deze avond bijzonder gul
gestrooid met pluimen en zegepalmen
voor de commissie specifiek welzijn,
die het gigantische karwei van de
voorbereiding tot een goed eind heeft
gebracht.
Alleen de WD-fractie bracht bij monde van mevrouw Van der Pas naar
voren dat de behoefte aan een opbouwwerker niet voldoende was gebleken en de aanstelling van deze
kracht betrokken had behoren te worden bij de bezuiniging. Namens haar
fractie diende zij een motie in om de
parttime opbouwwerker een jaar
vooruit te schuiven.
Wethouder Jager vond dat er geen
aanleiding was tot uitstel omdat de
financiële dekking „voor het gat van
CRM" rond K. De opborwwerker be-

Raadhuisstraat 53. Tel. 023 - 290174

Afscheid ing. H. de Boer
dit viel hei coilege van uwgemeester
en wethouders wel op.
De heer De Boer, die na de oprichting
van de BB destijds zich zeer verdienstelrjk heeft gemaakt hiervoor, heeft
ook als sekretaris van de Welstandscommissie zijn sporen verdiend en is
voor het vele esthetische aan bouwkunst te Heemstede en Bennebroek
richtinggevend geweest. Zijn enorme
ervaring, praktische kijk en kennis op
het gebied van de constructie, architektuur en bouw werd hem door de
vele welstandscommissies in grote
dank afgenomen. <
Zyn intense inzet, ook binnen de afdeling bouw- en woningtoezicht van het
Gemeentelijk Technisch Bedrrjf en bij
zijn neyenfunktie als sekretaris van
de woningbouwvereniging „De Haemstede" heeft de laatste jaren wel een
zeer zware wissel getrokken op zijn
gezondheid, reden waarom hij op medische gronden zrjn geliefde arbeid
vaarwel zegt.
Op vrijdag; 5 maart zal afscheid van
de heer De Boer genomen worden in
de Burgerzaal van het Raadhuis te
Heemstede om 15.30 uur voor genodigd.cn, waarna om 17.00 uur een
receptie zal worden aangeboden om
de familie De boer te ontmoeten en ZANDVOORT - Volkomen verafscheid te nemen van ing:. H. de rast ontving de pracscs van soBoer.
ciëteit Duysterghast vrijdagavond klokslag 22.00 uur uit han(Advertenties)
den van de voorzitter van het
nationaal l april genootschap de
Jubelloeres 1982.
Door het 1-april-genootchap was
deze Jubelloeres crpakt in een
vuilnisemmer doch dit was voor
de jubilerende sociëteit geen enkel beletsel deze onderscheiding
bijzonder op prijs te stellen.

maar dan wel van een ANVC-contactlensspecialist
Binnenweg 114
"D
"D TT
Heemstede
fir« II.
023-284921
U J UJj[

(Adver'i'nties)

Heemstede - Na een bijna anderhalf uur durende discussie heeft de
raad van Heemstede donderdagavond het sociaal-cultureel plan
1982-1986 en het programma 1982 vastgesteld. Ondanks de door CRM
dwingend opgelegde bezuinigingen zal ook een parttime opbouwwerker/ster worden aangesteld, die zich gaat bezighouden met
wijkproblemen, maar ook in kan spelen op actuele ontwikkelingen
in de gemeente zoals de toenemende (jeugd) werkloosheid.

Heemstede,

contactlenzen,
da 's pas fijn

Alhoewel het steeds moeilijker wordt
om een gevarieerd programma in het
seizoen te brengen, is de evenementencommissie, met hulp van derden
er- In geslaagd voor 1982 een attraktieve kalender voor Zandvoort vast te
stellen.
Eerlijksheidshalve werd door de voorzitter van de evenementencommissie
met haast vermeld dat in het over- Financiën
zicht ook een aantal evenementen zijn
opgenomen die ,,self-supporting' zijn, Hoewel het ledental iets is teruggelohetgeen alleen een verdienste is van pen, wordt er over 1981 en voor 1982
de betreffende comité's.
wei een gunstig resultaat verwacht.
Dit dan dank zij het nieuw ingevoerde
Zo zullen op het circuit weer de reserveringssysteem, waardoor de
paas-, voorjaars- en pinksterraces VW tot een verhoogde eigen inkomplaatsvinden, resp. 12 / 4, 2 / 5 en sten komt.

Bewoners kunnen bijdrage
naar redelijkheid ontvangen

DE BOER8cWENDEL

HEEMSTEDE - Op 5 maart zal de
heer Ing. H. de Boer de gemeentedienst als Hoofd van de afdeling
bouw- en woningtoezicht gaan verlaten. De heer De Boer, die in 1950 zijn
entree maakte in de gemeente Heemstede, heeft van het begin af een
duidelijke stempel gedrukt op de afdeling bouw- en woningtoezicht, die
destijds ook nog de bouw- en woningtoezichtzaken voor de gemeente Bennebroek verrichtte. Ook aan Puttershoek dat na de watersnoodramp in
1953 door Heemstede werd geadopteerd heeft De Boer gedurende enige
maanden daadwerkelijk bijstand verleend.
De persoonlijke bijdrage die de heer
De Boer leverde aan de woningbouw
in de gemeente Heemstede en Bennebroek is dikwijls nog herkenbaar aan
de kwaliteit van de in zijn diensttijd
gebouwde woningen. Loyaliteit jegens het college van burgemeester en
wethouders en loyaliteit ten aanzien
van bouw-, esthetica- en bestemrningsplannormen, dat zat allemaal
diep gegrift in het beleid van de heer
De Boer, die zijn werk altijd met veel
genoegen en inzet deed. De klok in
zijn werktijd was een onbekend artikel; wat op zijn bureau niet afgemaakt kon worden deed hij thuis. De
Boer liep daarmee niet te koop, maar

Evenementen

31/5. Op 8 achtereenvolgende
dinsdagen v.a. 4 / 5 zijn er weer de
bekende avondfietstochten. Het
Zandvoort festival speelt zich af
van 3 0 / 4 t / m 9 / 5 met op 2
dagen een mu2iekconcours. Het
Cultureel Centrum heeft wederom div. exposities, waarvan de
grote zomerexpositie m.b.t. het
leven en werken van indianen een
zeer belangrijke publiekstrekker
gaat worden, deze expositie is van
5 / 6 t / m 29/8. De Zandvoortse
Muziekkapel gaat een muziekconcours organiseren speciaal
voor blaaskapellen en wel op zon.
2 7 / 6 in gebouw De Krocht.
Ook dit jaar weer twee ballonoptochten resp. 10/7 en 21/8. De
openluchtvismaaltijd is gepland
op don. 22/7 en op 31 / 7 wordt
aller aandacht opgeëist voor de
Miss en Mister Beach verkiezing.
De Watersportvereniging Zandvoort heeft wederom een groot
programma, de week van het
paard met kortebaandraverij is
voor 28/6 geprogrammeerd en
gedurende meerdere malen in het
seizoen zal het 60-jarig jubileum
van de ZRB in de schijnwerper
staan.
Het Jazz-festival wordt op 6-7 en
8/8 gehouden en de zwemvierdaagse heeft ook nu weer een
groot „randprogramma".

WATEROVERLAST ROZENBURG

'".' Op vakantie zonder risico's? D'r is maar één zekere weg en dat is via uw erkend ANVR-reisburo. Dé
specialisten van De Boir & Wendel adviseren u
vriendelijk over de beste en Voordeligste mogelijkheden. Bestook ze maar eens met uw vragen.

SBÜfe

werd benoemd de heer J.D. van Mans,
oud politiechef van de gemeente. Hij
is het ook die m de toekomst de
voorzittershamer zal hanteren. Door
zijn nieuwe baan heeft Johan Beerepoot geen tijd meer voor deze funktie.
Als bestuurslid heeft ook Jaap Paap
bedankt. Door drukke werkzaamheden, had ook hij geen tijd meer, zijn
plaats werd ingenomen door de heer
Ronald weilers van Hotel Zuiderbad,
zodat óók de hotelhouders nu vertegenwoordigd zijn in het bestuur.
Voorzitter van de VW is nog steeds
de heer Machielsen. Het is nu al weer
drie jaar geleden dat de nieuwe statuten ter goedkeuring naar het Mlnistene van Binnenlandse Zaken werden
gezonden. „Brandbrieven" en verzoeken om de goedkeuring zo snel mogelijk te verlenen, bleven tot nu toe
zonder resultaat.
Voorlopig blijft mevrouw T. SikkensWoelinga secretaresse. Het dagelijks
bestuur der VW is nu: Voorzitter H.
Machielsen, J.D. van Marls, vicevoorzitter, Tineke Sikkens, secretaresse,
B. Nanninga Penningmeester en Jaap
Methorst.

Grote tentoonstelling te Heemstede
B
B
B

n
•

-Jubelloers 1982 uitgereikt

Sociëteit, Duysterghast was de vierde
in successie die de Jubelloeres ontving, eerder was deze uitgereikt aan
de stad Amsterdam (voor zevenhonderd jaar amsterdamse gein), aan de
badplaats Zandvoort (tijdens het 150jarige bestaan) en in 1980 aan de stad
Brussel (omdat men al 361 jaar lang
het „manneken pis" in stand, en in ere
houdt).

hoorde tot het mmimum-pakket en
daar is in eerste instantie met naar
gekeken. Ook als er nog verder bezuinigd moet worden zou dat niet hoeven, volgens de wethouder.
Nadat gebleken was dat de WDmotie geen meerderheid achter zich
kreeg, zei mevrouw Snoep (WDi dat
de VVD dan ook loyaal zou meewerken aan de aanstelling van zo'n
kracht. Hetgeen wethouder Jager erg
prettig vond „Dat betekent een betere start voor degene die het moet gaan
doen". Waardering was er ook in de
raad voor het feit dat de mogelijkheid
openblijft voor de opbouwwerker om
zich ook met groepen bezig te houden,
bijvoorbeeld werkloze jongeren Er
moet echter nog bezien worden of
daar een taak en functie liggen.

Door de jury, die dit Jaar bestaat uit
Annemarie Vis-Oster, Willem Drogtrop Tony Kaldewaaij en Jan-Willem
de Wijn. is reeds beslist wie op 3 apn!
aanstaande in Sociëteit Duysterghast
in aanmerking zal komen voor de drie
bronzen loeressen. Onder het motto
„Met humor meer mens" zal in de
categorie „Humor van de daad", de
Ere loeres 1982, en categorie „humor
in beeld". Loeressen aan verschillende Nederlanders worden uitgereikt.

B
Doofde PORTAS-kuoshlofommonielmg in vele lioutclessiru
en cHen Weoren moeten door PORTAS gerenoveerde deuren nooil meer geschilderd worden PORTAS mooki deuren weer als nieuw Vroog vn|bli|»<;nd inlichtingen' Nl _ , s,

tonen, door het genootschap zal ook
in de herinnering terug worden gePORTNS'
bracht al diegenen die reeds in de
bort"!' HULSBOS Bouvb«df>i Abb«n»t
afgelopen twintig jaar vooreen Loeres
>o'iu q 'FJOr . l' * N!) Ht •
m aanmerking kwamen.
Tel. 0 2 5 2 4 - 4 4 4 3
Men zal daarom in de maanci april een
expositie houden m duysterghast van
Zaterdag 6 maart 1982 van 10,00 tot 10,00 uur m
de afgelopen periode. Deze expositie
is toegankelijk voor iedereen en wel
De Pauwehof,
iedere zaterdagmiddag in april van
Achterweg
15
te
Heemstede (achter de Oude Kerk).
16.00-18.00 uur.
Op 2 april wordt een film-en videoSTEEK OOK UW DEURIM EEÏ\!S
avond gehouden die om 21.00 uur
begint en een terugblik zal geven op
Festiviteiten
alle eerder gedane uitreikingen.
Il\l EEN NIEUW JASJES
Door het nationaal 1-april-Genoot- Bovendien volgt dnn nog de uitrei- m
schap zal het twintig jarige bestaan kmg op 3 april van de onderscheidm- " Kom. zie en overtuig uzelf. U zult versteld staan van de mogelijkmet verschillende festiviteiten wor- gen voor 1982.
• heden om ook uw deuren te verfraaien'
den gevierd.
«
U bent van harte welkom!
Kreeg Sociëteit Duysterghast de Ju- De verraste praeses van Sociëteit B
belloeres 1982 uitgereikt omdat het Duysterghast ontvangt uit handen " Bent u niet in staat om onze tentoonstelling te bezoeken, bel dan
genootschap zonder de vriendschap van de voorzitter van het 1-apnl gevoor een afspraak en u krijgt gratis en vrijblijvend
en steun van de sociëteit waarschijn- nootechap de Jubelloeres 1982. Theo *
J
VAKKUNDIGE VOORLICHTING»
Hilbers
Jijk niet meer had bestaan, en men wel
foto Fred van Heel ••••••••••"•••••••••••••••""«*••••••••••••i
degelijk zijn erkentelijkheid wilde bef
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VIDEOTHEEK TRANSVAAL
bezorgt nu ook videobanden bij u thuis.
Maandag- en donderdagavond
halen en brengen.
3 Systemen: VHS - BÈTA - V 2000.
1 Band / 15,-, iedere band meer f 10,- extra.
Onze banden zijn van uitstekende kwaliteit.
Slechts geldig leg.bewijs nodig.

AUTOMOBIELBEDRIJF

KOOIJMANS

H. P. KOOIJMAN
«VOIJVO

FORDOTO

8rederodestraal6-lO
Telefoon 02507-13242

AmperestraatB-10
Telefoon 02507-16925
b g g 13242

TE KOOP

Huishoudelijke
hulp

Rood, eind '79
Voor 7500,Tel. 02507-13778

JACK
HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaal fondue-restauran t
tot 45 personen.
Gen. Cronjéstraal 14 - Haarlem
Reserveren: telefoon 023-265333

RESTAURANT

DE
GRAVIN
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
u w receptie en party

PATISSERIE

Wij hebben op korte termijn plaats voor:

Gravinneslceg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023-317058

JONGE REST. KOK
_±. 20 jaar.

Wegens vakantie afwezig

*
Voor onze Thomas patisserie vragen wij:

BANKETBAKKER/
PATISSIER

dr. Th. van Burink

Met warm water en shampo-spoelen-m de was zetten v.a. t 3 Doorlopend geopend

2 gestoffeerde
kamers

Vrouwelijke
hulp

met balkon. 600,incl. gebr. v. keuken
douche, toilet.
Tel. 02507-12150

van 9.00-12.00 uur
HOTELT.FABER
PoststraatS
tel. 02507-13588

Hct Kastenhuis

DOE MEER ZELF

Grote Krocht 25
Tel. l 7751.

SHOUTHANDEL c. MOOU B.V.
J PIJLSLAAN 5-TEL 244609.
a
B
S

Prachtig wortelnoten

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN

damesschrijfbureau
van 1695 voor:

• Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat•werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw• rekjes, elementensysteem, plankendragers,
j traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer• waren, verf. Louvre-deuren, edelfineer, binnen• deuren, saloondeuren, gereedschap.
B
Kortom, zoveel mogelijk voor de
•
DOEHETZELVER
J
m
J

Waarnemingen: doktersdienst,
tel. 023-31 32 33.

Weet je wat lekker is?
WARME APPELFLAPPEW
van

GEVRAAGD

695,-

•••BBBHBI

995,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
Tel. 17751.

BAKKERIJ

R. v. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01

AUG. v.d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort
telefoon 15186.

4,-per m2. Ook
voor tuinaanleg en
(sier)bestrating.
Wij kunnen alle
materialen leveren.
Vraag vrijblijvend
prijsopgaaf.
Tel. 020-964050

Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
's Maandags gesloten.
'5 Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.

Boek nu uw paas
weekend voor slechts
ƒVerwen
310u/elff- all-in!
in on/e mod , 6 prrs lomf
stenen bungalows qelegen in Fmi Iridbij
Emmen)
Op het ptuk rest bjr. verwarmd overdekt
^wpmbad, tennisbanen, midgetgolf, burfing elc
Inl. en reserv. Vrije-tijdspark Ermerzand,
Dalerstraat, 7834 PE ERM. tel. 05915-4018.

Tel.13431-

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG-en GLASWERK

MOEDER EN KIND ZWEMMEN
moeten wij onze lestijden uitbreiden.
Nu ook op MAANDAG
van 9.30 tot 10.00 uur
10.00 tot 10.30 uur
10.30 tot 11.00 uur.
EXTRA WARM WATER.
DESKUNDIGE BEGELEIDING.

Tot ziens in uw zwembad
,DE DUINPAN'
Vondellaan 57-Tel. 1 21 70

Te huur aangeboden

2 KAMERS
Biedt zich aan:

huishoudelijke
hulp

4 ochtenden p. week
Inl.: tel. 023-288025

woningstoffering
Kamerbreed tapijt - IMovilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

noiHlt
Zo247Z

Uw adres voor:

288444

etost kousea panties,
knie- en eiAetsiukkei^
ook naar maat

Centrale verwarming

MOERENBURG

zomerhuisje

Gespecialiseerd in

m.g.v. keuken,
douche, eigen
toilet, f 600,p.m., incl. gas en
licht.
Inl. Brederodestr. 16
Zandvoort.

of etage(4slaappl.)
inZ'voortof omg.
Event. vakantie
oppas (dieren enz.)
te bevr.
Sjouwerman

v.a 9.00-14 00uur

Quatl. w. Uffordl. 90
tel. 02507-180X11

Drogisterij - Reform

DIEETARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

Drogisterij

KINDERS WARMTETECHNIEK
Herenweg 17, Heemstede, tel. 02502

8073

Groente en fruit

BOUWMAN
.

281254

C. Hovingh en zoon
in- en verkoop boeken, prenten
KI. Houtstraat 50, Haarlem; tel. 023

Oranjestraat?
Zandvoort
Tel. 02507 -1 23 27

310714

Politie Heemsteoe
Politie Heemstede

Drogisterij.
Moerenburg voor

Te koop:

elektr.
kookplaatje

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE

als nieuw.
Prijs M 50,Tel. 02507-13335.

Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

TE KOOP
AANGEBODEN
landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,
bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

de ridder & strijbis bv

Gedipt, audicien

Makelaars en taxateurs onroerende goederen
Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023 288560'

Binnenweg 92,
tel. 286963. tst. 4.

Verfhandel

286479

H. REE BV
Binnenweg 89

Leuke vlotte

Zandvoort

Wasser ij 't Raadhuis
Raadhuisstraat 11

rijks-gediplomeerd instructeur
Heemstede

te koop.
Inlichtingen:
Makelaar o.g.
H.W. Costerbv
Telefoon 15531

285483

Elke dag verse schol en verse
kabeljauwfilet. Heerlijk verse
kabeljauw met mosterdsaus.
'/z kip met frites
'/2 kip met kerrie, rijst
en erwten

vriendin

garagebox

284087

Autorijschool J. Booms

Gespecialiseerd in HONDA en RENAULT.

ALTERNATIEVE VOEDING

Elke werkdag van
halfnegen tot halleen
en van halltwee tol
halfzes geopend

G. Janssen

284140

Beatrixplantsoen 1 te Zandvoort
(zijstraat Kost verlorenstraat}.
DONDERDAG 11 MAART, aanv. 20.00 uur,
onderwerp:
Spreekster: mevr. D. Appeldoorn.
Na de pauze is er gelegenheid tot vragen stellen.
U bent van harte welkom. De toegang is
gratis voor leden en niet-leden.

M

Alle soorten batterijen
en snoertjes, ook voor
ziekenfonds.

283000

ALARMNUMMER

v/h Garage C. V. Maren

- Paviljoen 4

Bovendien zaterdags
van 10.00-12 00 uur
U bent welkom

Voor alle merhen
hoorapparaten

286150

BUREAU

Raadhuis Heemstede
Woonruimte te
huur gevraagd voor
de maand augustus

Lezing over alternatieve geneeswijzen
in het Gezondheidscentrum

Diverse vis- en vleesspecialiteiten.

oekhandel Bronsteeweq4-4A

D. VAN ECK, Raadhuisstraat 8a

Nu ook het adres voor uw

BAD ZUID

lokker's

ALARMNUMMER

Wegens het succes van het

Van O tot 4 jaar de beste
voorbereiding op het feszwemmen.

284146

Brandweer Heemstede

Zwembad ,De Duinpan'

22 samenwerkende fietsenzaken

OPENINGSMENU:
Gerookte zalm en paling, toast
Soep
2 Zeetongetjes metgarnituur
Koffie of ijs
f28,50

Delta-T

b

PETER VERSTEEGE
Haltestraat 18 - Zandvoort - Tel. 1 44 99

Vrijdag 5 maart
is ons restaurant
weer geopend.

Telefoon
voor u
Huizingalaan 64, Heemstede.
Verwarming, ventilatie, air-conditioning

NIEUW!
Opdrukspatbord van kunststof voor de
racefiets, inklusief een handig opbergtasie van nylon
Uitgekiend goed
Exklusief
bi| de
Kopra-zaken
voor

VISRESTAURANT

Technisch bureau

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

Kopra fietsen
Prachtige serie, oerdegehjke Hollandse
fietsen van een zeer bekende fabriek
Wat te denken van de Kopra fiets met
trommelremmen. 26" wielen, m damesen herenmodel, in metallic rood en groen
BIJ de Kopra voor slechts

Ook voor het fietscrossen naar de Koprazaak Crossfietsen m
16' en 20' in vele
modellen Crossonderdelen crosskledmg
helmen etc
Onze "crosshoek
is gewoon onwijs
goed'

Graszoden

van 1 maart t/m 23 maart.

Inl.: Restaurant La Reine,
Kerkstraat 15,
Zandvoort, telefoon 02507-12253.

TE HUUR

TV-kast
mei veel ruimte

•

Het nieuws van de
tweewieler-rai nu al
bij ons in de winkel!
Echte fietsliefhebbers snellen zo gauw mogelijk naar
de Kopra-fielsenzaak. De laatste RAI-snufjes staan nu
al bij ons uitgestald! Of kom voor de nieuwe
Fietscrossen
fietsenfolders.

Grote eiken

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaJI

voor gespecialiseerd gebakwerk, _±. 20 jaar.

Kerkstraat 15, Zandvoort,
telefoon 02507-12253

WAS ZELF UW AUTO

RESTAURANT

voor 1 ochtend in de
14 dagen.
Tel. 02972-4443

C a reine

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
Tel. 17751

In slechts 5 lot 10 minuten

Tel. 023-27 15 92

DATSUN
VIOLET

v.a. 80-190
f125,-

Verkoop- Inruil-Service- Reparatie
Alle merken inruilauto s met Bovag-garanlie

Bel voor een gratis catalogus of informatie op
werkdagen tussen 6 en 8 uur 's avonds:

Gevraagd

Dik matras

8,95
12,50

gezocht (niet lesbisch)
55-60 jr., om de weekends
mee uit te gaan en te
dansen.
Br. ond. nr. 2579
bur. v.d. blad.

Een feestje bij
u thuis?
Wij verzorgen uw

koude schotel

AMSTERDAM-c
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.
makelaars & taxateurs m bedri|ls en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868
herman hei|ermansweq 6, dmsterdam i

telex 18143

Extra aantrekkelijk door hoge inruilwaarde van uw huidige auto.

Pizza!
Spaghetti Bolognaise,
Macaroni ham -f- kaas

DE VERBOUWING IS KLAAR !
Kerkstraat 16, Zandvoorl

Nu hebben we plaats vooreen
GROTE AUTOSHOW VAN NIEUWE EN
GEBRUIKTE AUTO's.
Tijdens deze show extra aantrekkelijke inruilprijzen.
Op de occasions 3 maanden volledige garantie.

OCCASIONS
te bevragen op:
Bloemendaalseweg 234 voor service en verkoop.
Tel. 25 35 58, na 18.00 uur: 25 52 81.

Ook d la carte!
Steak Delicia 250 gram
Heerlijke biefstuk met gehakte uien,
champignons, en verse paprika, overgoten
met pikante pepersaus, gebakken aardappelen en diverse groente en compôte.
Biefstuk naturel
Biefstuk champignons
Biefstuk pepersaus
Bicfsluk Slroganoffsaus
Duitse biefstuk
Tourncdos champignons
Entrccôte

Varki'n.shaasje
T-bontbtcak

(alle gerechten voorzien van div. soorten
aardappelen en div. soorten verse groente
+ compôte.

Ie klas kwaliteit
en toch goedkoop!

Ouders heeft u een
kinderfeestje?
Delicia heeft heerlijke
pannekoeken!

t Kwekerij

winterschotels, o.a.
zuurkool, boerenkool,
hutspot, capucijners

65-f'ers opgelet!
Ga er eens uit...
bij ons 10% korting!

Kroketten met frites, frikadellen
met meer dan 5 kinderen

10% korting!
Diverse kinderattracties.

van Kleeff
VanStolbergweg 1 -Handvoort,
telefoon 17093
|
VERENIGINGTUIN-EN
LANDSOttPSVOOHDENING

* Bomen en heesters,
vaste planten
* Bloem- en groentezaden
* JMffy pots
* Zaai/potgrond
DROGISTERIJ
PARFUMERIE

NIEUW!

Bouwman

KWIK SLIM-

Dépositair
Marbert
Ellen Betrix
Max Factor
Oranjestraat 7,
Zandvoort,
tel. 02507-12327

behandeling.
Nu plaatselijk centimeters
AFVALLEN waar u maar
wilt, in 2 uur tijd.
Behandeling op afspraak.

BOUWES PALACE
Tel. 02507-13871
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Dagje kou lijden voor
behoud van het circuit
Z'ANDVOORT - Koud was het
afgelopen zaterdag toen slechts
zo'n tienduizend mensen, in
plaats van de verwachte vijftigduizend, naar het Zandvoortse
circuit kwamen. De demonstratie
op het Haagse Malieveld en hetZandvoortse circuit trok beduidend minder bezoekers dan werd
verwacht, toch kon ook niet gesproken worden van een flop, al
was het dan geen eclatant succes.

belangen van middenstanders en horeca.
Nee, aan de Zandvoorters lag het
zaterdag niet maar uit den lande was
men thuisgebleven. Misschien had die
Zandvoorter hiervoor nog de beste
verklaring toen hij opmerkte dat velen het circuit best vinden zolang het
niets kost. „Maar wordt er een gulden
aan ze gevraagd", zo zei hij, „dan
loopt men liever vijfhonderd keer om
het circuit heen".
Die wijde boog was ook in het rennerskwartier merkbaar, maar dan om de
collectebussen richting podium en friteskramen, welke laatste wel goede
zaken deden.
Op dat podium droegen Ben Cramer,
Nico Haak, Hansje Ravenstein en
meerdere artiesten hun steentje bij
-door belangeloos op te treden. Groot
bleek de teleurstelling bij het publiek
toen Vanessa weigerde op te treden,
omdat de geluidsapparatuur waarmee voornoemde artiesten geen moeite bleken te hebben niet aan haar
eisen voldeed.

Men had zeker meer mensen verwacht. In het rennerskwartier waren
namelijk opvallend veel Zandvoorters
en hoewel het circuit een nationale
zaak is, mag toch wel vooropgesteld
worden dat het de Zandvoorters in
eerste instantie aangaat, aldus een
bezoeker die de leuze „Zandvoort
steunt circuit" op zijn borst meevoerde opmerkte. De Zandvoorters beseffen maar al te goed wét de sluiting
van het circuit kan betekenen. Een
inkomstenderving van een dikke zes
ton is voor de gemeentekas niet niets, Het betekende extra onkosten voor
om nog maar niet te spreken van de de organisatie die voor tweeënhalfdui-

ARTSEN

Huisartsenpraktijk Bouwman en Mol.
Arts: H. Padding, tel. 15600. Verdere
inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt vla de telefoonnummers van de huisartsen. Anderson, tel. 12058; Drenth, tel. 13355;
Flieringa, tel. 12181; Zwerver, tel.
12499.

zend gulden nieuwe apparatuur liet
aanrukken.

Opnieuw moest de Stichting Redt
Zandvoort machteloos toezien hoe
een programma-onderdeel de mist inging. De maandag tevoren ging een
bezoek aan „Sonja op maandag" ook
al niet door, omdat het anti-circuit
comité niet inging op de uitnodiging
van Sonja Barend om als tegenpartij
tydens de t.v.-uitzending aanwezig te
zijn. Overigens heeft het tegenvallende financiële resultaat niet aan Kees
ter Bruggen gelegen. Op het podium
verkocht zij haar panty en public en
dat leverde voor de circuitredders het
lieve sommetje van honderd gulden
op.

film-innDit is een film van Tavernier warin de
regisseur tracht het beeld van een
voor de arbeidersbeweging belangrijke periode te herzien. Hij schildert een
ontluisterend beeld van de levensomstandigheden aan de vooravond van
de Franse revolutie, van de willekeur
van de heersers, en van de toestanden
aan het zo deftige Franse hof.
Onbetwiste hoofdfiguur in de film is
Noiret als de Regent Philippe d'Orleans, de burgerkoning, die de zaken
voor het kind Lodewijk XV waar moet
nemen. Noiret heeft een zeer moeiiyke
rol. Hij zet zich af tegen de oude adel,
en is zich ervan bewust dat de rol van
deze klasse uitgespeeld raakt. Zelf is
hij min of meer op de hand van de
burgerij. Zijn eigen positie als regent
is daarmee echter in tegenspraak.
De Regent, geconfronteerd met zrjn
onvermogen de belangen van het land
te dienen, vertaalt zijn gevoel van
misplaatstheid in cynisme.

Oude Slot

door vele dierenbeschermingsorganisaties gevoerd tegen de zinloze en
wrede afslachtingen, acties die ook in
ons land door tienduizenden mensen
gesteund worden. Toch blijkt met name de EEG een belangrijk afzetgebied
voor de zeehondenvelletjes: maar
liefst 75% van het Canadees zeehondenbont komt in de Europese gemeenschap terecht!
Het wegvallen van de Europese afzetmarkt voor het zeehondenbont zou
dus een flinke slag betekenen voor de
Canadese jacht op de jonge robben.
Het zou kunnen meehelpen een einde
aan die jacht te maken.

CASIO QUARTZ DIGITAL

49,00
SMIT JUWELIER

Het'goede quartz horloge,
reeds v a n a f . . . . . - . . ; . . . . .

Raadhuisstraat 89, Heemstede

Musical concert,
muzikaal genot

Als iedereen nu eens een brief(kaart) stuurde aan de Voorzitter
van het Europees Parlement met
één zin „Stop de invoer van zeehondenbont in de EEG", dan was
de zaak zó voor elkaar. Het adres
is:
Voorzitter van het Europees Parlement
Postbus 1601
Luxemburg
Doe het vóór 8 maart:
Vereniging voor het welzijn der
dieren. Zandvoort.

Zeer boze reaktie
bewoners Unicum

In hotel Bouwes had zondagmiddag gen. Wie de medewerkenden zijn,
om 13.00 uur opnieuw een koffiecon- werd nog niet bekend, doch vast staat
cert plaats, verzorgd door leden van wel, dat behalve piano en fluit ook
„United Artists" uit Amsterdam, (af- andere instrumenten zullen worden
gestudeerden van conservatoria), dit- ingeschakeld. En tot veler verrassing
maal met medewerking van Els Zorn, werd tenslotte verteld, dat het daarsopraan, Bert Koopman, bariton en opvolgend concert, dus over ongeveer
Peter Kranen, piano. Het werd een een maand, op veler verzoek een heroptreden gewijd aan fragmenten uit haling zal brengen van het Weense
diverse musicals, met name van Bern- programma, waarmee het eerste constein en Gershwin. Ook nu weer kon cert enige tijd geleden geopend werd.
worden genoten van voortreffelijke Voor de ware muziekliefhebber(ster)
muziek en zang. Els Zorh handhaafde valt er dus binnenkort weer veel te
haar reputatie als zangeres, beschik- genieten. Ik kan u slechts aanraden,
kend over een krachtig geluid, en dat te gaan luisteren. Wat u te horen
in alle toonaarden. „There's a place krijgt, is -op deze wijze gebracht- een
for us", van Bernstein werd daar een muzikale belevenis van de eerste orsprekend voorbeeld van. Bijzonder de.
genoten we ook van de prachtige
weergave van de barion Bert Koopman in „O, what a beautiful morning", terwijl Peter Kranen ons verraste met een ongelofelijk knappe
weergave van de „Rhapsodie in
Blue", van Gershwin, zich opnieuw
ontpoppend als een pianist van formaat, die ook in de begeleiding zeer
knappe dingen deed.
Een aanlokkelijk een zeer muzikaal
uitgevoerd programma, hetgeen de
ongeveer 30 belangstellenden bijzonder bleken te waarderen en dat zeer
terecht. Het prettige, gevarieerde programma doet telkens opnieuw genieten.
Het was daarom verheugend, dat Els
Zorn na afloop mededeelde, dat het
volgende concert over veertien dagen
lul.: (076) 611680
een instrumentaal karakter zal krrj-

/ANTIEK
-BeursHIIXEGOM

TRESLONGHAL
CJP en 65+ pasp'inn / 2,50
anderen ander geleide gran\i

Vrouwenaktiviteit
HEEMSTEDE - Op de vrouwenaktivitelt in Centrum 111, Herenweg 111,
Heemstede, worden op woensdag 17
maart twee films vertoond: „Tussen
tv en slapen gaan", over de dagelijkse
gang van zaken in een jong gezin, en
,,Oh my darling", een korte tekenfilm
over een bezorgd ouderpaar, dat een
pittig dochtertje heeft. Van 9.45 tot
11.30 uur. Kinderopvang aanwezig.

6

maan
14-22 iiiu

HEEMSTEDE - In cultureel centrum
het Oude Slot, ir. Lelylaan 6, Heemstede, wordt op donderdag 4 maart de
film II Conformista van Bernardo Bertolucci vertoond. Aanvang om 20.15
uur. Op 5 maart volksmuziek „Uyt
Leevender Jonst". Dit madrigaalensemble geeft een recital van 16e en 20e
eeuwse vocale muziek. Werken van
Carlo Gesualdo, Claudio Monteverdi
en Paul Hindemith. Het gezelschap
bestaat uit Marleen Brester, sopraan;
Saskia van der Wel, sopraan; Christa
Pfeiler, alt; Filip Boeke, tenor; Frans
Schouten, bariton en leider van het
ensemble, Rob Brouwer, bas. Aanvang om 20.15 uur. Op 7 maart een
lezing en film over mime door Ide van
Heiningen. Aanvang om 12.30 uur.
Toegang gratis. Geschikt voor bezoekers vanaf 14 jaar.

Voorstel zakgeldregehng

ZANDVOORT - Het plan van de
rijksoverheid een zakgeldregeling voor gehandicapten in verpleeghuizen in het leven te roepen, heeft onder de bewoners van
het wooncentrum Nieuw Unicum
grote beroering gewekt.
Men is niet van plan deze voorgestelde zakgeldregeling rustig af
te wachten, maar heeft nu reeds
bekend gemaakt dat men tegen
dit voorstel ten strijde zal trekken.
Het menswaardige bestaan van
de gehandicapten wordt hiermee
naar hun mening in gevaar gebracht.
De ministeries van Sociale Zaken,
Volksgezondheid en Milieu en CRM
wordt voorgesteld de huidige eigen
bijdrageregeling voor gehandicpaten
die verpleegd en begeleid worden volgens de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) te wijzigen en door
hen werd hierover onlangs advies gevraagd aan de Ziekenfondsraad.

7

maart
11-18 u ui-

Koffieconcert

DIERENARTS

Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mui- CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND Vogels en hun voedsel
der, telefoon 13185.
Ongevallen: 023-319191, besteld verf
HEEMSTEDE - Over vogels en hu
voer tel. 023-319277.
voedsel spreekt de heer J. van Hirr
bergen op 8 maart voor de Heerr
TAXI: tel. 12600 en 16843.
steedse Vogelvrienden. De lezm
wordt gehouden in gebouw De Pnnct
STORINGSDIENST GASBEDRIJF
hof, Glipperweg 57, Heemstede.
telefoon 17641.
De heer Van Himbergen geniet natie
CENTRUM VOOR
VRIJWILLIGE naai en internationaal bekendheid al
Weekeinde 6-7 maart 1982
HULPVERLENING ZANDVOORT
vogelvoeder-deskundige. Op zij
AERDENHOUT
informatie, advies en hulp, tel. naam staat het boekwerk „Vogels di
Kruisver. Bloemendaal: Kring Aer- Voor
Op alle werkdagen van 11.00 vragen worden overgeslagen", dat K
denhout / Bentveld, zuster zie onder 17373.
tot 12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus gen gereduceerde prijs deze avon*
Bennebroek.
100, 2040 AC Zandvoort.
verkrijgbaar is. ledere vogelliefhebbe
Arts: zie onder Heemstede.
is welkom. De avond begint om 20.0
BENNEBROEK
WIJKRAAD NIEUW uur.
Arts: Men belle het antwoordappa- STICHTING
NOORD: telefoon 18083.
raat van de eigen huisarts.
Wijkverpleegster: zr. B. Roozen Mo- WERKLOZENCOMITÉ
lenlaan 8, Heemstede, tel. 023-283706.
Spreekuur iedere maandagmorgen
BLOEMENDAAL
11.00 tot 12.00 uur in de openbare Heemstede - Vorige week, m de nacht
Arts: De weekenddienst geldt van van
Op dat tijdstip ook tele- van woensdag op donderdag, zijn uit
zaterdagochtend 8 uur tot maandag- bibliotheek.
ochtend 8 uur: dr. Van de Klashorst fonisch bereikbaar onder nr. 14131. een sigarenzaak annex boekhandel
718 sloffen sigaretten ontvreemd plus
lepenlaan 102, tel. 023-271888.
70 pennen en een onbekend aantal
Kruisver. Bloemendaal: U gelieve te WETSWINKEL
Gemeenschapshuis,
Louis
Davidsduurdere aanstekers.
bellen, tel. 252129.
straat.
Eerste
en
derde
woensdag
van
HEEMSTEDE
de
maand
van
17.30
tot
18.30
uur.
Arts: Men belle het antwoordapparaat van de eigen huisarts. Visites CRISISCENTRUM
aanvragen tussen 10 en 11 uur 's mor- Schotersingel 2, Haarlem. Tel. 023gens. Spreekuren zaterdag en zondag
van 13-14 uur volgens afspraak. De 256198. Geeft direkt hulp wanneer u
dienst gaat in op vrydag 18.00 uur. die nodig heeft bij acute problemen. ZANDVOORT - Zoals vorig
Kruisver. Heemstede: voor informatie
week reeds werd vermeld, heel
over de dienstdoende verpleegkundide Stichting EVA nog enkel
ge belle men: 023-313233.
plaatsen vrij in de cursus PV
OVERVEEN
(politieke vorming vrouwen). D«
Arts: Men kan de eigen hulsarts bellen.
ze cursus wordt gegeven in d
SANTPOORT
openbare bibliotheek. Inlichtir
Arts: dr. H.P.M. Strik, Hoofdstraat ZANDVOORT - Geboren: Milan gen hierover worden gegeve
165, tel. 023-378310.
John, z.v. J. Landman en M.J. de door Ria Bergwerf 02507-16700.
HAARLEM en OMGEVING
Tandarts: spoedgevallen tel. 313233. Wolff; Maarten, z.v. S. Zwemmer
Dierenarts: by spoedgevallen raad- en A. Koper; Daniëlle, d.v. J. Maatschappijleer
Smits en T. Koning; Dennis, z.v.
pleeg eerst de eigen dierenarts.
start er weer een cursus maa
Apotheken ingaande vrijdagavond F.H. Oreeff en K. Hoogervorst; Ook
In deze cursus worde
half zes: Schalkwijk apotheek Italië- Sandra, d.v. E.J. Beugel en L.M. schappijleer.
verschillende onderwerpen ter discu;
laan 172, Haarlem, tel. 023-3433610 de Munck.
sie gesteld.
Park apotheek, Kleverparkweg 13,
J. Westland en Zoals bijvoorbeeld: kernenergie, mo<
Haarlem, tel. 023-2504444. Zandvoort- Ondertrouwd:
derschap, abortus, gezondheidszorf
se apotheek, Raadhuisplein 10, Zand- C.E.M. Paauw.
Overleden: Jansje Koper, geb. relaties en vrouwen in de derde w<
voort, tel. 02507-13185.
Verloskundige: mej. F.A. v.d. Horst,Bloemen, 95 jr.; Andreas A. Hop- reld.
of aanmelden: Marlle
Overijssellaan 247, Heemstede, tel. penbrouwer, 59 jr.; Gerardus Inlichtingen
Burer, tel. 02507-18072. Ook deze cui
286973 verzorging voor Heemstede en Th.M. ten Kolder, 60 jr.
sus wordt in de bibliotheek gegeven
Bennebroek.
Maatschappelijk werk Heemstede:
WATKRSTANDKN
Res Novaplein 4, I.M.W.: maandag
VLAM-cursus
t/m vrijdag 9.00 - 10.00 uur tel. ZANDVOORT - De waterstanden
Ook wordt er weer een nieuwe VLAï
280103; C.M.W.: maandag en donder- voor de komende week:
(vouwen leren aktief meedoen) gegt
dag 14.00 - 15.00 uur tel. 280814.
ven. Hierin wordt vrouwen bewus
Maatschappelijk werk Bennebroek:
DatumHW LW HW LW
geleerd na te denken en daar in ee
maandag 9.00 -10.00 uur p / a Zwarte4mrt 9.41 4.57 22.37 17.46
gespreksgroep met andere vrouwe
weg 65, tel. 02502-6618.
19.10
5mrtll.l3 6.19
over te praten.
Crisiscentrum Schotersingel 2, Haar6mrt 0.03 7.47 12.44 20.36
Er zijn veertien thema's, "o.a. huwelij
lem, tel. 023-256198. Dag en nacht
7mrt 1.21 9.09 13.56 21.50
en andere samenlevingsvormen, or
geopend voor hulp bü acute proble8mrt 2.22 10.13 14.40 22.44
derwijs en beroepensfeer, vrouwenbs
men.
9mrt 3.05 11.05 15.14 22.28
weging en -organisaties, gezin en pp
Telefonische hulpdienst 023-326655
lOmrt 3.42 11.54 15.51
voeding, vrijheiden verantwoordelijk
voor allen die m moeilijkheden verkellmrt 4.25 0.09 16.33 14.43
heid.
ren van 19.00 tot 07.00 uur. VertrouweMaanstanden: dinsdag 9 maart VM Inlichtingen over deze cursus worde!
lijk.
gegeven door :Rita Faber, tel. 0250"!
Voor vragen en / of problemen rond 21.45 uur.
17867.
het aanvragen van uitkeringen: Werk- Springtij: donderdag 11 maart
groep (ex)kliènten van Sociale Zaken,
tel. 283402 overdag of schriftelijk
lAdvfrtennci
Postbus 329, 2100 AH Heemstede.
*•••••••••••••••••••••a».
Ongevallen 023-319191. Maatschappelyk Advies en Informatiecentrum
50'PLUSSERS,
voor Zuid-Kennemerland tel. 023319574.

WEEKEND
DIENSTEN

ZANTTVOORT - Morgenavond 5
maart wordt in de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg de
film „Que la fête commence" vertoond. De voorstelling begint om
21.00 uur en wordt onderbroken
voor een koffie-pauze. Toegang
gratis.

Zeg „Neen" tegen de moord op jonge
zeehonden door de belangrijkste
brieftkaart) van Uw leven te schrijven,
want...
l maart was het weer zo ver: de
bloedige slachtpartij op pasgeboren
jongen van klapmutsen en zadelrobben op de Canadese ijsvlakten mocht
weer van start gaan. Het mag weer
van de Canadese regering en het Canadese Parlement, dat dit jaar ook
nog akkoord ging met een verhoging
van het ter dood veroordeelde aantal
zadelrobben met 16.000 stuks, zodat
behalve 24.000 klapmutsen, nu
186.000 zadelrobben mogen worden
doodgeknuppeld.
Gaat het hier om een ver-yan-onsbed-show, waar wij verder niets mee
te maken (willen) hebben? BESLIST
NIET.
Elk jaar weer worden tientallen acties

Mevr. Chr. Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, Zandvoort. Tel. 0250714437, b.g.g. 023-313233.

ZANDVOORT - Zondag 7 maar
wordt er in Bouwe,
Mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, aanstaande
Hotel
in
,,Le
Dauphin" een koffie
tel. 15847.
concert gehouden.
Medewerkenden zijn: Pollyani
GESLACHTSZIEKTEN
TANDARTS: telefoon 023-313233.
Voor algemene informatie, tel. 023- Schonfelder, fluit, Els Kluin, gi
320202 (dag en nacht).
taar en Hans Bredenbeek, gitaar
WIJKVERPLEGING
Uitgevoerd zullen worden onde
Zr. N de Jong, Bronsteeweg 22, Heem- POLITIE: telefoon 13043.
andere werken van Caruli en Dicl
stede. Tel. 023-282197.
Visser.
BRANDWEER: telefoon 12000.
Toegangsprijs f6.50 mcl. koffie.
APOTHEEK

Maar de moeite was tevergeefs, want
toen de apparatuur arriveerde bleek
men nog een uur nodig te hebben om
de zaak op te stellen. En zolang kon
Vanessa niet wachten. Onder excuses
aan het teleurgestelde publiek stapte
de ster in haar zilveren Mercedes op
weg naar Groningen waar de chauffeur haar om zes uur moest afleveren.

Zeehondenmoord

VERLOSKUNDIGE

Voorstel
Wanneer het voorstel van de ministeries wordt aangenomen, betekent dit
dat de maximale eigen bijdrage wordt
opgetrokken tot een gemiddelde van
circa ƒ 180,- per dag.
Voor de bewoners van Nieuw Unicum
is dit onaanvaardbaar. Met het invoeren van een zakgeldregeling worden
gehandicapten tot de bedelstaf gedegradeerd.
De regeling doet de bewoners van
Nieuw Unicum sterk denken aan die
in vroegere bejaardentehuizen. Het
eigen inkomen moet worden ingeleverd en de lichamelijk gehandicapten
krijgen daarvoor een „zakcentje" in
de plaats van ƒ 278,30 per maand.

Inbraken

Cursussen voor
vrouwen

BURGERLIJKE

BEJAARDEN-EN
HUISVROUWENVER, e.a.;

DIENSTEN
HERVORMDE
KERK-KERKPLEIN:
10.00 uur Ds. C. Matahem. Viering H.
Avondmaal (chrèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk:
10.00 uur Jeugdkapel.
GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg 15:
10.00 uur Ds. P. van Hall (viering H.
Avondmaal); 19.00 uur geen dienst.
Woensdag 10 maart:
19.30 uur Ds. P. van Hall (Biduur voor
gewas en arbeid).
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND, Brugstraat 15:
10.30 uur Ds. R. Gaaikema, Doopsgez. pred. te Haarlem.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:

In een door hen uitgegeven persverklaring wordt gezegd: „Onder het
motto dat de kollektieve lasten drastisch omlaag moeten worden gebracht, beweert men van de zijde van
de rijksoverheid dat lichamelijk gehandicapten, géén of nagenoeg geen Vrijdag S maart:
behoefte hebben aan financiële mid- 's Avonds om half acht Dienst Werelddelen".
gebedsdag.
Zaterdag 6 maart:
Kosten
19.00 uur Eucharistieviering met orgel
Door de bewoners van Nieuw Unicum en samenzang.
wordt erop gewezen dat door hen veel Zondag 7 maart:
dingen zelf betaald moeten worden, 8.45 uur Stille Eucharistieviering.
die hen juist de gelegenheid geven een 10.45 uur Eucharistieviering met medemenswaardig bestaan te leiden. Neem werking
van het St. Caecilia kerkkoor.
bijvoorbeeld abonnementen, telefoon,
kosten van openbaar vervoer etc. etc. Dinsdag 9 maart:
„Het recht op een volwaardig bestaan 's Avonds om half acht Oekumenische
wordt met voeten getreden wanneer gebedsdienst.
de nieuwe zakgeldregeling wordt aan- RADIOKERK BLOEMENDAAL,
genomen" zo wordt door hen betoogd. Vijverweg 14:
Bovendien wordt door hen geconsta- 9.30 uur Ds. E.Th. Thijs;
teerd dat het onzinnig is werk in 19.30 uur Ds. L.J. Boeyinga
loondienst te verrichten, wanneer het KERK
VAN DE NAZARENER,
verdiende loon direkt weer moet worZijlweg 218, Haarlem:
den ingeleverd.
Ds. J. Smink 10.30 uur Moigendienst;
19.00 uur Avonddienst.
Verkiezingsbijeenkomst
Woensdag 10 maart:
HEEMSTEDE - Op dinsdag 9 maart 20.00 uur Celeroepen
spreekt Geert de Boer, lijsttrekker en NIEUW APOSTOLISCHE KERK:
fractievoorzitter van de PvdA-Staten- Tot nadere aankondiging zondag 9.30
fractie, over de functie van de Provm- en 16.00 uur, woensdag 20.00 uur
ciale Staten en de specifieke plaats diensten in gebouw Madoerastraat l,
van de Partij van de Arbeid daarin, op Haarlem-Noord.
een verkiezingsbijenkomst in 't Oude VOLLE EVANGELIE GEMEENTE:
Posthuis, Herenweg 96, Heemstede.
Ook zal hij spreken over de ontwikke- Zondagmorgen 9.45 uur dienst in geling van het provinciaal emancipatie- bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan
Zee.
beleid Begin om 20.15 uur

IN FEBRUARI STARTEN WIJ

OPNIEUW MET ONS BEKENDE

DA6JE TRE
(elke woensdag en donderdag v.a.
17 februari t/m 15 april)

*Koffie met gebak *Bowlen (wie wint de
prijs?) *Uitgebreide koffietaf el (met
kroket en fruit) of een warme lunch

(tegen meerprijs) *Artiesten -optreden
o.a. Rita Corita, Oud Artie.vten Ensemble,

Ronnie Tober, Revuegezel:;chap Walden -

Kievits en Conny Vink
Deelname-prijs

(afhankelijk van artiestenoptreden)

p.p.

voor groepen van minimaal 20 personen
Informatie? Bel (02520) 15347, en
vraag toezending van programma!
Onze heer van 't Hoenderdaal is uw

gastheer in Treslong, Hij weet ook
goede adressen voor een comfortabele

touringcar

TRESLONG HIUEGOM

DONDERDAG 4 MAART 1982
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Voor al uw:

A. J. DE LEEUW

•
•
•
•
•

ASSURANTIËN
Grannefia
48
60
120
mnd.
mnd.
mnd. mnd.
151,31
130,29
289,87
247.87
184,87 163,87
428,42
365,45
270.99 239,50
566,98 483,03
357,11 315,14
705,54
600,61
443,23 390,77
1e en 2e hypotheek tot 125% mogelijk.
Informeer eens!

Bedrag
5.000.10.000.15.000.20.000,25.000.-

In

Joegoslavisch Restaurant

„Dubrovnik"

- Eigen import

Zeestraat 41 -Zandvoort
Tel.02507-1 51 10
heeft van maandag t/m vrijdag zijn originele

enz., enz.

vanaf f 198,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25.
telefoon 17751.

- Goulashsoep stokbrood
- Gemixte gtillplaat 3 soorten vlees l mager)
met verse salade, saus en aardappelpuree
- Palacinka warm Mensje met koude roomvutling

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Bonraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

Fahrenheitstraat 4. 2041, CH
Tel. 02507 -14137.

FOTO Quelle

Tel. 020 - 22 34 56

Dr. de Vissersstraat 2,
kan uw peuter meteen
geplaatst worden.

DROGISTERIJ

MOERENBURG

Tel. 15517.
•M:

Als uw ramen en

•jtfc Gedipl. schoonheidsspecialiste (Stivas) ^
$>fc
Voor ieder huidtype een complete
*£
schoonheidsbehandeling^

verkrijgbaar.
Onze goede kwaliteit en lage prijzen blijven wij
handhaven.
Voor reserveringen iedere dag na 14.00 uur.

Marijke Paap
Tel. 02507-14755

H. v. d. Donk
Swaluëstraat24,
2042KBZandvoort

J.W. van Putten
Brederodestraat61, Zandvoort

Belastingconsulent/accountant

Diverse
ontharingsmcthodcn

i'™

18560

Ditzelfde menu is t/m donderdag in Haarlem

voor beginners

II Myrna Bruynzeel ||

deuren knellen kunt u
ons altijd even bellen!
Ook voor alle andere
timmer- en
onderhoudswerkzaamheden

f15,50

Haltestraat 8,
Zandvoort

Zandvoor

Dwarsfluitlessen

Compleet foto/fifmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

Prins Hondrikkndo 161 - Amsterdam

Joegoslavisch wintermenu

Marisstraat 58 - Tel. 02507 - 1 47 63 - 1 23 67

Grote sortering
eiken plavuizentafcls

Bouwbedrijf J.Ö. KEUR

Helmerstraat 11 - Zandvoort
Tel. 02507-1 2150

Peuterklas
"KLIMOP"

tegelwerk
stucwerk
voegwerk
vernieuwen riolering
ontstoppen riolering
met de modernste
apparatuur:

helpt u bij:

Behandeling na afspraak,
ook 's avonds.
Kostvcrlorenstraat 89 - Zandvoort.
Telefoon 14692.

**

n

• invullen van aangiftebiljetten
• financieringen
• adviezen
• assurantiën

R 821

^

Doe f ^^Iv/fnnen, of een ^dere prècn^pn^

^, ƒ1,5

^-asssgsSsSss-

Spa*

SïïX «••*~""'

-Winkel

Heinz Tomatenketchup
Zet twee glazen naast elkaar. In het linker schenkt u
appelsap van de bekende Sappenmaker. In het andere glas
SPAR Appelsap. Nu de spannende vraag: wat is het verschil?
Beide appelsappen zijn nét zo mooi van kleur, nét zo
lintelfris en nét zo lekker. Het enige verschil is...

VERS VLEES

fles 500 gram

donderdag 4 maart

Pizza Quicksaus

Magere Varkens
lappen

0,351iterpot

XO5^

Stegeman Saksische
Leverworst „-. A __ GmrifPRG
N CKERS
200 gram
11^ ?
3-pak'

pak 400 gram ^

Gekookte Gelderse
150 gram

Sandeman Sherry

Zo zijn er liefst 450 SPAR Eigen-Merk artikelen:
allemaal véél voordeliger,
allemaal gegarandeerd door de grootste kruidenier
van Europa.

Fuifnummers,
Pretletters,
Lachbekjes

ISpar Zilveruitjes
zoetzuur 1/3 pot
® Spar Bak -of
Q
Cakemeel pak 5*00 g O

Koffiemelk
fles 1000 gram

NEEM-DE-PROEFPRUZEN:

Dubro Citron

Q^) Spar Paneermeel^
pak 1 60 gram

fles 600 gram

Spar Vermicelli

Peli Plavuis
fles 500 ml.

fijn/middel pak 250 g

Spar Margarine

Peli Teakolie

rood pakje 250 gram

Hes 200 ml.

draagkarton

17!

Malse
Biefstuk

400 gram Sterklassedrop

'Spar
Chocolade Hagel
melk/puur 250 gram
Spar Cacao
pak 200 gram

SPAR SUPER IN: Zandvoort: Celciusstraat 192.

Spar Leverpastei
blik 200 gram
Vloeibaar
Schuuriniddcl
450 gram

Zwan Tongkaas
150 gram

diepvries 125 gram

S = alleen geldig in Spar Super
Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 9 maart

Kuiken
borstfllet

875
495
595
845

GROENTE EN FRUIT

189

BROOD EN GEBAK

vol vet jong belegen
'vers van 't mes'
500 gram

500 gram

\

woensdag 3 maart

Hef o

Producent Kaas

Runder
gehakt
500 gram

Cassis liter fles

Halfvolle
Melk dagvers

159

groente/kip/tomaat

met appeltjes
pak 450 gram

literfles

250 gram

Soepen

)ar Rode Kool

500 gram
500 gram

\/Gf\CO
ir Saté
ajam/babi

Malse
Bieflappen

Iffl Rosbief

15 soorten 110 gram

medium/cream/
dry secco
0,7 liter

Dash 2 kilo

vrijdag 5 en zaterdag 6 maart

Toiletpapier 4 rol279

Lassie Toverrijst

duo per set

500 gram

Plus Kussen

Aanbiedingen geldig
t/m dinsdag 16 maart.

Fifax Ontstopper
fles
Sinkal W.C. BIoc

Wföflg

Melkbrood

Worteltjes
kilo

Andijvie
kilo
vrijdag 5 en zaterdag 6 maart

Golden Delicious

knip/rond 800 gram

6 Volkoren
Broodjes

145

s

Côtes du
Roussülon A.C.

115

donderdag 4 maart

2 kilo •

Witlof
500 gram

198

398
159

geldig t/m 9 maart

£°' 495 Jaffa
7

Sinaasappelen

9 stuks

50 JAAR
DE BUURT!

Grapefruits
4 stuks

298
169

\

andvoort
leuws
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COMMISSIELEDEN UNANIEM VAN MENING

Slechts tijdelijke afsluiting onderdoorgangen Lorentzstraat
ZANDVOORT - Voorlopig ziet van de dwarsflats aan ae Lorentzhet er niet naar uit dat aan het straat voor auto's en motoren;
verzoek van de bewoners van de - Door een gele streep een parkeerverte maken bij het winkelcentrum
Lorentzstraat, de onderdoorgan- bod
Nieuw Noord aan de zuidzijde van de
gen van de dwarsflats voor au- Celciusstraat.
to's en motoren af te sluiten,
definitief tegemoet zal worden
Fors bedrag
gekomen.
Door het college was voorgesteld akDe commissieleden van zowel Pu- koord te gaan met bovengenoemde
blieke Werken, Financiën en Al- maatregelen en hiertoe een krediet
gemene Zaken, hebben na rijp van f 35.000,-- beschikbaar te stellen.
beraad besloten deze afsluiting Omdat het hier om een vrij fors bevoorlopig slechts voor een proef- drag gaat, aarzelden de commissieleden duidelijk hier hun fiat aan te
periode toe te passen.
terwijl ook het keren met auDit om het effekt van deze ver- geven,
to's de verkeersveiligheid zeker niet
keersmaatregel op de direkte om- bevorderd.
geving van de Lorentzstraat na- Voorlopig zal met behulp van verder te bekijken. Men vreest name- keersborden en / of hekken de onderlijk dat er een extra verkeersaan- doorgangen worden afgesloten, waarbod zal ontstaan in de Celcius- na later bekeken kan worden of de
straat, hetgeen dan de beoogde proef al dan niet geslaagd is.
verkeersveiligheid
in
Nieuw
Noord, zeker niet ten goede zal Parkeerproblemen
komen.
Ook de door het college voorgeDoor bewoners van de Lorentzstraat stelde voorzieningen aan het flatwerd verzocht om de onderdoorgan- gebouw in de Keesomstraat 25gen van de dwarsflats af te sluiten, dit 147, namelijk het verbreden van
in verband met de geluidshinder van het trottoir, het maken van parhet verkeer.
keervakken en het plaatsen van
fietsenstandaards voor een beTijdens de op 2 juni 1981 gehouden drag van ƒ20.000,- stuitte op
informatieavond is evenwel gebleken, weerstand.
dat het voorstel van de gemeente te
komen tot een veranderde verkeerssi- De WD-fraktie in de diverse commistuatie, niet door de bewoners werd sies is hier tegen. Mevrouw Hugenondersteund. Men wilde uitsluitend holtz had zich de moeite getroost om
de onderdoorgangen afsluiten.
de laatste weken op verschillende
In verband met de verkeersonveilige tijdstippen, 's morgens, 's middags m
situatie in deze straat heeft de erk- 's avonds een kijkje bij dit flatgebouw
groep Verkeersveiligheid van de te nemen, en was tot de conclusie
Stichting Wijkraad Nieuw Noord ge- gekomen, dat ter plaatse ruime parvraagd om, vooruitlopende op een keergelegenheid is. Ook Nel Vreuggewijzigd verkeersplan, de volgende denhil (D'66) zag geen enkele reden
voorzieningen te treffen:
••
een bedrag van ƒ 20.000,- uit te trek- Afsluiten van de onderdoorgangen ken voor deze veranderingen. Het
CDA was verdeeld, Ingwersen behield
zijn stem voor, terwijl Richard van As

UW BELASTING
AANGIFTE
wordt op z'n best verzorgd door

Gedipl.
belastingconsulente.
Telefoon 02507 - 17699.
Heemstede - Zandvoort Lisse.

Sportief
ZANDVOORT - Een inwoner van
Zandvoort vertrok naar de wintersport en huurde daar een paar ski's.
Tegen de tijd dat hij weer naar huis
ging besloot hij de ski's maar mee te
nemen.
Zaterdagmorgen 6 maart ontving deze sportieveling bezoek van de politie
van Zandvoort die op verzoek van
Interpol eens een babbel kwam maken over de gehuurde ski's. De man
bekende en procesverbaal werd opgemaakt. Waar de ski's zich nu bevinden
is niet duidelijk.

vóór deze betere parkeervoorziening
stemde. De PvdA is verdeeld over dit
voorstel, Van der Moolen stemde tegen, Ineke Wind behield haar stem
voor, terwijl Toonen zei geen bezwaar
te hebben.
Waar men géén bezwaar tegen had
was het plaatsen van fietsenstandaards, alhoewel men zich afvroeg wie
in Zandvoort nog een fiets zou durven
plaatsen in de daarvoor bestemde
standaards. „Je fiets is wel weg als je
terugkomt".

der. Ab van der Moolen en Marian
Hugenholtz vonden het „puur overdreven" en onthielden hun stem, terwijl Nel Vreugdenhil en Peter Ingwersen van mening waren dat een buitenzonnewering wel degelijk noodzakelijk is.
Moeite ook had de commissie financien met de bijdrage aan het Woonwagenschap Zuid-Kennemerland. Een
dikke ton, (ƒ110.000,-) moet de gemeente Zandvoort uit de saldireserve
halen om het nadelig saldo van het
schap aan te vullen. „Nolens-Volens"
dus tegen wil en dank, ging de comZuinig
missie uiteindelijk schoorvoetend akOverigens houden de commissieleden koord, omdat het niet anders kan.
de uitgaven scherp in het oog. De
voorgestelde verbetering aan de woning in de Dr. Gerkestraat, namelijk
het plaatsen van tuimelramen, werd
unaniem afgewezen.
ZANDVOORT - Ter gelegenheid van
Ook het aanbrengen van een buiten- het zestigjarig bestaan van de Zandzonnewering aan de Beatrixschool voortse Reddingsbrigade houdt het
voor een bedrag van ƒ 15.000,- leverde ZBB-bestuur op zaterdag 27 maart
de nodige discussie op. Plieringa ging aanstaande een officiële ontvangst in
in financiën slechts aarzelend ak- het Gemeenschapshuis aan de Louis
koord. „We zullen wel moeten, maar Davidsstraat. De receptie vindt
bekijk eens of het niet wat goedkoper plaats van 15.00-17.00 uur. Iedereen is
kan", was zijn advies aan de wethou- van harte welkom.

Receptie

NU GEOPEND
JOEGOSLAVISCH RESTAURANrOPATUA

Boulevard Paulus Loot 17-19, telefoon 02507-15708
Reserveringen na 15.00 uur
Zelfde directie als Hobbemakade, Amsterdam

wen hun aktiviteiten naar het strand,
waarin paviljoen „Take Five" aan de
Boulevard Paulus Loot iedereen die
belangstelling toonde voor deze dag
van harte welkom was.
Na dit tijdstip druppelden de bezoeksters binnen, het groeide uit tot een
gestage stroom, zodat zeker zo'n honderd gasten de spreekster Sonja v.d.
Gaast konden begroeten.
Sonja was uitgenodigd om te spreken
over het ontstaatn van de internationale vrouwendag en het thema „vrouwen in de Derde Wereld". Als gemeenteraadslid van de stad Utrecht en lid
van de SVP (Sociale Vorming Partij
v.d. Arbeid) bracht zij zeer duidelijk
onder woorden, hoe rJe vrouwen, of dit
nu in Zandvoort, Nederland of buiten
de landsgrenzen is. hun solidariteit
met cle vrouwen in de Derde Wereld
kunnen betuigen.

ZANDVOORT - „Nee, dat kan niet waar zijn, dat gebeurt niet echt", dacht Simon v.d. Staay
dinsdagmorgen verbijsterd, toen hij vanaf de boulevard zag hoe een bulldozer van de firma Pompe,
langzaam maar onverzettelijk regelrecht op zijn strandpaviljoen afging.
„Ik dacht heus, ik zie hem aan de andere kant weer te voorschijn komen. Ik had het gevoel dat ik naar een
oorlogsfilm stond te kijken, wat een gewaarwording", zegt Simon een half uur later, nog steeds van de
kook.
Juist klaargekomen voor het nieuwe seizoen, prachtig opgeschilderd, met glanzende ramen, was het
paviljeon gereed om aanstaande zondag de eerste gasten te ontvangen en daarbij behoorde zeker niet een
bulldozer.
„Gisteren hebben wij de vloer gelakt, de tent stond erpicobello bij, alleen de keukenuitrusting en meubilar
moesten er nog in. Nog een geluk eigenlijk, want dan was de schade nog veel groter geweest. Het scheelt je
natuurlijk wel weken, je bent gelijk achterop, en dat terwijl het weer juist deze dagen meewerkt. Ik heb
geen idee hoe lang zoiets gaat duren, alleen het terras is nog heel", aldus Simon die het werk van de
afgelopen winter in één klap vernietigd zag worden.
De chauffeur van de bulldozer is er nog goed afgekomen. De motor sloeg af, waardoor ook het hydraulisch
systeem uitviel en het gevaarde rem- en stuurloos werd.
•„Een dergelijk ongeluk heeft zich nog nimmer op het strand voorgedaan, gelukkig was er niemand in het
paviljoen aanwezig en alles is nog goed afgelopen", aldus een woordvoerder van de verkeerspolitie, die
zegt te hopen dat het ook de laatste keer is geweest.
(Foto Jenny Wesley)
(Advertentie)

POLITIECHEF KRIJGT STEUN COMMISSIELEDEN

Krediet beschikbaar voor
reorganisatie politiekorps
ZANDVOORT - Van de commissieleden mag de nieuwe korpschef
van de gemeentepolitie een bedrag uitgeven van ƒ 20.000,- voor
deskundige begeleiding bij het
proces van aanpassing aan de
voorgenomen reorganisatie van
het politiekorps. Behalve de

WD-fraktie die haar stem voor
behield, was men van mening dat
de in de raad toegejuichte reorganisatie van het politiecorps
hoogstnoodzakelijk is en wanneer
dan geldelijke steun gevraagd
wordt, men dit niet kan weigeren.
Men voelde er niet voor om de
korpschef op dit punt in de kou te
laten staan.

Reeds bij de begrotingsvergadering
heeft de heer Menkhorst de reorganisatie van het krops aangekondigd en
gewaarschuwd dat ook hier de ,,cost
voor de baet" uit zou gaan, „het zou
dus kinderachtig zijn om nu hij inderdaad financiële steun behoeft, die te
weigeren", was in het kort de mening
van de commissieleden financiën en
algemene zaken. De VVD had hier
duidelijk een andere visie op. Men was
het niet eens met het feit dat door de
korpschef reeds een bureau werd genoemd (De Nederlande Organisatie
Kring te Utrecht) men had liever offertes van andere bureau's gezien, terwijl
met het zomerseizoen voor de deur de
reorganisatie van het politiekorps beter uitgesteld zou kunnen worden tot
het naseizoen. „Ik vind het nog wat
prematuur, laat de korpschef eerst
eens een vol seizoen meedraaien,
voordat de reorganisatie volledig
wordt uitgevoerd", was Marian Hugenholtz van mening.
Haar fraktiegenoot Jongsma sprak
van de onrust in het korps en had
informaties ingewonnen over het genoemde bureau, die volgens hem niet
onverdeeld gunstig waren.
Voordat Flieringa zijn steun aan dit
voorstel verleende wilde hij eerst weten of de korpschef de begeleiding
nodig had voor uitvoering van de
reorganisatie of als toetsing en begeleiding van de door de Zandvoortse
korpsleiding voorgenomen reorganisatie. Wanneer het om het laatste
ging, dan kon ook hij zich met het
voorstel verenigen.
Nel Vreugdenhil ging zonder meer
akkoord, terwijl Van As en Toonen
van de korpschef wilden weten hoe de
De dag werd besloten met een optre- reorganisatie
binnen het korps tot nu
den van vier leden van de groep „Lie- toe was gepland.
vevrouwebedstro" uit Leiden. Het
programma bestond uit luisterliedjes Planning
die door de aanwezigen geboeid werden gevolgd. Extra waardering was er Door de heer Menkhorst werd een
niet alleen omdat de liedjes zelf ge- kort resumé gegeven waaruit bleek
schreven en gecomponeerd waren, dat de gedachte in het korps leeft dat
maar ook voor de wijze waarop en de de reorganisatie zo snel mogelijk
onderwerpen die door hen gebracht moet worden uitgevoerd.
werden.
Er was al een gedeelte tot stand gekomen. Zo is er een werkgroep gevormd
„Ik vond „Zeg dokter" en „Ik denk, die tot taak heeft de taakomschrijdat hij denkt, dat ik denk..." bijzonder ving te formuleren van ex- en interne
goed", zegt één der deelneemsters.
uitganspunten. Een modern manageDe organisatrices van deze dag, noe- ment vergt echter ook het funktionemen deze een groot succes. Het voor- ren van mensen en op dit punt was er
nemen bestaat dan ook om de achtste enige onrust ontstaan, „Vrij logisch
maart in de komende jaren uit te zodra reorganisatie op het punt komt
laten groeien tot een gewaardeerde dat werkwijze en mensen onder de
traditie.
loupe worden genomen", aldus de
korpschef. Daarom ook was de begefoto Hans Meinders Prod. leiding aangevraagd, om te toetsen of

Vrouwendag in Zandvoort
ZANDVOORT - Ook de Ropie Vrouwen van Zandvoort, hebben in samenwerking met de stichting EVA de
internationale vrouwendag in Zandvoort gevierd.
Maandagmorgen 8 maart was het omstreeks 10 uur nog wat k.U op het
Raadhuisplein, waar een kraam met
informatiemateriaal over de vrouwenaktiviteiten was neergezet. Eén der
eerste bezoekers was ongetwijfeld de
politieman die kwam controleren of er
ook een vergunning was aangevraagd
en verkregen. Toen alles in orde bleek
vertrok hij weer, niet- nadat hij door de
vrouwen uitvoerig was ingelicht over
de vrouwendag.
Het was daar tot 's middags een komen en gaan, soms was het wat stiljetjes, op andere momenten druk, om
in beurstermen te spreken, een „fluctuerende" markt.
Vanaf 17.00 uur verplaatsten de vrou-

^Onverwacht bezoek

Langs de Vloedlijn

Garage EISTE
Tel. 167 68
Vanaf 15 maart:

de ingeslagen weg, ook de juiste was.
Bovendien heeft het bedoelde bureau
al veel voortrekkerswerk verricht bij
andere politiekorpsen. Aldus Menkhorst die zei veel vertrouwen in de
NOK te hebben.
Omdat slechts de VVD haar stem
voorbehield, zal in Zandvoort de
totale herbezinning op het funktioneren van het korps en de
beoogde betere integratie in de
gemeenschap voortgang kunnen
vinden.

Als gij iets zoudt geren zeggen,
Wil dan eerst wel overleggen
waar, van wien tot wien gij
spreekt.
Opdat g'u in geen lijen steekt.
Guido Gezelle
(1830-1899)

ONTWERPBELEIDSNOTA WONINGBOUW

Plannen huidig tekort in
in te
ae
ZUID KENNERÏERLAND - In
Bennebroek,
Bloemendaal, - het stimuleren van de bouw op een
aantal open plaatsen in de bebouwHeemstede en Zandvoort blijft
de kom van de gemeente Haarlem
het verwachte bouwprogramma
(Hier zouden nog ongeveer 850 woachter bij de gemeentelijke
nmgen gebouwd kunnen worden)
nieuwbouwbehoefte. Op l janua- - wanneer de geluidshinder rondom
ri 1980 bedroeg de totale capacihet circuit in Zandvoort wordt opteit in Bennebroek 115 woningen.
geheven dienen er maatregelen getroffen te worden hier 800 woningen
In dat jaar zijn er CO gerealiseerd.
te realiseren.
In Bloemendaal ging het respectievelijk om 710 en 5; in Heemstede om 1.220 en 20 en in Zandvoort
onj 1015 en 50 gerealiseerde wo- Noronlokatie
ningen.
Voor de Noronlokatie in de Haarlemmermeer heeft GS het voornemen er'
Deze cijfers zijn ontleend aan het bij de Gemeente Haarlemmermeer op
ontwerp van de beleidsnota .,Woning- aan te dringen dat al in een vroeg
bouw" van Gedeputeerde Staten De- stadium op meerdere plaatsen m deze
ze nota zal door Provinciale Staten in lokatie tegelijkertijd wordt gebouwd.
april worden behandeld.
Plannen
Het provinciaal bestuur heeft plannen
gemaakt voor het bouwen van womngen tot 1990 en komt tot een aantal
van 168 850 in de huidige provincie en
29.000 voor Noordhollanders m de
Zuidelijke IJsselmeerpolders. Het
gaat om een totaal van 197.000 worüngen. Als de provincie in staat zou zijn
de taak van de woningbouw tot ern
goed einde te brengen dan zal het
huidige tekort van 28,000 woningen
ingelopen zijn. Het zal dan in de ewste
plaats nodig zijn de woningbouw beter te plannen en te programmeren.
Planologische procedures moeten
versneld worden en knelpunten v.eggenomen. Ook zal op wat lanpere
termijn voor of in een aantal regio's,
ruimtelijke capaciteiten gecreccrd
moeten worden.
Voor de regio's Zuid-Kennemerland
en de Meerlanden is het planningstekort in cle periode tot 1990 geraamd
op 3350 woningen.
Als maatregelen worden genoemd
- het, versnellen van de produktie in

Nieuw bij

Bouwprogramma
Het te venvachten bouwprogramma
in de jaren 1Ü81 • 1984 vermeldt o.a.- Voor Bennebroek 55 woningen;
- voor Bloemendaal 440 woningen,
waarvan 55 op open plaatsen,
- voor Heemstede 620 woningen,
waarvan 30 op open plaatsen;
- voor Zandvoort 1G5, waarvan 80 op
open plaatsen.
Voor de jaren 1984/1989 heeft GS
eveneens een programma opgesteld
dat de volgende cijfers laat zien:
- Bloemendaal 125 woningen;
- Heemstede 430 woningen waarvan
240 op open plaatsen.
- voor Zandvoort geen woningen.
De raming van de nicuwbouwbehocftc in de periode 1980/1990 tenslotte
luidt:

-

Bennebroek 300 woningen;
Bloemendaal 940 woningen;
Heemstede 1550 woningen;
en tenslotte Zandvoort 1020 wonin-

Dr. SCHAEPMANSTRAAT 1
hoek Brederodestraat.
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opgnbare
bibliotheok

/ondai' over 'n «eet wordt de i.iarlijkse sirandloop weer
gehouden ^org aK toeschouwer of dcelnemer(slcr) voor
'n betrouw hare uitrusting.
In de eerste plaats een pcrfckt lopend horloge.
lielst met inreboinvdc chronometer.

Mei lced»e/cn geef ik Kennis van hel overlijden van mi in
lieve moeder
JEA\MT1I TR1.ITK1.
weduwe van Ad Staal
in de ouderdom van 93 jaar.

Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 1 41 31

Horlo^erie

MEDEDELINGEN

C. WAANING

Cicncvc M H Ndvman-Slaal
/.andvoori. ^ manrl 1982
Van Manssiraal ">0
Correspondent ic-adrcs:
Corn van der \\eiflsira.it 2
2042 Cd /-andvoori

1

HET KLOKKENMUIS MKT PIT
Sophialaan4-Tcl. l 2307
wil u üraav adviseren. Hu is enorm yesoneeicl.
l n liet kost u mots, d.n advies.
Koml u eens kijken in /ijn showroom, 'l Is een belevenis!
/ i w n n'paitiin'-atilclinv "'f' t'lckiinni'.i In' <i/>/>iii<nuiii

IX'crematie heelt woensdag 10 maart plaatsgehad.

1

A. J. DE LEEUW

Heden hecfi du- Heer tot /ii.h geroepen on/c lieve niocdci,
oma en tante

ASSURANTIËN
Grannetia

A N N A MARCARKTIIA SCHUT
weduwe van Adrianus Kalfl

Haaf nu uw

Tot 31 maart a.s. kunnen helaas géén romans
worden aangevraagd i.v.m. een achterstand in de verwerking van deze aanvragen.
Lijstboeken voor middelbare scholieren
vallen hierbuiten.
Van 8 tot 25 maart a.s. een informatiestand van de politieke partijen in verband
met de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten (24 maart).
Eén filmvoorstelling door de Film-inn: '
vrijdagavond 19 maart: La petite sirene.
Toegang gratis.
Elke woensdagmiddag om 2 uur voorlezen
voor kinderen tot 10 jaar.

8 Myrna Bruynzeel

m

Voor ieder huidtype een complete

BROMFIETSPLAATJE

CENSE
MAKELAARS O.G.

af voor 112,36 incl.

^andvoori, l maart 1982

bijpassende schroefjes.
De crematicplechdghcid heeft inmiddels, plaatsgevonden.

zoeken voor het kantoor te Zandvoort een
Helmerstraat 11 -Zandvoort
Tel. 02507 -1 21 50
Prins Hendrikkade 161 - Amsterdam
Tel. 020-2234 56

Ah God vóór ons is.
n /(> zul reqcri ons zijn?
In Hem zijn wc meer dun overwinnaars.
Romeinen 8

schoonheidsbehandeling

Diverse
ontharingsmethoden

m
3RÉ
%J£

Behandeling na afspraak,
ook 's avonds.
Kostverlorenstraat 89 - Zandvoort.
Telefoon 14692.
, ±±

###%#&###n#&#i&%n,
G. Kol
Schuitengat 7.
telefoon

Te koop

Simca 1000

13212
auto • brand - leven
alle verzekeringen

Juni 1976
Vraagprijs 750,Keesomstraat 371
tel. 02507-17841

De werkzaamheden bestaan uit:
- het ontvangen van cliënten;
- het bedienen van de telefoon;
- het verrichten van lichte administratieveen typewerkzaamheden.

Kwekerij
Van Stolbergweg 1 -Zandvoort,
telefoon 17093
VEREN ICING TUIN-EN
UNDSOWSVOOHZIFNING

\VIUXM V A I S D K N B A N

* Bomen en heesters,

in dcoudcidom van K2 jajr.
S. M. van den Ban-.lorcn
Abraham en M.irgrecl
Jcrocn, Willcm-lan
Mariuscn Hanny
Karin, Peiko
en vcidcre fjmitie

vaste planten
* Bloem-en groentezaden
* Jiffy pots

* Zaai/potgrond

2042 A V ^andvoori. 5 maart I982
25

Het ligt in de bedoeling gegadigden een tijdelijk
dienstverband aan te bieden van één jaar.
Omzetting in een dienstverband voor langere
termijn behoort tot de mogelijkheden,
Schriftelijke sollicitaties aan het adres:
Jhr. Quarles van Uffordlaan2,
2042 PR Zandvoort.

ZANDVOORT
Goed onderhouden

De ucnuiie heefi inmiddels plaatsgevonden.

Met droefheid geven wij kennis dat heden, na een zickle
van enkele dagen, is overleden onze geliefde moeder,
schoonmoeder en oma

Mak. o.g. H. W. Coster b.v.

ENGELTJE SCHA AP
weduwe van Piet Kerkman

-G.-Oonk-Kcrkman
J. H.Oonk
Engelien en Leo
-Jan en Cal h y
A. Kerkman-Zcgel
Annemiek

Niéuw

Nieuw

j

2042 PA Zandvoort, 6 maart 1982
KostverlorenMraat l
De begrafenis, heeft inmiddels plaatsgevonden.

DIEETARTIKELEN

behandeling.
Nu plaatselijk centimeters
AFVALLEN waar u maar
wilt, in 2 uur tijd.

voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

Niéuw'

Postbus 374 - 2040 AJ Zandvoort

'tussen ^1:00 en iS.fXPuur, behalve zondags.
Wij bezorgen
''
' en ha len de ba nden

Maak feest zowel in
huis als in uw tuin
met bloemen en planten
van

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv
Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 -Telefoon 15351.

RENEE
Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren - trimmen - wassen - oor
en voetbehandeling.

J.BLUYS
Haltestraat 65

Mevr. Renee Trudsr,
Van Ostadestraat 26, te!.
15626.

De specialist in al uw
bloemwerken

Zandvoort

Te huur of te koop

AANNEMINGSBEDRIJF

Woningrui!

J. DEUTEKOM

plaats
650,- huur p.m.
Vraagprijs
65.00,-k.k.
65 m2.
Inf. Makelaardij o.g.
H.W. Coster bv
Telefoon 15531

Joegoslavisch Restaurant

„DUBRÖVW8K"
Zeestraat 41 - Zandvoort
Tel. 02507-15110
van maandag t/m vrijdag zijn originele

Joegoslavisch wintermenu
- Goulashboup - Stokbrood ~ Gemixte grillplajt -

3 soorten vlees tmjgeri
met verse sjldde. Sdus en aard^ppclpurec
- PalacinkcJ wjrm flens/i' met koude roomvullmg

f 15,50

Veilinggebouw
De Witte Zwaan
in- en verkoop en
opslaq van inboedels
en goederen.
Dag.geopend v 9 18 u
en zaterdags lot 13 u
Tel. 12164/13713
na 18 00 uur 16t>58
Fa.WATERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Drogisterij
Moerenburg voor

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE
Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

Ditzelfde menu is t/m donderdag in Haarlem
verkrijgbaar.

WONINGRUIL

Onze goede kwaliteit en lage prijzen blijven wij
handhaven.
Voor reserveringen iedere dag na 14.00 uur.

pr.iditig gerpnovurrd

Oranjestraat 7,
Zandvoort,
tel. 02507-12327

Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507-131 76
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67.

Eigenaresse van
kadoboetiek in
Amsterdam zoekt

Huis

passende
werkkring

te huur gevraagd
in Zandvoort v.a.
1 mei tot
1 september 1982
Reakties
tel. 02507-12372

tot 1 september in
Zandvoort of omg.
Br. ond. nr. Z582
bur. v. d. blad.

J.W. van Putten

Echtpaar, 69 jaar,
zoekt vrij

beneden huis
(geen flat) op gezellige stand. 3 kam.
en liefst pi. voor
auto.
Tel. 023-375284 na
19.00 uur of
postbus 24,
2080 AA Santpoort
Zuid

• NIEUWBOUW
• VERBOUW
• BADKAMERS
« KEUKENS Eigen import
enz., enz.
Marisstraat 58 - Tel. 02507 - 1 41 63 - 1 23 61

Paviljoen „De Vijverhul"
Vondellaan46-Zandvoort-Tel. l 25 38

Aangeboden-

benedenhuis
m cle WntergfdOfbnieer Ie
Aniblrrdam met c v . 3
ki-imt'rs fitnsk 9 m l.imi
2 yo;e sldapk . l buvun,
' htinedcn
Huur f 475, p m.
Tuin nipt bc'iuur. ^ min
vdfi df Midck tMi tj

Gevraagd:

woning
in HtHtdvoort of oniy ,
OtlVL'fbclnlliy WL'lkt'

(jiuoit - mol luift of btii
kon op hul muiden.

Tel. 020 - 9 3 0 2 0 2

Hruilollcn i'ii partijen
GEKN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

Belastingconsulent/accountant
helpt u bij:
• invullen van aangiftebiljetten
• financieringen
• adviezen
• assurantiën

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

Voor perm.
te huuraangeb.:

gem. kamer
m. keuken en c.v.
Tel. 02507-18089.

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Kant en klare

FOTO Quelle

kussens
voor uw bankstel

Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.
DROGISTERIJ

v.a.

180.-

Nu ook het adres voor uw

woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen.
wandbespanningen.

ETTUT1
Woningbouwvereniging

1. De flatwoning

Keesomstraat 319
Bestaande uit: wwonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, lift, blokverwarming.
Huurprijs: f 547,30 per maand.

per stel
(alle maten)
Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
Tel. 17751

Lorentzstraat 497

B & w verlenen voor deze woningen slechts
woonvergunning aan:
a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens
De toewijzing van deze woningen geschiedt in
volgorde van het lidmaatschapsnummer van
de vereniging. Belangstellende leden dienen
uiterlijk op dinsdag 16 maart 1982 vóór 19.00
uur, schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen,
kan men dat kenbaar maken in één brief; het is
niet nodig voor iedere woning een aparte brief
te schrijven. Bij de inschrijving dient u het lidmaatschapsnummer en de geboortedatum te
vermelden. Tevens dient u de woningen in
volgorde van voorkeur aan te geven.
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus
van het kantoor op het adres: Thomsonstr. 1.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De
beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zandvoort.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op donderdag 18 maart 1982 om 14.00
uur in het gevelkastje aan het kantoor worden
gepubliceerd.

Ruilrubriek maart 1982
1. Aangeboden-4-kamerwoning
Keesomstraat
Huur f 441,60 p.m.
Gevraagd: bovenwoning
2. Aangeboden - 4-kamerf latwoning
Flemingstraat
Huur f 382,35 per maand
Gevraagd - 3-kamerf lat of andere
kleinere woning
3. Aangeboden - eengezinswoning
4 kamers
Treubstraat
Huur f 233,40 per maand
Gevraagd - kleinere eengezinswoning
in het dorp
4. Aangeboden - eengezins(hoek)woning
(5 kamers en zolder)
W. Kloosstraat
Huur f 256,75 per maand
Gevraagd - kleinere (eengezins)woning
niet in noord
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Hierin staat o.a. dat
bij toewijzing van een verenigingswoning
iemands lidmaatschapsnummer vervalt an
men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op
het, op 't moment van verhuizing, hoogst
uitgereikte lidmaatschapsnummer.

MOERENBURG
Haltestraat 8.
Zandvoort

De Gouwe i
NATUURVOEDING

&

Haltestraat 28-Tel. 16948

• Onbespoten groente en frui
• Natuurbrood, koek en gebak
• Biologische granen, peul- S
vruchten, miso, tovu en tempehS
Grote keuze biologische wijnen
en natuurbier.

X
*?

AANBIEDING: vrijdag en zaterdag:

3*

appelgebak

~

uit eigen oven voor:

2. De flatwoning
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, lift, blokverwarming.
Huurprijs: f 594,80 per maand.

Hondenkapsakm

Dépositair
Marbert
Ellen Betrix
Msx Factor

TECHNISCH BUREAU A. VADER

Marisstraat 13A - Zandvoort
telefoon 15186.

Voor leden komen beschikbaar:

Bel voor prijsopgave en titellijst
'

Yvonne

Gespecialiseerd in

Behandeling op afspraak.

Videotheek Zandvoort

Piet

MOERENBURG

KWIK SLIM-

BOUWES PALACE
Tel. 02507-13871

telefoon 15531.
Vraagprijs f 128.000.- k.k.

op de leeftijd van 79 jaar.

- Rttfotni

NIEUW!

middensfandswoning
Ind. woonkamer (13 m), met open haard,
hal, keuken, toilet. Ie verd. 3 kamers badk. m.
bad en toilet. 2e verd. 2 kamers.
Inlichtingen:

AUG. v.d. MME

medewerk(st)er
in de leeftijd van 16-18 jaar, en in het bezit van
een HAVO- of MAVO- en typediploma.

cv

Na een moedig gedragen lijden heeft t\\n Heer en Heiland
loi /ich genomen mijn innig gehelde man, on/c /org%adcr en Iic\c groouadcr. on/e broer, /w.iger en oom

Bouwman

naar:

Brederodestraat61, Zandvoort
Uu alter naam:
J. L. Kalfr

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

en dakbedekkerswerk

££ Gedipt, schoonheidsspecialiste (Stivas)^

in de ouderdom van 80 jaar.

Eventueel 3 hoeksruil
3 kamerflat (boven
50 jaar). Huur 369,50
p.m., incl. cv, voor
woning in Zandvoort
Mevr. J. Clausen
Duivenval261
Veenendaal
tel. 08385-13113

Voor al uw c.v.-, loodgieters-

l,-

U kunt telefonisch bestellen.
Wij bezorgen gratis.
(Sinds I februari

Gevraagd

Appartement of
huis
in Zandvoort voor de
periode 15 juni t/m
15 augustus in ruil
voor een zeer luxe
appartement
Met uniek uitzicht
(wolkenkrabber) in
Amsterdam-Zuid.
Inl. 020-713596

m

Uw adres voor:

elast kousen, panties,
knie- en enkelstukken,
ook naar maat
Drogisterij

BOUWMAN
Oranjestraat?
Zandvoort
Tel. 02507 -123 27

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN
Deskundig advies

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN.

WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

Te koop
10 nieuwe Bruynzeel
mahonie

deuren
T.e.a.b.
Tel. 02507-13667

Hoogslaper
met bureau en
laden

269,uil voorraad leverbaar.

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
Tel. 17751.

Strandpaviljoen 9
eft inmiddels wel een naam gekreg
Even voorstellen

Club Maritime
Plaats ongewijzigd namelijk direct ten zuiden
van de Rotonde. Opnieuw een attractieve
aanbieding, nu voor het weekend van
13 en 14 maart:

Saté

van verse varkenshaas met
stokbrood, 2 soorten boter
"V f\f\
en vruchten voor ................ f f ** **
Natuurlijk hebben wij ook allerlei andere
happen voor ieuke prijzen. Dus graag tot ziens
in Club Maritime.
O ia, vanaf 15 april a. s. is tevens ons
strandrestaurant geopend.
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Basisschool komt
met vertraging
In het kleuter- en lager onderwijs gonst het al jaren van
een op handen zijnde ingrijpende vernieuwing. De bedoeling is namelijk, dat beide
schooltypen in de toekomst
worden samengesmolten tot
één nieuwe onderwijsvorm: de
basisschool. Van hun vierde
tot hun twaalfde levensjaar
volgen kinderen dan onderwijs aan één schooltype.
Jarenlang hebben de plannenmakers en de scholen,
waar al met de nieuwe opzet
werd geëxperimenteerd, toegewerkt naar l augustus 1983.
Op die dag zou niet langer
meer van kleuter- en lager onderwijs gesproken mogen worden, maar nog uitsluitend van
basisonderwijs. De verandering is echter dermate ingrijpend, dat deze datum niet
meer kan worden gehaald.
Oorzaken hiervan zijn o.m. de
financiële situatie van het
Rijk en langdurige kabinetsformaties, waardoor de parlementaire behandeling, met alIe voorbereidingen daar omheen, niet voor l augustus 1983
kan zijn afgerond. Als nieuwe
datum heeft men daarom l augustus 1985 geprikt.
Maar los van de wetswijzigingen moet nog veel werk
worden verzet. Zo moeten onderwijzers, onderwijzeressen

Week Media

opleidings selio
voor radio-of f ieiere
ter koopvaardi,

en kleuterleidsters worden
klaargestoomd, moeten nieuwe leerplannen ontwikkeld
worden, moeten kleuter- en lagere schoolklassen in één gebouw bij elkaar worden ondergebracht etc. Deze ontwikkelingen worden met name door
de kleuterleidsters met argusogen bekeken. Hoewel zij een
zogenaamde
„applicatiecursus" krijgen om bevoegd onderwijzeres te worden, vreest
menigeen er na de realisering
van de basisschool bij te komen hangen. De kans dat
hoofdleidsters
schoolhoofd
worden van de combinatie is
niet groot.

Tendens
De ontwikkeling naar de basisschool is op zichzelf al lang
aan de gang. Er is een tendens
de leerlingen per individu te
benaderen, zodat hij zich in
eigen tempo en naar eigen vermogens kan ontwikkelen, in
plaats van dat hij zich aan het
tempo van de groep moet aanpassen. Mede dankzij zo'n individuele aanpak hoopt men
leerlingen die het tempo niet
kunnen bijhouden, binnen de
basisschool te houden in
plaats van hen naar scholen
voor buitengewoon onderwijs
te sturen. Dit is een aspect dat
ook duidelijk in de nieuwe wet
op het basisonderwijs tot uitdrukking moet komen.

Duizenden kiezen
studie in vrije tijd

Een andere ontwikkeling in
het onderwijs, die al jaren aan
de gang is, is dat creatieve,
lichamelijke en vooral sociale
vaardigheden het steeds meer
winnen van het „stampwerk".

TVTENIG vrij uurtje wordt studerend thuis doorgebracht.
*VA Tienduizenden landgenoten volgen de een of andere
cursus schriftelijk onderwijs. Het Centraal Bureau voor de
Statistiek heeft berekend dat het schriftelijk onderwijs meer
dan tweehonderd duizend cursisten telt. En dan hebben we
het alleen over instellingen die door de minister van onderwijs
en wetenschappen zijn erkend. Dat zijn er ruim veertig.

Door dit alles gestalte te geven
in de basisschool moeten ook
culturele minderheden beter
tot hun recht komen.
Dat de operatie tot het samenvoegen van beide schooltypen ingrijpend is blijkt uit
de vele instituten, die de circa
9000 scholenkoppels begeleiden: Stichting Leerplan Ontwikkeling,
Schoolbegeleidingsdiensten, Pedagogische
Centra, Stuurgroep Invoering
Basisschool etc. Men gaat ervan uit, dat de scholen niet
alles voor zichzelf kunnen uitvinden.

School-lnfo

De benaming schriftelijk onderwijs dekt in veel gevallen de
lading niet (meer). Bij tal van
..schriftelijke" cursussen wordt
namelijk ook gebruik gemaakt
van mondelinge lessen, discussiebijeenkomsten en praktijklessen. Vooral bij lessen in talen
spelen grammofoonplaten, geluidsbanden en cassettes een
grote rol.

Tien jaar leerplicht
In ons land bestaat een volledige leerplicht die eindigt aan het slot van het
schooljaar waarin het kind tien jaar dagonderwijs heeft gevolgd, of waarin hij
of zij zestien jaar is geworden. Dan volgt een gedeeltelijke leerplicht: één jaar
lang moet de jongere nog twee dagen in de week naar school.

Het schriftelijk onderwijs biedt enkele onmiskenbare voordelen: de cursist kan op ieder gewenst moment
met de studie beginnen, is niet gebonden aan schooljaren. Bovendien kan
men in een zelf te kiezen tempo de
stof verwerken en de opleiding laten
aansluiten bij de reeds verworven
kennis.
De erkende instellingen bieden samen ruim 1200 opleidingen en cursussen op de meest uiteenlopende ni-

EDELMETAALBEWERKEN
Goud en zilversmeden,
edelsteenkunde, stijlleer
en versieringstechnieken

Wim van der Straten, directeur
aangesloten bij de VAKOS en de NV.V.V.
beroepsopleidingen voor:

aan de

schoonheidsspecialiste
pedicure
manicure
visagfste

(v/h Ir. W. Maas Geesteranusschool)
Postjesweg 1
Wilh. Druckerstraat 3
Tel. 181225
Tel. 156606

Aanvang nieuwe cursussen in april en augustus 1982, inschrijving vanaf heden.
Vraag gratis studiegids Nic. Witsenstraat 5,
1017 ZE Amsterdam-C. Telefoon 020-233994.

Inschrijving
Leerlingen met 'n diploma MAVO, HAVO of VWO
of enkele jaren daarvan,
kunnen na overleg in hogere klassen worden geplaatst.
Na 6 klassen lagere school
is plaatsing in de brugklas mogelijk.
Tevens part-time opleiding 1 dag per week -

OPENBARE LES OP
ZATERDAG 27 MAART (10-12 UUR)
HOGERE TECHNISCHE SCHOOL „AMSTERDAM

Chemische Technologie
Elektrotechniek
met differentiatie
Technische Computerkunde
Werktuigbouwkunde

Toelatingseisen
HAVO/VWO/MTS
met Wis- en Natuurkunde

OPEN DAG
zaterdag 13 maart 1982

van 09.30 - 15.00 uur.
Vraag informatie aan
bij de studentenadministratie
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

De school staat schuin tegenover het RAI-Station

1

AVONDOPLEIDING
Chemische Technologie
Deelstudies: Commercieel Technicus
. Technisch Programmeur
Bedrijfshygiëne
Proceskunde
Toelating: zie dagopleiding

APPLICATIECURSUSSEN
Meet- en Regeltechniek

Milieuhygiëne
Bedrijfskunde

Toelating: HBO diploma

C

Voor een degelijke opleiding naar een vertrouwd adres.

instituut de korte

scholengemeenschap
amsterdam west

DAGOPLEIDINGEN

veaus. Wil een instelling door de minister erkend worden, dan moet aan
een aantal voorwaarden zijn voldaan.
Om er enkele te noemen docenten en
auteurs dienen de vereiste onderwijsbevoegdheid te bezitten, de instelling
moet de cursussen actueel houden, er
moet bij inschrijving rekening geJiouden worden met de vooropleiding van
aspirant-cursisten en er moet leiding
gegeven worden aan en controle uitgeoefend op de studie van de cursisten.
Een willekeurige greep uit de vele
schriftelijke cursussen: aanleg en onderhoud van golfbanen, centrale antennetechniek,
vestigingsdiploma
autobedrijf.
bedrijfsadministratie,
commercieel medewerker, computer
technicus, talencursussen, federatie
belastingconsulent.
uitvoerder
grondwerken,
kantoorassistenUe).
magazijnmeester, olieverfschilderen,
personeelchef, raja-yoga, reisbegeleidmg. uitvaartverzorging en ziekenverzorging.

Europaboulevard 23
1079 PC Amsterdam

Tel. 020-429333

Voor avontuurlijk aangelegde jongelui is dit het
beroep om techniek en "reizen rond de wereld"
te kombineren.
Na een tweejarige opleiding ben je houder van
het door de PTT af te geven Algemeen
Certificaat van Bekwaamheid als Radio-Officier,
wat je bevoegdheid geeft om als chef op te
treden van een radiostation op een koopvaardijschip.
Ben je niet ouder dan 21 jaar en heb je interesse,
kom dan naar de Open Dag op zaterdag
20 maart van 10.00 tot 15.00 uur voor meer
informatie.

Toelatingseisen en duur van de opleiding:
HAVO-diploma met wis- en natuurkunde of
MTS (willekeurige, richting doch met wis- en
natuurkunde in het examenpakket).
De opleiding duurt 2 jaar.

Adres opleidingsschool: Keizersgracht 688, Amsterdam.
Bereikbaar vanaf het Centraal Station met de tramlijnen 5. 16, 24 en 2.5.
Telefonische informatie: (0201 101972 toestel 412 van de heer Oosting of
(020) 236115 van de opleidingsschool.
PUS 4385-2000 282

I.V.O.-M.A.V.O.-school „'t Heuveltje"
Boekenroodeweg 5- Aerdenhout (bij stations Heemstede-Aerdenhout)
Tel.: 023-246 246

INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN
Voor het brugjaar van de cursus 1982/1983 bij de directeur P. R.
Blom na telefonische afspraak, vanaf 1 maart, doch uiterlijk 31
maart.
Aanmeldingsformulieren worden op aanvraag toegezonden. De
I.V.O.-M.A.V.O.-school leidt op voor het M.A.V.O.-diploma.
De I.V.O.-school stelt zich ten doel, de leerlingen een zo breed
mogelijke ontwikkeling te geven, waarbij het mogelijk is, rekening te
houden met de aard, de aanleg en het tempo van de leerlingen aan
de expressievakken wordt grote waarde gehecht.
Er wordt gewerkt met een proevenstelsel. Een proef is te
beschouwen als een tentamen. Voor elk jaar staat er een bepaald
aantal proeven op het programma. Heeft een leerling alle proeven
van de verplichte grondslag afgelegd, dan wordt verder gewerkt aan
de vakken van het eindexamenpakket.
HET IS EEN SCHOOL ZONDER ZITTENBLIJVEN.
De leerling werkt aan de opdrachten die tot een proef behoren.
Zodra aan alle opdrachten is voldaan, kan de proef, ongeacht de tijd
van het jaar, worden afgelegd. Daarna kan de leerling direct aan de
hogere proef beginnen.
Aansluiting bij andere vormen van onderwijs is mogelijk.

School voor Zeevaart & Techniek te
Scholengemeenschap voor lager en middelbaar zeevaartenden/vijs voor jongens en meisjes
OPLEIDINGEN:
1. 4-jarige lagere beroepsopleiding scheepsgezel, die op C-niveau
kan worden afgesloten.
Toelaatbaar: na lager onderwijs.
2. 2-jarige middelbare beroepsopleiding Stuurman KHV (kleine
handelsvaart).
Toelaatbaar: na MAVO-4, LTS C-niveau. 3-4 HAVO of gelijkwaardige
opleiding.
3. 2-jarige middelbare beroepsopleiding SCheepSWQrktuigkundige KHV (kleine handelsvaart)
Toelaatbaar: na MAVO-4, LTS C-niveau, 3-4 HAVO of gelijkwaardige
opleiding.
4. 1-jarige kort middelbare beroepsopleiding scheepsgezel.
Toelaatbaar: na 10 jaar volledig dagonderwijs.
ledere aanmelding wordt afzonderlijk beoordeeld.
INLICHTINGEN:

School voor
Zeevaart &
Techniek

De vakman aan boord, inzetbaar op alle afdelingen van het schip. De
vakgerichte lessen omvatten de kennis van het schip van brug tot
machinekamer.
Wordt de opleiding op C-niveau afgesloten, dan is de scheepsgezel
toelaatbaar tot de middelbare opleidingen.
STUUR MAN KHV.
De stuurman aan boord van een schip is de man/vrouw, die o.a.
verantwoordelijk is voor de navigatie en een veilige en goede ladingbehandeling.
Een zeer zelfstandige, verantwoordelijke baan.
Opleiding:
- 2 jaar school
- 1 jaar varen als scheepsgezel om praktijk op ie doen
- '/j jaar varen als stuurman met dispensatie, waarna de vaarbevoegdheid wordt uitgereikt.
Door inzet en doorzettingsvermogen kan de stuurman wordnn bevorderd tot kapitein.

Scheepswerktuigkundige KHV

HavmludeSS
1973 AK UmuWen
tel. 02550-14581

OPEN DAG:
20 maan
(10.00-15.00 uur)

SCHEEPSGEZEL

Rederij Primlaks - R'dam - Tel. 010 -14 46 77

De Scheepswerktuigkundige aan boord van een schip is belast met het
goed laten functioneren en het onderhoud van de technische installaties voor de voortstuwing, elektriciteitsvoorziening, etc.
Een zeer veel omvattende werkkring, die wanneer men niet meer vaart,
bijna een goede walbaan garandeert.
Opleiding:
- 2 jaar school
- 1 jaar varen als scheepsgezel om praktijk op te doen, waarna de
bevoegdheid om als SVVTK op te treden wordt afgegeven.
Inzet en doorzettingsvermogen brengen de Scheepswerktuigkundige tot
de hoogste rang. die op schepen van de KHV haalbaar is.

"

DONDERDAG 11 MAART 1982

WEEKMEDIA 28 29/30

Schauma

Tkrui

S1UH1
HtRtH

Schwarzkopf

uit eigen banketbakkerij
die heerlijke

7-KRUIDEH

SNEEUWSTER

SHAMPOO

royaal gevuld met lekkere advokaat
ruim voldoende voor 6 personen

COTED'ÖR
GEVULDE REPEN

TISSUE TOILETPAPIER

REUZE flacon 500 ml

'N

GOUDA
TUINKAARSJES

voor ca. 3 uur sfeervolle
verlichting

RAY INNE
5-S ANDEN

STO

\ KOFFER-LORR!
STOEL

uitgevoerd in
streepdessins

'l met 3 cm
dikke kussens

STUNT:

eAMPSIIG
SWATIAi
een 3 cm dikke matras
met een lengte van
1.90 mit.

een milieu vriendelijke luchtverfrisser voor in de
closetpot

PLASTIC
REGENJAS

m
zakformaat,
dus handig
om mee
te nemen

voor het makkelijk transporteren van uw
zware bagage,
kan ook van
dienst komen
voor uw boodschappen.

GEHEEL
INKLAPBAAR
tot klein
handzaam formaat

Voor op de camping en ideaal voor op
kiezelsteenstranden in frisse zomer
dessins.

* HOOFDDORP:
Marktlaan 55
* ZWANENBURG
Dennenlaan 19
* ZANDVOORT:
Burg Engelbertsstaat 21
* NIEUW-VENNEP:
Hoodweg 1185
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PAGINA 3
se-auto" bleek hij zich nu zorgen te
maken over een boot die door een
Zandvoorter in zijn voortuin wordt
gebouwd.

Slechts vijfenzestig
minuten
werd de gemeente Zandvoort bestuurd, en dan nog niet eens
„kort maar hevig", maar vlak en
gezapig, de laatstgehouden gemeenteraadsvergadering, die in
verband met de carnavalsaktiviteiten van februari was verplaatst naar dinsdagavond 2
maart.
De Zandvoorters hadden dit
waarschijnlijk reeds voorzien,
want behalve een handjevol
VVD'ers, „Rooie Vrouwen" en
een enkele dorpeling was de pubjieke tribune leeg.
•Tegen de thuisblijvers kan gezegd worden „groot gelijk". Misschien was het ook wel spannen-,
der om op dinsdagavond naar
Dallas te kijken en onderling uit
te maken „wie JR heeft neergeschoten", dan het wel en wee van
Zandvoorts vroede vaderen op
de voet te volgen.

Wethouder Termes zei. wel te weten
„dat de boot aan was" lussen de
buren en de botenbouwer, maar de
tewaterlating zal niet lang meer op
zich laten wachten, en dan was ook
dit probleem uit Zandvoort verdwenen.
Landman (WD) herhaalde zijn vraag
van enkele maanden geleden „Wat
denkt de gemeente te doen aan hei
clandestien parkeren van kampeerwagens of campers op de boulevard?"
Hij was zelf al op onderzoek uitgegaan
en had de heer Strijder bereid gevnden een oogje op de kampeerwagens
te houden op zijn terrein Er bleek een
ambtelijke werkgroep in het leven
geroepen ie zijn, die een oplossing
hiervoor zoekt
Je kunt niet weten, maar misschien is
het toch nog geregeld, voordat het
zomerseizoen begint.
Woorden zijn uiterst belangrijk, en de
interpretatie ook. Toonen wilde toch
nog wel even weten of burgemeester
Machielsen inderdaad had gezegd
,,Ga door met uw strijd en wij zuilen
volgen", tegen de aktievoerders voor
de Stichting Redt Zandvoort.

Vrouwen
De meest aktieven waren ontgetwijfeld de vrouwen in de raad, waar het
ging om de brief van het Werklozencomité. Ineke Wind (PvdA) wilde het
schrijven niet voor kennisgeving aannemen, maar hierover eens uitgebreid
van gedachten wisselen in de cornmissie maatschappelijk welzijn.
Ri,ta de Jong (VVD) was dit helemaal
niet met haar eens, ze zag daarin
weinig heil. „Het Werklozen Comité
hebben we diverse malen om exacte
cijfers gevraagd, maar wij hebben
nimmer een bevredigend antwoord
ontvangen". Logischer was het volgens haar betoog dat de wethouder in
Gewest Kennemerland eens op onderzoek uitging, wat er nu precies ook
voor de Zandvoortse werklozen gedaan kan worden.
Uiteindelijk bleek Ineke Wind ook iets
dergelijks te bedoelen, zodat hier toch
eensgezindheid bleek te bestaan, iets
dat men in de beginfase van het gesprek niet zou hebben vermoed.
Een groot handicap blijkt het weinig
vergaderen „wegens gebrek aan agenda" van deze commissie. Want ook de
vragen van Rita de Jong, gesteld in de
rondvraag, naar aanleiding van het
kwartaaloverzicht van woningzoekenden. Ze gaf grif toe dat dit beter in de
commissie gevraagd had kunnen worden, „Maar ja, de commissie vergadert niet".
Gelukkig is er na de raadsvergadering
een agenda verschenen voor een vergadering van de commissie op 10
maart. Hierop zijn drie agendapunten
vermeld, en zowaar nummer 3 handelt
over de werkloosheid in de regio. Zo
zie, je maar weer, aanhouden dames,
en-de commissie wil nog wel een paar
maal bijeen komen voordat de wéthouder na de gemeenteraadsverkie-

zingen niet meer terugkeert in de waar de „knappe" leerling direkt zijn
vinger opsteekt om te laten zien
raad.
„Meester, ik weet het wel".

Woningen

Waardering en woorden van lof, waren
er zeer terecht voor de aankoop van
het voormalige hotel De Schelp en de
voortgangsnota ruimtelijke ordening.
Volgens Jongsma (VVD) begreep zijn
fraktie niet waarom wethouder Termes tevreden was geweest met het
zeer kleine contingent woningwetwoningen dat door de gemeente Zandvoort mag worden gebouwd.
„Wanneer wij ieder jaar zo'n klein
contingent woningen krijgen toegewezen dan kan Zandvoort de eerste
tien jaar nog wel vooruit. Dan kunnen
wij 450 woningen bouwen zonder dat
het circuit weg moet etc. Dan hebben
wij ook niets meer te maken met de
geluidzônering etc. Van overheidswege is u van alles en nog wat beloofd
wanneer u het circuit maar om zeep
zou helpen, dat is nu gebeurd. Waar
blijven de woningen? Wij vinden dat
ronduit schandalig. Graag uw antwoord hierop" aldus Jongsma in zijn
betoog.
Bijzonder gemakkelijk is het dan altijd voor voorzitter Machielsen dat
Gert Toonen, na Jongsma het woord
voert.
Deze begint dan gelijk Jongsma van
nipliek te dienen. Je vraagt je dan af
„Zou Gert bang zijn dat de burgemeester niet het juiste antwoord
geeft?", of „Zit hij nou zo te popelen
om te laten zien dat hij het goede
antwoord weet?"
Het heeft iets van de lagere school.

Jongsma dus) al zei, je moet zorgen
dat je je plannen klaar hebt. Dat is
onze werkmethode, plannen maken
en als andere gemeenten hun plannen
niet kunnen waarmaken, dan zijn wij
misschien aan de beurt".
Er bestaat namelijk een kans dat
gemeenten die woningen toegewezen
hebben gekregen, die > plannen niet
kunnen uitvoeren, dan wordt zo'n
contingent toegewezen naar andere
gemeenten. Hier wordt in de gemeente
Zandvoort op geanticipeerd waardoor men misschien meer woningen
kan gaan bouwen dan de nu toegewezen 38 stuks (red.)

Overigens werd door de raad ingestemd met het voorgestelde programma van de voortgangsnota. Hierop
staat een alternatieve bestemming
voor het circuitgebied bovenaan, dan
volgt de woningbouw, het bestemmingsplan natuurgebieden (dat in
eerste opzet gereed blijkt volgens de
woorden van Machielsen) terwijl de
afronding van de struktuurstudie en
Gert Toonen, de beste leerling
de verdere verwerking van diverse
van de klas
bestemmingsplannen de hekkensluiIn ieder geval was het wel duidelijk ters zijn.
dat „meester" Machielsen zijn knappe Voor een versnelling in de afdoening
leerling graag een pluimpje gaf. „Ik van de werkzaamheden zijn geen fiben blij dat de heer Toonen al een nanciele middelen, noch voor het aanantwoord gaf aan de heer Jongsma. Ik trekken van beschikbaar. Ook het
vind dat de heer Jongsma moet op- uitbesteden van bepaalde werkzaampassen de zaken door elkaar te gooi- heden kan bruin niet trekken.
en. Wat is er aan de hand. Er zijn
plannen door ons ontworpen de afge- Gasthuisplein
v
lopen jaren, plannen die gehonoreerd
zijn. Ik ben het eens met de heer De herindeling van het Gasthuisplein,
Toonen die in zijn antwoord (aan zoals het ter visie heeft gelegen, en

GOUDEN BRUIDSPAAR:

Die duvel" hebben wij nooit gezien"
ZA*NDVDORT - „Als ik hem weer
zo JZOVL zien, met zijn zwarte toet
en die gouden tand, ja dan zou ik
toch weer verliefd worden, en
weer met hem trouwen, want ik
heb er nooit spijt van gehad", zegt
mevrouw Marie Visser-Schafeler
(73) terwijl ze lacht naar haar
bruidegom Jan Visser (77), die
verbaasd reageert en zegt: „Ja, ik
had een gouden tand, nou en?"
Zijn bruid giechelt en zegt: „Nou,
wie zag er toen een kolenboer met
een gouden tand"?
Visser schudt daar zijn hoofd
over. Je ziet hem denken „vrouwen", je weet het nooit!

waartegen diverse bezwaarschriften
zijn ingediend, veroorzaakte ook al
weinig commentaar van de raadsleden.
De gehele WD-fraktie distantieerde
zich hiervan en stemde „en bloc"
tegen. De overige raadsleden steunen
het collegevoorstel, zodat „uitvoering
hiervan krachtig nagestreefd zal worden". Het college heeft overwogen,
dat de belangen voorzover zij eventueel geschaad zouden worden, moeten
wijken voor de nagestreefde herinrichting van de ruimte van het Gasthuisplem.
Er zal nu aan GS om afgifte van een
verklaring van geen bezwaar worden
gevraagd, zodat de herindeling op de
duur gerealiseerd zal kunnen worden.
Nel Vreugdenhil merkte nog op dat de
bewoners van het Gasthuisplein wel
door het college op de hoogte gesteld
hadden moeten worden van de behan- Ide Aukema, „De voorjaarsnota
deling n.a.v. dit agendapunt in de zit vol verrassingen". Geen leuke
commissie AZ, doch dat was alles.
zo te zien.

Rondvraag
Wie nog verwacht zou hebben dat de
raadsleden wellicht in de rondvraag
nog enkele belangrijke onderwerpen
zouden aankaarten kwam bedrogen
uit.
Richard van As heeft al in de januarivergadering aangekondigd dat hij
geen vragen meer zal stellen, „omdat
deze toch niet voldoende, of bevredigend worden beantwoord door de
voorzitter", blijver, er nog slechts zestien vragenstellers over.
Nadat Attema zich de vorige keer
druk gemaakt had over een „striptea-

Jubileum
Gertenbach

ZANDVOORT - In verband met de
jubileumviering van de Gertenbachmavo vermelden wij hieronder nog
even het programma:
Zaterdag: 27 maart: grote bazar in de
school.
Het doel hiervan is geld te krijgen om
de festiviteiten ook financieel mogelijk te maken.
Op dezelfde dag een reüie voor oudleerlingen, oud-leraren en oud-oudercommissieleden in de gymnastiekzaal
van de school.
Uiteraard zijn ook leerlingen welkom
die op de Gertenbachmavo zijn geweest voordat deze aan de Zandvoortselaan was gevestigd.
De bijdrage is ƒ 5,— per oud-leerling.
Opgaven kunnen telefonisch worden
gedaan bij: Marjon Weigert-Vijver, tel.
02507-12079, bij Hanneke Jongsmavan Sluisdara, tel. 02307-13360 en Trudie van Toornburg-Van Herwijnen,
tel. 02507-14675. Voor schriftelijke
aanmeldingen is het adres: H. Alblas,
Postbus 189, 2042 AD, Zandvoort.
Dinsdag 30 maart Jubileumconcert
door het ensemble „Andrei Serban",
voor de leerlingen in de aula van de
school.
Op woensdag 21, donderdag 22 en
vrijdag 23 april Grote Revue, waarin
leerlingen en oud-leerlingen zullen optreden.
Het motto is: „25 jaar Circus Gertenbach".
„Wij zouden zo weer met elkaar trouwen, vijftig jaar is eigenlijk te Woensdag 19 mei Strandloop voor de
Zandvoortse jeugd.
kort". De mening van het gouden echtpaar Visser-Schafeler. (foto
Vrijdag 2 juli Fietsrally voor de leerHans Meinders Prod.).
lingen van de school.
waren er al eerder, want ook de bui- tien jaar erbij, samen", is de wens Indien toestemming verkregen wordt,
tendeur van hun woning was door van het gouden bruidspaar.
zal op een nader te bepalen vrijdagburen en familie fraai versierd
aan de leerlingen op het
Het zij hen van harte gegund! middag
schoolterrein een popconcert worden
„Als het even kan, dan graag nog
Margreet Ates aangeboden.

leren.' Vroeger ging je pas over i&
september, dan ging ik de laatste
maand naar school, dus in augustus,
en dan haalde ik het net weer" vertelt
hij trots.
Na zijn twaalfde ging hij werken, en
via allerlei baantjes kwam hij uiteindelijk terecht in de Brandstoffenhandel van Van der Meij, Hollenberg <Sf
Duivenbode.
„In de Prinsenhofstraat was dat. Het
was zwaar, maar wel vast werk en dat
kon niet iedereen zeggen voor de oorlog. Ik was daar al een tijdje in dienst
en ik kwam kolen brengen bij Musterd aan de Strandweg, daar zag ik
Marie. Ik was gelijk weg van d'r en wij
nebben het altijd goed gehad samen.
Mijn vrouw was katholiek en ik niet.
Toen wij trouwden zeiden ze „Als dat
Het ie al meer dan vijftig jaar geleden maar goed gaat, want twee geloven op
dat Marie haar Jan tegenkwam en één kussen, daar slaapt de duivel
verliefd op hem werd en met hem tussen". Maar wij zijn hem nooit tetrouwde op een koude dag in maart. gengekomen", grapt hij.
Dat was in 1932, in een mosgroene
jurk naar het raadhuis, en veel bloemen, dat weet de bruid zich nog goed Oostenrijk
te herinneren. De bruidegom weet nog
Visser is afkomstig uit Oosdat het een echt ouderwetse bruiloft Mevrouw
tenrijk. „Er was daar toen niet zoveel
werd, want niet voor niets is hij een werk
en in Holland werd je goed
„echte" Zandvoorter, en dat is héél
dus via het Arbeitsambt
wat anders dan een „Zandvoorte- betaald,
kwam ik in Bloemendaal terecht.
naar".
ontmoette ik iemand die in
Zijn vader was Bertus Visser (Bertus Toen
Zandvoort werkte en zodoende kwam
van Jankie), zijn moeder Betje Zwem- ik
Musterd aan de Strandweg. Ik
mer (de dochter van Bert de Grutter). ' wasbijhulp
de huishouding."
In dit gezin waren elf kinderen, waar- Mevrouw in
bekent dat het wel „even
van Jan er één was.
was zo ver van huis.
„Vader was visser, en als hij niet op wennen"
Voor haar huwelijk is zij nog een keer
zee was, dan werkte hij als werkman". naar
huis gegaan om haar moeder te
Zelf' ging hij naar school tot zijn vertellen
dat ze ging trouwen. „Op
twaalfde, „Ik ben bij meester De Jong mijn trouwdag
mijn moeder de
op de „A"-school geweest. Mijn mis laten lezen heeft
thuis in Steijer, waar
schoolkameraad, Simon Terol, die zie ik vandaan kwam".
Pas na de oorlog
ik nog regelmatig", zegt hij.
kon het echtpaar Visser het zich verWat niet zo regelmatig ging in die oorloven
met vakantie naar Oos- KAMER VAN KOOPHANDEL WIJST OP STREEKPLAN
jaren was het naar school gaan. „Zo- tenrijk te om
„Wij gingen toen bijna
dra het seizoen werd en zelfs daarvoor ieder jaar.gaan.
mooi land, maar er
hielp je op het strand. Maar ik ben weer wonen?Een
dat liever niet, want
nooit blijven zitten, ik kon nogal goed ondertussen Nee,
voe,l ik mij toch wel
Zandvoortse", aldus mevrouw Visser.
Uiteraard was de overkomst van haar
oudste zus voor mevrouw Visser vlak
na haar trouwen een belangrijke factor. „Toen had ik geen last van heimwee, want Berthe trouwde pok een
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Zandvoorter, Piet Kerkman, jammer
Bentveld en Aerdenhout.
dat ze deze dag niet meer meema- ZANDVOORT - De Kamer van Pas na de inspraakprocedure ver- Daartegen zouden wij de grootst
Verschijnt iedere donderdag.
ken", vertelt ze.
Koophandel is van mening dat de klaarden GS op vragen van de com- mogelijke bezwaren moeten aanUitgave Weekmedia B.V.. Amstelveen
Provincie zich in het „Breed missie van voorbereiding uit de Po- tekenen.
Hoofdkantoor: Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
Overleg" (tussen Rijk, Provincie vmciale Staten dat het wel de bedoeBïlthoven
tel 02977-28411, Postbus 264, 1430 AG
was een wijziging ten aanzien van Gesprek
en Gemeente Zandvoort) zich ling
Aalsmeer; geopend van 8.30 tot 17.00 uur.
Het echtpaar Visser kreeg één zoon, niet met goed fatsoen kan beroe- het circuit in het plan aan te brengen.
en heeft nu in totaal vijf klemkinde- pen op het streekplan Amster- Het circuitgebied werd voortaan uit- De Kamer van Koophandel heeft dit
- Kantoor: Gasthuisplein 12, Zandvoort,
sluitend als natuurgebied aange- schrijven gezonden, omdat zeer reren. Jan werkte tot aan de evacuatie
tei 02507-17166, postbus 26 2040 AA,
Zandvoort; geopend maandag van 13.00
cent een gesprek werd gevoerd met de
in de brandstoffenhandel. „Dat was dam-Noordzeekanaalgebied. Dit merkt.
tot 16.00 uur, dinsdag van 10.00 tot 16.00
gedeputeerde Van Gelder. Hierbij was
1942, toen moesten wij evacueren en blijkt uit een schrijven uan de
uur, woensdag van 9.00 tot 12.00 uur,
door drs Van Gelder opgemerkt dat
kwamen in Bilthoven terecht. Direct gedeputeerde, drs. W. van Gel- Onvoldoende
donderdag 10.00 tot 13.00 uuren van 14.00
het hem verbaasde dal het circuit in
na de oorlog konden wij terug en dat der, die een gesprek heeft getot 17 00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
financiële problemen verkeerde en
hebben wij gedaan, want een Zand- voerd met het bestuur van de
voorter kan niet buiten de zee en zijn Kamer van Koophandel over de Dit nu, is volgens het bestuur van „slechts" 150.000 bezoekers trok. Van
Abonnementsprijs: / 15,60 per half jaar;
dorp."
ƒ31,20 per jaar Voor postabonnees gelde Haarlemse KvK, onzorgvuldi- geringe economische betekenis dus
circuitproblematiek.
den andere tarieven. Losse nurnmers
Ze kregen een woning in de Marisge besluitvorming. Door deze De gedeputeerde had de Kamer van
ƒ 0,65.
straat, maar verhuisden later naar het Door de Kamer van Koophandel gang van zaken heeft onvoldoen- Koophandel verzocht hem cijfers te
Nassauplein, waar ze nu al zo'n dertig wordt erop gewezen dat bij de vast- de inspraak, discussie en dus bc- geven over de werkelijke economische
Redactie: Dick Piet (chef), Margreet Ates
waarde van liet circuit. Deze cijiers
jaar wonen.
stelling van het streekplan het sys(Zandvoort), Alice Verwey (Heemstede),
Na de oorlog kwam de heer Visser in teem „aangeven met zoveel beslis- langenafweg'ing' plaatsgevonden zouden m het Breed Overleg zeer
Jsap Kok, Fon Tunnissen en Nico Volkers
niet
betrekking
tot
het
al
dan
welkom zijn, aldus de gedeputeerde
dienst bij de gemeente, afdeling Pu- punlen' werd gevoerd. Dit systeem
(Haarlemmermeer).
blieke Werken. „Ik heb nog heel wat houdt in: punten waarover verschil- niet planologisch handhaven van
.Verkoopleider: B. Lodewegen.
helm geplant, voordat ik met pen- lend gedacht kon worden en waarover het circuit. Het schrijven besluit Rapport
sioen ging in 1970" vertelt hij.
derhalve door Provinciale Staten een dan ook met de volgende opmerNabezorging: Abonnees die de krant niet
beslissing genomen moest worden
king: Het zou ons inziens dan ook In zijn antwoord herinnert het behebbpn ontvangen kunnen op vrijdagochBij deze zogenaamde „beslispunten" niet juist zijn indien in het kader stuur van de KvK aan zijn rapport cl.it
Receptie
tend bellen tussen 900 en 12.00 uur,
was het circuit niet opgenomen, nog
m 1978 werd uitgegeven. Hierin
02507-17166.
de discussies binnen het zo- reeds
Zondag 7 maart werd de bruiloft ge- minder de vraag of het circuit wel of van
is duidelijk tot uitdrukking gebracht
genaamde
„Breed
Overleg"
het
Uiterste inlevertermijn redactie: woensvierd. Veel familie, vrienden en beken- niet in het streekplan moest worden
de economische waarde van het cirdagmorgen 10 00 uur
den zijn in Hotel Nassau aan het gehandhaafd. Omdat het beshstpunt streekplan Amsterdam-Noord- cuit voor Zandvoort en het toerisme.
Uiterste
inlevertermiin
advertenties'
Nassauplein geweest, om dit gouden „circuit" met aan de orde is geweest, zeekanaaigebied als onomstote- Ook wordt m dit rapport de mening
woensdagmorgen 1000 uur.
echtpaar te feliciteren.
heeft de KvK hierover dan ook niet lijk uitgangspunt voor de be- van de ondernemers aan het econoBloemen waren er in overvloed, die haar mening kunnen geven.
sluilvornring werd gekozen. misch belang getoetst.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onzorgvuldige besluitvormini
ten aanzien van circuitgebied

Onder grote hilariteit wilde de voorzitter wel kwijt dat hij dat zo wel
gezegd had, maar dat dit zeker niet
gezien moest worden in de betekenis
van Karel Doorman, hoewel ik die wel
zeer bewonder", aldus Machielsen.
Mevrouw Hugenholtz merkte op dat
ze niet enthousiast kon zijn over de
wijze waarop deze zeeheld erbij betrokken werd, zodat de discussie, en
de vergadering werden gesloten.
Overigens heeft Ide Aukema een voorjaarsnota met verrassingen aangekondigd, dus wie weet hoe verrassend
de volgende raadsvergaderingen in
1982 nog kunnen v/orden.

(Adu'rtentiel

Houdt op dinsdag
'23 maart 1982 haar
voorjaars-en zomerIn de Dauphin-zaal
van hotel Bouwes
worden een middagén een avondshow
gegeven...
Kaarten voor deze
belevenis a f 30.-.
inklusiefcaie-eomplet
én champagne-cocktail,
zijn verkrijgbaar in
on ze zaak...
ü bent daar ook welkom!
Thorbei'ki'htraut 11 /Zamho-irt
'IVIdunn oi">07- l 71197

Taxi
ZANDVOORT - Zondagmorgen bestelden een viertal inwoners van
Haarlem bij een taxibedrijf aan de
Grote Krocht een taxi om hen naar
huis te brengen. De chauffeur verzocht de passagiers alvast in de auto
plaats te nemen, omdat hij nog even
naar binnen moest.
Het wachten duurde echter wat lang
en de passagiers vertrokken zonder
chauffeur. Deze waarschuwde onmid- i
dellij k de politie. Intussen waren de
Haarlemmers tot de hoek Haltestraat / Zeestraat gereden, omdat ze
vonden dat de grap lang genoeg geduurd had. Na verhoor door de politie
werden de joyrijders heengezonden.

Met oog en oor
de badplaats door
Avondje praathuis
De volkstuindersvereniging Zandvoprt heeft in het gloednieuwe verenigingsgebouw op het complex
aan de Keesomstraat een zeer
druk bezochte jaarvergadering gehouden onder voorzitterschap van
de heer T.J. Huberts.
Nadat de jaarverslagen waren
goedgekeurd ontspon zich een levendige discussie o.a. over het
eventueel verbreken van de banden met het Algemeen Verbond
van Volkstumdersverenigingen.
Naar het gevoelen van de meerderheid van de vergadering heeft het
geen enkel voordeel om deze relatie te bestendigen. Het levert bovendien een jaarlijks voordeel van
ƒ 3 200,- op. De mening der vergadenng zal door het bestuur ter
kennis van het Verbond worden
gebracht.
Op voorstel van de voorzitter nam
de vergadering hierna enkele ogenblikken stilte in acht ter herdenking van het lid, de heer A.A.
Hoppenbrouwer, dat juist deze dag
ter aarde was besteld Wegens het
bedanken om gezondheidsredenen
van de secretaris, de heer M.L.
Verhoeven, werd de heer F.M.
Blom met algemene stemmen tot
bestuurslid gekozen. Het secretanaat zal voortaan worden gevoerd
door de heer P.W J. van Staveren,
Keesomstraat 371.
Hierna werden door de voorzitter
de namen bekendgemaakt van de
prijswinnaars voor de best verzorgde tuin in 1981. Dit zi]n de lieer E
Paap, Vondellaan 13. die naast de
eerste prijs tevens de Wethouder
Atema-wisselbeker in ontvangst
mocht nemen. De tweede prijs
ging naar de heer .) Vmke en de
derde naar de heer F Blom Eervolle vermeldingen werden toegekend aan de heren W Gebe en
Arend Paap.
In de ontstane vacature in de tuincommissie, welke belast is met het
toezicht op de tuinen, werd voorzien door de benoeming van de
heer Alois Paap. Het be.stuur kondigde een zeer straf beleid aan bij
het eventueel verwaarlozen van de
tuinen
Het punt „complex-uitbreiding"
maakte vele tongen lo^ en er werden duidelijke vraagtekens en introoptekens ueplajtst bi] het gemeentehjk beleid ten aanzien van
de zand-vcrkoop bi| de eventuele
De winkelvoorziening van de baclplaats drijft voor een belangrijk deel
op het toerisme Een meer recente
analyse van de factor ,,circuit", de
publiciteit rond een Grand Prix en de
evenementen hieruit voortvloeiende,
evenals het effect hiervan op de horeca en kamerverhuurbedrijven, is op
korte termijn helaas niet mogelijk.
Gebleken is wel dat de aandacht
die de publiciteitsmedia aan de
Grand Prix besteden groot is en
dat het equivalent van een dergelijke publiciteit zonder Grand
Prix in ieder geval onbetaalbaar
zou zijn. „Het effect van een cler-

aanleg van deze uitbreiding. Vanuit de vergadering werd gepleit
voor uitbreiding van het complex
gezien de plaatselijke wtrkloosheid en de mogelijkheid tot zinnige
tijdsbesteding. Het bestuur zal ten
deze een positief beleid blijven
voeren.
Door de Evenementen-commissie
werd aan de voorzitter een fraaie
voorzittershamer aangeboden en
werd de naam voor het deze avond
ingewijde verenigingsgebouw onthuld nl. „Het Praathuis (aan welke
duidelijkheid deze avond niets
ontbrak!). In verband hiermede
werd door het bestuur bijzondere
dank gebracht aan alle vrijwillige
krachten, die bij de bouw, de mstallatie van gas, electnciteit etc.
hadden meegewerkt.
De rondvraag bracht ook nog tal
van actuele zaken te berde, waarna voorzitter Huberts de zeer geammeerde vergadering met de wenA
voor een goed tuindersjaar besloot!

Vergadering
Nu we toch over verenigingen bezig zijn. vergeet niet dal er vanavond vergaderd wordt m het Gemeenschapshuis. Het betreft hier
de Vereniging tot, het Welzijn van
Dieren. De vergadering oegmt om
20 00 uur, on rie agenda zal de
leden wel bekend zijn

Handtekeningen
Vorige week is ondanks alle., en
dan beduel ik de staking van dt
grafici toch nou meegenomen dt'
bnei van deze vereniging over de
zeehonden].tcht in Canada
Maandagmiddag werd mn verteld
dat twee kleine meisjes bu Albert
Heijn handtekeningen verzamelden tegen het doodknuppelcn \aii
de jonpe zeehondjes, Een meisje
had al '.vel zevenhonderd hanritekeninKiTi verzameld en die qaan
allemaal naar Brussel Een goed
.streven
Overigens sprak ik de/e week enn
Canadees die nowl veiontwaarcligd opmerkte ..Goed, maai \vai
doen jullie aan je . bio-mdustne"
Helaas moest ik daarop het antwoord schuldig blijven Nou vraag
ik het u „Wat doen wij daar eigi-nlijk 1aan. behalve scharreleieien kopen '"
gelijke publiciteit voor de economic en de werkgelegenheid voor
Zandvoort en nederland is moeilijk te kwalificeren of in cijfers
uit te drukken", aldus de KvK in
haar schrijven.

Voetbaïster gewond
ZANDVOORT - Een Noordwijkse
voetbalster kwam zondagmiddag op
het TZB zo ongelukkig ten val dat /.i
haar rechterbeen brak Ze werd naar
een Haarlems ziekenhuis mei ge
bracht.
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VLIEGREIZEN
AUTOREIZEN
BUSREIZEN
VERRE REIZEN
STEDENREIZEN
WIJ HEBBEN ZE
ALLEMAAL
reisbureau
lourlnflcar verhuur

»
»

*
*

VOLOP

*•
*
»

*
»
*

mmn

»
*
*
+
*
*
*
*
*

* aardbeien
* frambozen
* rode bessen?
>
*

Grote Krocht 20, telefoon 12560-13203

&

J
*
*
#

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.

14.45

©

Uit het slagerswinkeftfe van A. H.

,
fllSI? $M^ ÖHookte

VftRKËNSl

oh

: 1,49

CORDONBLEU

Varkensf ricandeau
2,45

LISSE: Blokhuis 18
HILLEGOM: Hoofdstraat 73
HAAELEM: Botermarkt

HAAKLEM: Zijl weg 102
HEEMSTEDE: Binnenweg 117
ZANDVOORT: Grote Krocht 7

*
*
*

2,99
Van
Findus diepvries

J
J

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

Kom gerust eens binnenlopen. Het
verplicht u niet tot kopen. Maar kijk
dan wel naar onze enorme sortering
kamerplanten...

iLAGERIJEN

*
»
*

8,98

Kalfsschnitzel 100 gram

Ontbijtspek

*
*
*
»
*

13,98

KalfSlappen 500 gram
.3,75

blauwe
bessen
bramen

*%*%*%

Kalfsf ricandeau soo gram

i VÖÖRUW FIJN BELEGDE

SI!

*

*

AART VEER
*

IJskoud de beste

*

'ERICA'

Aanbiedingen geldig tot en met zaterdag 6 maart.

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

Nu voordelig breien

Handwerken, stramiens,

3 BOLLEN HALEN
2 BETALEN

tapijtgarens nu voordelig

't Luifeltje

't Luifeltje
Grote Krocht 26, tel. 17423.

Grote Krocht 26, tel. 17423

Laatste kans
Lions dames

Vrijdagavond 19 maart
geven wij een verrassende

MODESHOW
in Hotel Keur Zeestraat
Aanvang 20.00 uur m.m.v.
• Folklore vereniging De Wurf • Parfumerie v. d. Werf
• Van Steyn schoenen • Duo Tikal

Toegang f 12,50 incl. koffie met gebak en een champagne-cocktail.
Kaarten verkrijgbaar bij:

Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507-17878.
Ook zondagmiddag open.
Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht
Grote sortering
paasartikelen
Tromp Kaas, met 260 soorten kaas en verse
zuivelprodukten uit geheel Europa, viert
feest' Kom kijken en proeven. Naar onze
boerenkazen, naar de geitenkaasjes. het
eigen merk Camembert, de Fromage Frais
- zó uit de emmer! Nieuw ook is onze afdeling "Culinair" met de allerheerlijkste kaasha

P)es!

ledere koper
ontvangt een
kleurige
kaaskaart!
Zandvoort:
Gr. Krocht 5

Amsterdam, Bijlmermeer,
Haarlem, Zandvoort.
Beverwijk, Purmerend

Voordelig

JONG BELEGEN,
•
2e pond
* HALVE PRIJS

CAMEMBERT de TROMP, nu
Scharreleieren, nu, 10 voor
VERSE KRUIDENKAAS, 100 g. nu

375
2,49
|,95

Bij aankoop
voor ƒ 10,100 g. verse
BOURSIN KADOü

andere kaas

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Tel. 1 60 33

Uw adres voor:
BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

Zaterdag komt de fotograaf
voor een GRATIS FOTO VAN UW HUISDIER op vertoon van een
bon die wij beschikbaar stellen voor onze klanten.

Dierenspeciaalzaak WEZENBEEK
GROTE KROCHT28 - ZANDVOORT.

vond
wat

zocht
l J l

Grote

ZANDVOORT - De dames van The Lions hebben zich aan de laatste
strohalm vastgeklampt
in de strijd om de degradatie. Het bezoekende
Blue Stars werd in een
bijzonder spannende en
harde strijd met 49-47
bedwongen. Tot aan de
laatste minuut is de uitslag van deze gelijk opgaande strijd onzeker
geweest,. In de laatste
minuut wist Lions de
zege veijjg te stellen.
In de eerste speelperiode
was er in het geheel geen of
weinig verschil tussen "beide teams. Over een weer
namen Lions en Blue Stars
de leiding die niet groter
werd dan één punt. In de
18e -minuut leidde Blue
Stars met 23-24, doch in de
laatste seconde zorgde Wil
Beerepoot voor een 25-24
ruststand.
na de basketwisseling
werd de strijd grimmiger,
mede door het grote belang van de strijd. De gasten leken op de zege af te
stormen, na 8 minuten spelen, 29-36 en zelfs na 13
minuten 35-44. De strijd
kreeg echter, door een fantastische inzet van Lions,
een geheel ander verloop.
Tergend langzaam sloop
Lions naderbij en met nog
twee minuten te gaan, waren de kansen met een 4446 stand volledig weergekeerd.
De Zandvoortse dames
hielden het tempo hoog en
zagen kans om in de slotminuut een 48-47 voorsprong te nemen.
Lions kreeg balbezit en
Blue Stars trachtte dit
over te nemen, doch dat
ging ten koste van een
overtreding. Van de aan
Lions toegekende vrije
worpen werd er één benut,
waardoor Blue Stars op
een, 49-47 achterstand
kwam te staan. De resterende seconden waren tekort om verandering te
brengen in de stand, waarmee Lions met de zeer verdiende winst ging strijken.
Topscores: Kika de Leon
13, Yvette van Deursen 12,
Thea Drayer 9, Shika Dijkman 7 en Wil Beerepoot G.
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'cf* WEEKEND
cT DIENSTEN
HuisartsenpraiuijK tiouman en Mol
Arts: B.F.J. Bouman, tel. 15600. Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058, Drenth tel. 13355,
Flieringa tel. 12181, Zwerver tel.
12499.
TANDARTS: tel. 023-313233.
WIJKVERPLEGING: zr. Th. de Roode, Noorderstraat 30, tel. 16358.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N.
v. Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, Qat 2,
Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023313233.

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847.
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie: tel. 023-320202 (dag
en nacht).
POLITIE: tel. 13043.
BRANDWEER: tel. 12000.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND: ongevallen 023-319191, besteld
vervoer tel. 023-319277.
TAXI: tel. 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat
l, tel. 13459 (b.g.g. 023-320899 of
320464). Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maadagavond van
7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens afspraak. Voor deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt dat er voor de vrager
geen kosten verbonden zijn.

KERK
DIENSTEN
Hervormde kerk. Kerkplein: 10.00
uur: geen dienst wegens gemeenschappelljke hervormde gereformeerde dienst in de Gereformeerde Kerk,
Julianaweg 15, voorganger: ds. C. Mataheru.
Jeugdhuis achter de kerk, Kerkplein:
10.00 uur: jeugdkapel.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur: ds. C. Mataheru, hervormd
predikant te Zandvoort, gemeenschappelijke hervormd gereformeerde
dienst; 19.00 uur: geen dienst.
Nederlandse
Protestantenbond,
Brugstraat 15: 10.30 uur: prof. dr. A.
van Biemen, Bentveld, Ned. herv.

UITNODIGING
Fiat geeft een feestje. Omdat er nieuwe bellissimo Fiats zijn.
De hartvcroverende Panda 34. De nieuwe Fiat 127-serie.
Omdat er zoveel fantastische Fiats zijn. Omdat het lente wordt.
Primavera. Doe mee. U bent van harte welkom.
Van donderdag n maart tot en met maandag 15 maart in onze
showroom.
Een lichtvoetig, zonnig, zuidelijk feest. Met heerlijke Italiaanse wijn.
Mandflessen vol Chianti, ookTonino wijn en salami en Parma-kaas.
Kom kijken naar de familie Fiat. Want Fiat pakt uit met
fantastische prijzen.

anno

UW FUT DEALER

Autobedrijf ZandvoortBV
Kamerlingh Onnesstraat23 - Zandvoort
Tel. 02507-145 80

Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem: 10.30 uur: ds. J. Smink;
19.00 uur: zendingsavond. Woensdag
17 maart: 20.00 uur: bijbelstudie-bidstond.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere

'de
frietpot'
Komt u toch langs
lopen? Kom dan bij
Arnoud en Jaqueline
een patatje kopen.
Heden (v.a. 1 april)
zijn wij van 15.00
tot 22.00 uur open.
Dit al bij de Frietpot
aan de Vondellaan.

Vondellaan 1B
telefoon 16227
Woensdag
open

van 16.00
tot 22.00 uur

LENTEPRIJSVRAAG
Fial pakt uit met werkelijk fantastische prijzen,
iste pjijs: een Fiat Ritmo 6sL.
2de prijs: een Fiat Panda 34.
3de t/m ?de prijs: 4 dagen Rome met Alitaüa, geheel verzorgd voor
2 personen.
8ste t/m nde prijs: 7 dagen hotelvakantie in Le Marche, voor 2 personen
(midden Adriatische streek).
Verder Fiat race-jacks en Fiat Panda T-shirts.
In totaal honderd prijzen. Dus volop kans.
Neem de kinderen gerust mee. Elke dag (behalve zondag) en
op de koopavond.
Arriverderci.

Woensdag 17 maart: 's avonds om 8
uur: kaderbespreking.
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk S t. Agatha, Grote
Krocht: zaterdag 13 maart: 19.00 uur:
eucharistieviering met orgel en samenzang. Zondag 14 maart: 8.45 uur:
stille eucharistieviering; 10.45 uur: eucharistieviering met medewerking
van het St. Caecilia kerkkoor. Dinsdag 16 maart: 's avonds om halfacht:
oekumenische gebedsdienst.
Radiokerk Bloemendaal, Vijvenveg
14: 9.30 uur: ds. P.J.M. Hoogstrate,
Mijdrecht; 19.30 uur: ds. J.G. Meyman, Amersfoort.

Dus kom bij ons

Tijdelijk heeft Talbot drie van z'n
meest suksesvolle modellen - de .
Horizon, de Solara en de 1510 - nóg
completer gemaakt En een nóg fraaier
uiterlijk meegegeven.
Terwijl dat aan de prijs nauwelijks te
merken is.

SOLARAULTRA^
Of 1510 Ultra. Nog rianter uitgevoerd dan de volautomatische GLS van 21.990,-.
En die heeft al elektrisch bedienbare
zijruiten vóór, transistorontsteking en 6 jaar
garantie op de
JT—«/

/f *i

TE KOOP

Opel Kadett
1975, wit,
97.000 km.
f 2750,Tel. 02526-75300.

School- of
studieboeken
bestellen?
Daar hoeft u niet voor naar Amsterdam,
Amstelveen of Kampen.

Wij leveren binnen één week,

't Boekhuis
Zijdstraat 12
Aalsmeer, tel. 02977-24454

Laat nu uw

tuin snoeien

Laat nu uw bankstel of
fauteuil opnieuw
stofferen

Voor tuinaanleg en
onderhoud

Ruime keus in eerste kwaliteit meubelstoHen
Vrijblijvend prijsopgaaf

FRANS STUKART

aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur, dienst in
gebouw Madoerastraat l, HaarlemNoord.
Volle Evangelie Gemeente: zondagmorgen 9.45 uur: dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee.

Geboren: Erwin Leo, zoon van P..C.L.
Bonkerk en K. van Veen.
Ondertrouwd: H. Kinneging en M.
van Wijk; W. van der Werff en M.
Blasé.
Gehuwd: C. Molenaar en A.E.M. Meulman.
Overleden: Jan Koper, 67 jaar; Sieberigje de Nobel, geb. Rijninks, 89 jaar;
Anna M. Kalff, geb. Schut, 80 jaar:
Engeltje Kerkman, geb. Schaap, 79
jaar; Jan Koning, 85 jaar; Jeanerte
Staal, geb. Trijtel, 93 jaar; Frits W.
Moswold, 87 jaar; Anna M.J.W.F. Heine. geb. de Jonge Melly; Maria E.
Raavé, geb. Henneveld, 96 jaar; Jan
H. Leeuwerke, 86 jaar.

Datum:
HW LW HW LW
11 mrt.
4.25 0.09 16.33 12.43
12mrt.
4.58 0.49 17.17 13.15
13 mrt.
5.34 1.29 17.54 13.55
14 mrt.
6.13 2.01 18.33 14.20
15 mrt.
6.44 2.27 18.50 14.52
16 mrt.
7.06 2.50 19.23 15.15
17 mrt.
7.39 3.19 20.12 15.44
18 mrt.
8.37 4.05 21.24 16.37
17
Maanstanden:
woensdag
maart LK 18.15 uur.
Dood tij: vrijdag 19 maart.

even gezellig aan.
-4-
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dames want Cortina heeft ook een .
uitgebreide kollektie herenmode.
De eerste modeshow duurt een uur, de
jjtpS!,w?|85.ii;.-iJ ...%•. '•?<::£,."' f - ' jffb
lingerie en foudation en dames- en
herenmode worden dan getoond, er
volgt een kwartier pauze, waarna Rob
de Nijs optreedt. Hierna weer een
Lente 1982
korte pauze. Besloten wordt deze
met de bad- en strandmode.
Maart betekent niet alleen op de show
Medewerking wordt hier verleend
kalender dat de lente komt, ook door de navolgende zaken: De Broisduidelijk merkbaar is dit in de sois schoenen, Topshop Haarlem vermode. De diverse zaken tonen al zorgt de muziek, La Bonbonnjeère,
de nieuwe mode, en ook verschil- bonbons, Eurosol en het ballet van
lende shows zijn reeds gepland. Roos van Rooyen treedt op, terwijl
ook hier John & Leonie v.d. Werf
Lida Bromet
zorgen voor de cosmetica.
Als extra attraktie hier geeft uw toeDe eerste modeshow is die van Lida gangsbewijs ƒ30,- p.p. incl. koffie,
Bromet. Deze wordt gehouden op vrij- hapje en drankje) u tevens de kans
dagavond 19 maart in Hotel Keur in een weekendreis te winnen. Ook hier
de Zeestraat. Om 20.30 uur start daar weer veel andere prijzen in de verloeen verrassende show. omdat ook ting.
door de Folklore Vereniging De Wurf De gehele entourage zal hier ongetwijmedewerking wordt verleend.
feld borg staan voor een gezellig
Medewerking verlenen Parfumerie avondje uit. want de StadsschouwJohn & Leonie v.d. Werf en Van Steyn burg in Haarlem heeft voor een modeschoenen. Het geheel wordt omlijst show wel een heel unieke sfeer.
door het Duo Tikal.
De zaal gaat om 20.00 uur open, de Strand
koffie met gebak staat dan al klaar.
Om 20.30 uur precies opent De Wurf Waar kan de nieuw gekochte kleding
de show, in de pauze krijgt men een beter getoond worden, dan op het
champagnecocktail aangeboden. Er Zandvoortse strand? Nieuws van het
is een diaserie over huidverzorging, strand is er in zoverre, dat de meeste
terwijl na het tweede gedeelte van de paviljoens de komende weken hun
modeschow een grote verloting wordt deuren weer zullen openen, voor een
georganiseerd.
misschien wel lange hete zomer.
Toegangskaarten voor deze show zijn
verkrijgbaar bij Lida Bromet Mode Nieuw op het strand is Johan Beereaan de Grote Krocht 19, è ƒ 12,50 p.p. poot. Zijn strand ten t heeft nog geen
naam (windegge wil er bij Johan niet
in) en is vanaf zondag 7 maart geI'm so glad, I'm a woman
opend.
De tweede zeer feestelijke en grootse Het was een stralende zondag, wat
modeshow van een Zandvoortse zaak frisjes en vandaar waarschijnlijk dat
is die van JM body fashion intematio- de zelfgemaakte soepen, echt oudernal, lingerie / foundation / bad
& wets getrokken van vers vlees, zoaJs
de erwtensoep, de uiensoep en «Je
strandmode, en Cortina Modes.
Deze zaken tonen hun voorjaar / zo- kippesoep, gretig aftrek vonden.
rnercollectie in de Stadsschouwburg Op 15 april wordt het strandrestauin Haarlem.
rant geopend. De stralende zon van
Niemand minder dan Rob de Nijs afgelopen zondag doet vermoeden dat
treedt op, terwijl het gehele program- Johan de donkere wolken boven het
circuit heeft laten hangen, maar goed
ma er uiterst verzorgd uitziet.
De modeshow begint hier om 20.15 ook, want op het strand kan men
uur, en is niet alleen bestemd voor slechts zon gebruiken.

andvoorts
akennieuws

ULTRA-EXCLUSIEF RIJDEN KOST i
ALT JD VEEL GELD.
MAAR NU EVEN NIET
HOREDN ULTRA1
Heeft alles wat elke Talbot Horizon U LS
al heeft. Dus 5 deuren, transistorontsteking,
4 onafhankelijk geveerde wielen, dwarsgeplaatste motor, gescheiden remcircuit met schijven
vóór, elektrische ruitesproeiers, achteruitkijkspiegel met dimstand, kindersloten op de
achterponieren en 6 jaat-garantïe op'de carrosserie tegen doorroesten van
binnenuit. Wat kan de
Horizon Ultra dan

nog méér hebben? Bredere banden én aangepaste velgen én speciale bekleding én een
achterruit wisser/ wasser én hoofdsteunen én
een radio inbouwkit én zilverkleurige vernismetaallak met exclusieve "striping".
Van de Horizon Ultra zijn er maar 600
voor Nederland gemaakt. Dus u moet zich wél
haasten. Vooral als u weet dat deze bijzonder
complete Horizon niet meer kost dan 16.490,-.

carrosserie
tegen doorroesten van binnenuit.
Maar de Ultra heeft ook nog - naar
keuze - schuifdak, getint glas of (alleen
Solara Ultra) stereo radio/recorder en
is te herkennen aan z'n Ultra
embleem. Wat dat - inclusief vernis metaallak - meer kost?
Wel 5 gulden meer! Maar dan
moet u wel heel snel zijn. Want van de
Solara Ultra (en 1510 Ultra met vijfde
deur) is maar een beperkt aantal exemplaren
voor Nederland beschikbaar.Voor 21.995,-. dus

©TALBOT

Prijzen inclusief B.T.W. ATievcringskostcn .?2b.-. Wijzigingen voorbehouden

Hoveniersbedrijf

Tel. 02503-12079
Hammarskjöldstraat 109,
Hoofddorp

Kuypers Interieurverzorging
Aalsmeerderdijk 616 • Rijsenhout
Tel. 02977 20402.

Autobedrijf Versteege B.V.. Zandvoort
Pakveldstraat 21. tel. 02507-12345

DE ULTRA-SERIE VAN TALBOT BEPERKT VERKRIJGBAAR Bij DE TALBOT DEALER.

Grote FOTO-QUEUE
jubileum-verkoop!

vanaf
10 maart
tot zolang de voorraad strekt

Voor het komende zomer seizoen
Er zijn nog veel meer jubileumaanbiedingen
O a. in kleinbeeld-kompakt-kamera's. diaprojektoren.
filmprojektoren. verrekijkers, films, spiegelreflexkamera's, elektronenflitsers, objektieven. div. toto- en
filrntoebehoren etc. etc. Kom m onze winkels kiiken,
hel loont beslist de moeite!

sters
REVUE CX 325
Volautomat'sche super-8 filmkamora met
3x motor-zoom objektief Geelt prima resultaten
Filmkassette inleggen en filmen maar!

REVUE Pocketflash 25
Pocketkamera met ingebouwde elektronenflits
voorsuper-makkelijk foto's maken, binnen en buiten.
Handig klein, dus altijd mee te nemen!

219.-

REVUE Zaktelescoop

REVUELUX SOUND 25
Geluidsfilmprojektor mot ingebouwde versterker
en speaker ZoomobieMief en
halogeenlamp 12 V/100 W
*ÏQQ «~
Jubileumprijs **»!%*•

lOx vergroting en een zeer helder beeld.
Jubileumprijs

250 Diaraampjes
Glasloos, klembeeld Snel en makkelijk
inramen
Jubileumprijs 250 stuks

12.90

,DE DUINPAN'
Vondeliaan 57 - Tel. 1 21 70.

Hang/legkas(

3 REVUE Speelfilms
O.a Charlie Chaplin, de Dikke en de Dunne,
Smurfen.
Jubileumprijs 3 stuks (a 15 m) vanaf

van half mei tot eind augustus.
Leeftijd min. 19 jaar, en in het bezit van
zwemvaardigheidsdiploma's.
Sollicitaties te richten aan:

Hel kwalitcilmcrlt mei hel inlernolionalc muts van hul grootste (otohuij Ier wereld.

159,-

REVUEFLEX TL 25
Spiegelreflexkamera met lichtmeting door verwisselbaar
objektief t:1,8/50 mm (P-draad. 6-lenzig). Sluitertijden
vanaf U1000 sek. Deze reflex heeft alles, wat U voor
spiegelreMexfolografie nodig heef!

grenen uiivocrins
172-50-97

Drugsfore IVSoeretifourg
Haltestraat 8, telefoon 16123

Hct Kastcnhuis

Grot.? Krocht 25
Tel. l 7 7 5 1 .

Hoge
bijverdienste
voor enthousiaste
vrouwen die wat uren
p.w. over hebben.
Inl. 020-947859
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KUIMSTGEBITTENREPARATIES

Grote sortering
eiken plnvuizontafels

PAGINA

Dwarsfluitlessen

CREATIEF
voor
INLIJSTEN
Buureweg?,
zijstraat van de
Kerkstr. Zandvoort
Tel. 02507-17367.

va na f ƒ 198,-

A. RITMAN
Hfinw.iultsinint/") tclpfouii 07507

voor beginners

Hot Kastenhuïs

1 'l! 65

Grotp Kroi In 25.
ti>l<>foon 17711

FFRQT
FüCKFP FTFM
L. L. n O d I L.Cii\c\Cn
C E ClM.

VIDEOTHEEK TRAWSyAAL

Marijke Paap
Tel. 02507-14755

in ecru en kaki, 100% katoen
i:

Chinees Indisch Restaurant

bezorgt nu ook videobanden bij u thuis.
Maandag-en donderdagavond
halen en brengen
3 Systemen VHS B È T A - V 2000
l Band f 15,-, iedere band meer f 10,- extra.
Owt' handen snn vofi uitstekende k'.Viiliti il
Slechts gühlK; n>g bewijs» nodig

£Haltestr.»569 hoek Zeestr.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Zandvoort tel. 02507-17897

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave on folder met
waardevolle tips.

SPECIALE AANBIEDING

Bol voor een gratis catalogus of inf orrnjtiu op
wprkdaqc-n Uibsen 6 un 8 uur s dvondb

Tel. 023-27 1592

KSRKSTR.20

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG"

-i koffie, per p»rsoon all-in

• TSL:3136

Niet het enige, wel hst beste adres

Diner afhalen boven f 35,J

Atelüer De Buts
_•" *•„

Gebrandschilderd gids
G'oti; kollokvc mcvJaillurib
Glas in lood Restauratie
Specialiteit:
medaillons naar foto of dia
Taferelen Oud-Zandvoort
Dorpsplein 2, Zandvoort
tel. 19015, zondagmiddag
open

GRATIS FLES WIJN

DE WST VERHUIZINGEN

Lekkerzeg!
GEWONE BOLLETJES
Win

BAKKERIJ

A. J. v. d. Moolenstraat54rd
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem Tel. 023 - 31 04 04

Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01

GEVRAAGD

te huur 90,-p.m.,
eventueel te koop
12.000,Br. o. nr. Z580
bur. v. d. blad.

Hu!p in de
huishouding
1 ochtend per week
Tevens te koop
gevraagd
GEVELKACHELTJE
Tel. 02507-15711

Te huur gevraagd in
Zandvoort-Noord

Kleine opslag
en/of
kantoorruimte
Mogelijk m. gar.

o.i.d.
Br. o. nr. 2581
bur. v. d. blad.
R 82

De andere 500 prijswinnaars staan vermeld
op het prijswinnaarsbiljet in de Spar-Winkel.

S

.... 76
,61.145
210 Almiron
""-. M2 blik 900 gni
TTw
Spar Boterhamkorrels zak 400 g 189 Spar Lunonadesiroop fles o s
.. . .661
129
Bam^ant^^cn
^ ^ elDieetmargarmekuip250 ,110 ^^2^- .s.451
^O^nes^Occ: Ï.Ï..189 B^^d^arine
Witte Reus ^ 2000 .
B r,m

Suiker kilo
«par Filterzakjes nr.2
Friesche Vlag Koffiemelk

;A'"

Tgoud 540 gram

'10.76 Calvé Pindakaas pot 350 gram A239 Spa Rood literfles

« jjn
t
,k 48 mk^^SOs
Saroma Pudding alle smaken pak 4O P aKjC - JU b _;..

' Olvarit oranje alle smaken, potje 127
Vanille Vla gepasteuriseerd
; Almiron AB blik 900 gram . - .".10.21

69
y

„ ..

"

. ,.„=.i-io«

par Damesverband
Spar

»»»
met h^htQtrin
hechtstrip nak
pak 20
20 stuk
stuks

198

De hoofdprijs van het grandioze Spar
Jubileum Bingo-spel ging de tweede
ronde naar de familie Vesterink in
Dieren. En nu is de VIERDE Bingoronde gestart. Met opnieuw voor
tienduizenden guldens aan Bmgopnjzen. Hoofdprijs: een luxe
Volvo 343. Verder: honderden andere
prijzen, zoals JVC video-recorders,
Braun filmcamera's, geldprijzen enz.

Côtes du

Koop een of meer nieuwe Bingokaarten voor ƒ 1,50 perstuk. Daarmee
steunt u de Vereniging "ZON", de
Vereniging van Zieken- en Bejaardenen andere Huisomroepen in
Nederland! En... u kunt binnenkort
óók bericht krijgen dat u zo'n fantastische prijs hebt gewonnen!
Let ook op
de speciale Bingo-aanbiedingen.

donderdag 11 maart

Verse Kuikenbout
kilo

fles 0,7 liter fijn 1 50 gram

SPAR heeft liefst 450 SPAR
Eigen-Merk artikelen, nét zo
goed, maar u betaalt 'n stuk
minder! Ze zijn gegarandeerd
door SPAR: de grootste
kruidenier van Europa.

Aanbiedingen geldig
t/m dinsdag 16 maart

Lassie Toverrij
pak 400 gram

*ar Koffie
gemalen vacuüm

roodmerk
pak 250 gram

Sandeman Sherry
medium/cream/
dry secco
0,7 liter

vrijdag 12 en zaterdag 13 maart

Tandpasta

Palingworst
Nutricia
Chocomel

500 gram

50 ml. tube

150 gram

Allesreiniger
750 ml'

fles 1/1 liter
Zeeuws Meisje s
Margarine
kuipje 500 gram

Haaskarbonade
volvet belegen
'vers van 't mes'
500 gram

500 gram
Spar
Spekkies zak

Biotex
groen/blauw
pak 2 kilo
Dobheüman
zak 2 kilo

Mona VoSIe
Fruityoghurt
0,5 liter

s

neutraal/blauw

Beschuit rol blauw

pak 500 gram

Polyfix Shoepolish
b rui n/zwart/

kilo

Spar Spinazie
600 gram

Goud kuipje

ar

100 gram

?m
fles 1000 gram

Varkensfilet
stukje of
lapjes 500 g

Mager Runder
250 gram

Verse Kip
kilo

645

woensdag 10 maart

Hollandse Komkommer
per stuk
donderdag 11 maart

Boerenbruin
800 gram

Appelen IVz kilo
'rome beauty'
vrijdag 12 en zaterdag 13 maart

Paasfiguurscliuïni ^
200 gram

\. M
^ö»

M

„. ,?/,,

Chocolade Paaseitjes
'rnelk of puur
x^
helje 150 gram
^

400 gram

Jaffa
9 stuks
Sinaasappelen
Chiquita Bananen

kilo

Rode Paprika
2 stuks

Paasfruit Eitjes
500 gram

Oma's Cake

Krenten-rozijnenbrood

l in

450 gram

'SPAR SUPER SN: Zandvoort: Celciusstiaal 192

Bloemkool
per stuk

249
198

WEEKMEDIA 30

DONDERDAG 11 MAART 1982

PAGINA 5

Zandvoortmeeuwen
wijst DTS terug
ZANDVOORT - Een goed gespeelde eerste helft
'Zandvoortmeeuwen
om tegen DTS met de zege te
strijken. In deze periode namen
de Zandvoorters een riante 3-0
voorsprong die in de tweede helft
in een 4-1 zege werd omgezet.
Vooral Marcel Schoorl had een
belangrijk aandeel in de overwinning. Hij scoorde tweemaal
en in beide overige treffers was
hij de voorbereider. Door het gelijkspel van concurrent ZFC
heeft Zandvoortmeeuwen nu
twee punten voorsprong.
In de eerste helft heeft Zandvoortmeeuwen bijzonder goed voetbal laten zien. De DTS defensie kreeg totaal
geen vat op de snelle combinaties en
vooral Marcel Schoorl zaaide voor de
nodige paniek. Goed stuwend werk
van middenvelders Duncan Pratt en
Rob Buchel zorgde voor de nodige
aanvoer naar de aanvallers. Rob Buchel was al snel dicht bij een treffer,
doch de keeper redde ten koste van
een hoekschop. De badgasten forceerden diverse hoekschoppen die gevaar-

lijk voor de doelmond kwamen. De
DTS defensie wankelde, maar kon
"toch nog even staande blijven. In de
15e minuut waren de gasten echter
kansloos. Een fraaie voorzet van Marcel Schoorl werd door de keeper foutief beoordeeld en Kees Bruin scorrde
met het hoofd, 1-0. Vijf minuten later
opnieuw raak. John van der Zeijs
zette Kees Bruin op rechts aan het
werk. Deze bediende de snel inkomende Marcel Schoorl op maat en het was
via de binnenkant van de paal 2-0.

Paniek
De gasten waren volkomen in paniek
en overrompeld. Mede door het goede
combineren van Zandvoortmeeuwen
zag DTS geen kans ook maar iets in te
brengen. Meerdere doelpunten leken
te gaan vallen, doch met kunst en
vliegwerk bleef het DTS-doel meerdere doorboringen bespaard. Zo werden
schoten van Richard Kerkman en
Marcel Schoorl van de doelü\jn gehaald en een prima kopbal van Duncan Pratt ging rakelings naast.
Na dit geweld liet Zandvoortmeeuwen
enigszins de teugels vieren, wat DTS

Elftal meisjes B
zaalhockey
kampioen
ZANDVOORT - Het meisjes B-l
elftal van de Zandvoortse Hockey
Club heeft het kampioenschap
behaald in de competitie zaalhockey van het afgelopen winterseizoen.
Het team, bestaande uit Leonie Porton (capt), Mandy Waterdrinker, Inez
Wiersma, Ariënne de Vries, Mirella
Toorenent, Viviane van Randwijk,
Madeion Polman, Marjolein Hilke,
Liane van Dijk, Patricia en Barry
Boom en Monique de Baar hebben
een uitstekend zaalhockeyseizoen
achter de rug.
Hierbij mag niet vergeten worden dat
deze zege mede te danken is aan
Jasperine en Marieke van het C-team,
omdat deze beide meisjes invielen
toen de rest van het team op de
laatste wedstrijdzondag, behalve
Marjolein, Madeion, Mandy en Inez,
vertrokken bleek naar de wintersport.
Een extra compliment aan reservekeepster Madeion, die haar doel de
laatste twee wedstrijddagen mooi
schoon hield. Proficiat!

De tweede helft was van veel minder
kwaliteit. Zandvoortmeeuwen hoefden niet meer zo nodig en DTS was
niet in staat om goedlopende aanvallen op te zetten. Nonchalance in de
Zandvoortmeeuwen defensie zorgde
voor veel balverlies, maar ook hier
wisten de bezoekers geen raad mee.
het spelpeil werd er niet beter op
mede veroorzaakt door hard ingrijpen
van beide teams.

Strafschop

Er moest een strafschop aan te pas
komen om weer wat leven in de brouwerij te brengen. Een DTS-aanvaller
drong door tot in het zestienmeter
gebied, waar Richard Kerkman gereed stond om deze af te stoppen. De
scheidsrechter oordeelde dat dit op
incorrecte wijze geschiedde en de toegekende strafschop betekende 3-1.
Het schudde Zandvoortmeeuwen
enigszins wakker. Snelle counters
brachten Buchel en Schoorl in schietpositie, doch net naast. Toch was
opnieuw Marcel Schoorl die na aangeven van Rob Buchel voor 4-1 zorgde.
welk team zondag in Zandvoort Er volgden nog enige rommelige situaties voor de doelen, maar dit leverop bezoek komt.
de niets meer op.
Een goed combinerend TZB heeft
Heemstede vooral in de eerste helft
volledig overspeeld. In deze periode
toonde TZB inzet, goed vrij lopen en
ook het kansen benutten was goed
verzorgd, waarmee duidelijk werd dat
de Zandvoorters wel degelyk kunnen
voetballen.
Het duurde 15 minuten eer TZB de
leiding kon nemen. Een geweldige
rush van Edwin Miezenbeek vanuit de
defensie werd door een Heemsteedse
verdediger op onregelmatige wijze in
het strafschopgebied gestopt. De toe- ZANDVOORT - Dat er voor Hong
gekende strafschop betekende geen Kong niet veel meer op het spel
probleem voor Martin v.d. Mye, 0-1. staat in de interregionale klasse,
Na dit bevijdende doelpunt gingen De
Boys steeds beter spelen en het duur- blijkt wel uit de resultaten van de
de niet lang of opnieuw konden de afgelopen week. Tweemaal kwaZanclvoorters juichen. Hans van der men de Zandvoorters in het veld
Maas ondernam een prima solo, die en dat leverde slechts een punt
even vakkundig werd afgerond, 0-2. op. Eerst verloor een matig speNog was het niet genoeg. Na 35 minu- lend Hong Kong van Zekveld
ten was het Harry Hoogeveen die
met 5-3 en jl. maandagkeihard en onhoudbaar raak knalde, Sport
avond kwam4 hefe tofr een 3-3 -ge0-3.
lijkspel tegen Dé Ezel."
In de tweede helft heeft Heemstede In de tweede klasse stond ophelemaal geen kansen gehad. TZB nieuw een derby op het programbleef uitstekend spelen en schiep zich ma. Rinko bleef Medina Carpets
vele kansen, doch het kansen benut- met 3-2 de baas in een spannende
ten was nu een stuk minder. Cees party zaalvoetbal.
Sebregts speelde zich enkele malen
goed vrij, maar of de schoten gingen Hong Kong
naast of de uitstekende Heemsteedse
keeper redde.
Een ongeïnspireerd Hong Kong leek
Vlak voor het einde leefde de strijd een grote nederlaag tegen Zekveld
nog even op meteen schitterend TZB- Sport te moeten incasseren. Zowel in
doelpunt. Martin v.d. Mye gaf een de eerste helft als in het begin van de
gave voorzet, die door uitblinker Ad tweede helft werden de. Zandvoorters
Vastenhouw vallend werd ingekopt, overspeeld. BU een 5-0 achterstand
0-4.
werd er eindeiyk een hoger tempo

ZANDVOORT - Tydens de nationale kampioenschappen wedstrijdzwemmen in Zutphen het
afgelopen weekend, hebben de
Zeeschuimers zeer hoog gescoord.
Ria Willemse won goud op zowel
de 100 als de 200 meter schoolslag. Petra Hillenius eindigde
achter Ria op de tweede plaats bij
de 200 meter schoolslag. De overige teamleden van de Zeeschuimers zwommen erg sterk maar
kwamen op de beslissende momenten niet aan de enorm snelle
tijden die deze NK kenmerkten.
De NK-ploeg van de Zandvoortse
Zwem & Poloclub de Zeeschuimers kan dik tevreden zijn met de
behaalde overwinningen waarbij
uitzicht is op deelname aan de
wereldkampioenschappen
in
Ecuador en de Europese jeugdkampioenschappen in Innsbrück.

Zege voor
Wim Koene
ZANDVOORT - Amateurwielrenner
Wim Koene heeft jl. zondag een prima
overwinning weten te behalen in een
koers over 80 km. in het Spaarnwouderbos. In deze snelle wedstrijd, met
veel uitlooppogingen, ontstond halfkoers een kopgroep met o.a. Wim
Koene. De prima samenwerkende
kopgroep kon lange tijd uit de greep
blijven van de achtervolgers. Vlak
voor het einde slaagden 12 renners
erin om zich bij de kopgroep aan te
sluiten.
Deze 19 man snelden op de finish af en
met een messcherpe eindsprint druktp de attent rijdende Wim Koene zijn
v .-i als eerste over de eindstreep.

ZANDVOORT- Na een zeer ruime overwinning, in de voorlaatse wedstryd, van 9-1 tegen Hillegom, zyn de
kampioenschapskansen voor de C-junioren van Nihot zeer groot geworden.
Het kampioenschap kan in de allerlaatste wedstrijd behaald worden tegen de junioren van DSC'74.
Bij winst zal Nihot ongeslagen kampioen zijn, waarby het zeer grote concurrentie heeft ondervonden van
de jeugd van Score Advertising en Ripperda.
Ook in de strijd om de beker doet Nihot nog volop mee na een 8-1 winst In de eerste wedstryd tegen Score
Advertising 2, waardoor plaatsing voor de derde ronde bijna zeker gesteld is.
Op de foto de hoogstwaarschijnlijke kampioenen van Nihot. Zittende van links naar rechts: Henry
Marcel/e, Jan Willem Luiten, Dennis Keuning. Staand van links naar rechts: Remco van Lent, Eric de
Jongh, coach Raymond Keuning, Frank Paap en Ivar Steen. Witn Paap ontbreekt op de foto.

Ria zwom in maart 1980 een nationaal
record op de 200 m schoolslag, 2.35.90
en was daarmee de top van de schoolslagzwemsters in Nederland. Kort
daarna kreeg zij een ernstige rugblessure waardoor zij ruim achttien maanden volledig uit de zwemwereld was.
Dank zij de wilskracht van dit zeventienjarige meisje heeft zij het gepresteerd om samen met haar trainer
afgelopen zaterdag haar nog niet aangetaste record persoonlijk te verbeteren. In een zinderende finale zwom zij,
met haar klubgenote in tweede positie naar een nieuw nationaal record
van 2.35.57 waarmee zij direct werd
gefeliciteerd door Petra Hillenius die
de tweede plaats met 2.37.24 vóór
Petra van Staveren van de Steur met
2.40.96 veroverde. Ook op de 100 meter schoolslag stak Ria in een uitstekende vorm en noteerde de beste tijd
1.12.10 vóór Petra van Staveren met
1.12.52 en Mirjam Lemstra van LZC
'29 op de derde plaats met 1.15.09.
Ria Willemse heeft zich met deze fantastische prestaties beslist in de nationale lanrienploeg gezwommen - een
selectie van de zestien beste Nederlandse zwemmers en zwemsters - die
straks tijdens de wereldkampioenschappen in Ecuador Nederland zullen vertegenwoordigen. Een zeer eer-

gedraaid en dat betekende wat meer
vuurwerk. Door doelpunten van Marcel Schoorl (2x) en Menno Visser kwamen de badgasten terug tot 5-3. De
eindsprint werd echter te laat ingezet
om tot een beter resultaat te komen.
De wedstrijd tegen De Ezel was van
veel betere kwaliteit. Het in degradatie verkerende De Ezel vocht voor
elke meter grond, daarby fel aangemoedigd door het in groten getale
aanwezige Heemskerkse publiek. Dat
Hong Kong zeker wel tot een goede
partij zaalvoetbal kan komen, liet het
in de eerste speelhelft zien. Snel opgezette aanvallen resulteerden in kansen die dan ook fraai werden benut.
Menno Visser had er veel zin in, daar
hU met een gave hattrick voor 3-0
zorgde. Vlak voor de rust maakte De
Ezel verrassend 3-1.
Na de doelwisseling spannende momenten voor beide doelen. De Ezel
streed voor lijfsbehoud en wist tweemaal raak te schieten, wat 3-3 betekende. In de spannende slotfase kregen belde teams goede mogelijkheden
op de winnende treffer, doch deze
bleef uit.

Nihot-Medina

Zeeschuimsters op erepodium

volle plaats m een zeer fanatiek strydende zwemwereld.
Petra Hillenius, een spontaan dertienjarig meisje gooit nu hoge ogen naar
alle internationale wedstrijden. Met
haar prachtige tweede plaats (tussen
al dat seniorengeweld), op de 200 meter schoolslag is zij een van de favorietes voor deelname aan de komende
Europese jeugdkampioenschappen in
Innsbrück. Het komend weekend is zij
al ingezet voor interland-wedstrijden
in Milaan tegen o.a. Rusland, Frankrijk en Italiè.
Met haar snelle tijd van 2.37.24 op de
200 meter schoolslag heeft zij zich op
de derde plaats gezwommen in de
Europese top. Die Europese top wordt
aangevoerd bü de dames door U. Geweniger (DDR) met een Europese en
wereldtoptijd van 2.26.17. Een derde
plaats in de Europese top voor meisjes onder zestien jaar geeft perspectief
voor de Nederlandse zwemsters. Onder haar leeftijd - en dat mag niet
vergeten worden • is zij op het ogenblik Neerlands snelste schoolslagzwemster en houdster van het Nederlandse aspirantenrecord.
Zwemploeg Zeeschuimers: Ria Willemse, Petra Hillenius, Marjolein
Phaff, Emmy Koning, Mare Hommes
en Ron Phaff.

Sportraad

Succesvol Nihot team

Weinig succes voor
ongemotiveerd H.Kong

GOUD VOOR RIA WILLEMSE

De nationale winterkampioenschappen hebben een lawine van nieuwe
records opgeleverd. Veertien seniorenrecords op de persoonlijke nummers, één jeugdrecord (van Petra Hillenius) en diverse klubrecords sneuvelden in het supersnelle Zutphense
25 meter bad. En alle zwemsters en
zwemmers hadden er kennelijk zin in,
want een supersnelle tijd betekende
ook mogelijkheden voor deelname
aan de wereldkampioenschappen.
Velen zijn het al weer vergeten maar

ZANDVOORT - In een voorbcreidingstraining die afgelopen zondag plaatsvond o.l.v. veelvoudig
Nederlands
karate-kampiocn
Denny Soto, heeft de Afafa Zandvoort onderstreept in het bezit
van veelbelovend talent te zijn.
In onderlinge wedstrijden tegen het
team van Soto, waarin leden van de
Nationale selectie vertegenwoordigd
zijn, wisten de Jcarateka's van Afafs
direct de leiding te nemen. Het waren
vooral Meivin Berg, Moh. Krim. Wedat en Nihat Cakir. die hun tegenstanders verbaasden met verbluffende
been- en handtechnieken.
„Het is geweldig", aldus trainer Koster, „dat de jongens in zo'n korte tijd
al zulke resultaten boeken. Ik schrijf
dit vooral toe aan onze goede accommodatie, de moderne trainingsaanpak en het deskundige kader. Onze
begeleiding is er vooral op gericht om
het jonge talent, waarover wij op het
moment mogen beschikken, zoveel
mogelijk bewegingservaring te laten
opdoen, opdat de voorwaarde om in
de toekomst te presteren optimaal is.
Tot op heden werkt het verbluffend.
er is een duidelijke en snelle groei in
vorm en zelfvertrouwen waarneembaar. Ik hoop dat wij dat met de
karatekampioenschappen in de Pagehal op 27 maart kunnen tonen."

in staat stelde iets terug te doen. Het
bleef slechts bij enige ongevaarlijke
schoten en hoekschoppen, waarmee
de Meeuwen-defensie geen moeite
had. Het was Zandvoortmeeuwen dat
beter de weg naar het doel wist te
vinden. In de 42e minuut soleerde
Marcel Schoorl langs enige DTS spelers, waarna hij de bal doorgaf aan
John van der Zeijs die schitterend in
de bovenhoek knalde, 3-0.

Prima herstel TZB
tegen Heemstede
HEEMSTEDE - Na de mindere
resultaten van de laatste weken,
heeft TZB zich prima hersteld in
de wedstrijd tegen Heemstede 2.
Door een 4-0 zege heeft TZB nog
niet alle kansen verspeeld op een
goed competitie-einde, mede door
het punt verlies van De Meer,

Karatesucces
voor AF AF A

Deze plaatselijke derby ging in de
beginfase vrijwel gelijk op, maar nadat Wiebe de Vries de score voor
Nihot had geopend was het met de
tegenstand van Medina gedaan. Een
verzwakt Medina had geen grip op de
snelle combinaties van Nihot. Toen
Bert van Staveren Nihot op 2-0 bracht
heeft Medina Carpets nog wel geprobeerd wat terug te doen, maar afstandsschoten van Van Houten en
Braamzeel waren geen probleem voor
doelman Hans Gansner.
Regelmatig voerde Nihot de score op.
Rob Gansner had succes met een ver
schot en Harry Baars scoorde van
dichtby, 4-0. Nihot vond het nog niet
genoeg en bleef goed doorgaan. Door
doelpunten van Harry Baars en Wiebe
de Vries kwam de 6-0 ruststand op het
scorebord.
Voorde ploeg van coach Ruud Krtfgsman was er een geen vuiltje aan de
lucht in de tweede helft. Medina
trachtte direkt de felbegeerde eer te
redden, doch het slaagde hierin niet.
De doelpuntenmachine van Nihot
kwam na 10 minuten op gang en dat
betekende voor Medina de definitieve
genadeslag. Rob Gansner en Ruud
van der Putten zorgden voor 8-0,
waarna Medina enkele malen gevaarlijk voor het Nihot-doel kwam. Doelman Hans Gansner verrichtte echter
een aantal fraaie reddingen.
Tenslotte zorgde De Vries voor een
negende treffer en Rob Gansner voor
de tiende.

Rinko
Een over het algemeen sterker Rinko
heeft bijzonder veel moeite gehad om
Marktzicht op de knieën te krijgen.
Tot ver in de tweede helft was de
stand dubbelblank, totdat Gerard
Koper de winnende treffer liet aantekenen.
Rinko heeft goede mogelijkheden gehad om sneller af te reienen met
Marktzicht, doch schoten van Simon
Molenaar, Rob van der Berg en Gerard Koper troffen geen doel. Marktzicht moest het hoofdzakelijk hebben
van snelle counters, die niet van gevaar ontbloot waren. In het Zandvoortse doel was Addy Ottho ook nu
weer een betrouwbare sluitpost. Eenmaal had Ottho de hulp van de doelplaal nodig, waardoor Rinko gelukkig
wegkwam.
In de 15e minuut kwam elndeUik het
verdiende doelpunt. Gerard Koper
waagde een afstandsschot, dat onhoudbaar in het doel verdween, 1-0.
In de slotfase was het vooral Rinko
dat bleef werken voor meerdere treffers, doch zowel Teun Vastenhouw als
Nanfred Bakels zagen hun schoten
naast of over gaan.

Zaalvoetbaljeugd
Bekerwedstrijd
ZANDVOORT - Het succesvolle
team van Medina B heeft opnieuw een zege bereikt. Ditmaal
werd een overwinning behaald op
DSOV in de bekerwedstrijd.
Na vijf minuten spelen was het de in
goede vorm verkerende Halderman
die er voor zorgde dat de Zandvoorters met 2-0 voorkwamen. Het team
zal al een grote overwinning in het
verschiet, doch dat viel tegen.
Een goed door DSOV genomen strafschop in de 15e minuut deed de voorsprong krimpen. Het was vooral aan
de goed keepende Hendriks te danken
dat de tegenstander niet langszjj
kwam.
Ook Schulte had geen geluk met zijn
schoten terwijl een hard schot van
Braamzeel net naast ging. Bovendien
werden Schulte en Brune nog 2 strafminuten uit het veld gezonden door
de scheidsrechter die in deze rommelige wedstryd geen sterke indruk
maakte.
Uiteindelük mocht Medina blij zyn
met de overwinning, want het was wel
„kantje boord". Het team heeft ervan
geleerd dat men nimmer een tegenstander moet onderschatten.

Niet lang zou de stand gelijk blijven.
Opnieuw nam Zandvoort '75 de leiding. Ruud van der Putten wist op
schitterende wtfze enige tegenstante omspelen, waarna een voorzet
AALSMEER - Opnieuw is het ders
volgde, precies op maat, die met het
Zandvoort '75 gelukt, ongeslagen hoofd
door Karel v.d. Reyden werd
leider Aalsmeer een puntje af- afgeremd, 1-2.
handig te maken. In een voor 250
toeschouwers
spcktakulaire Direkt na de rust kwamen de gasthewedstrijd werd de eindstand 3-3. ren op gelijke hoogte. Ook nu ging
Zandvoort '75 leidde met 2-3 en aan dit doelpunt een doelworstehng
was op weg Aalsmeer de eerste vooraf, 2-2. Zandvoort '75 trok wednrnederlaag toe te brengen. Een om ten aanval, wat voor de derde keer
leiding betekende. Eerst schoot
wel leer ongelukkige strafschop de
Luit
Veenstra net naast, maar even
in blessuretijd betekende alsnog later was
het Gerard Nljkamp, die wel
de gelijkmaker.
raak knalde, 2-3.

Z'voort 75

Zandvoort '75 was nog de meest gevaarlijke. Bert van Staveren zag zUn
inzet nog over gaan, maar in de 15e
minuut scoorde Karel v.d. Reljden op
prima wijze van verre, 0-1.
Vijf minuten later was het alweer
gelijk. Een schermutseling voor het
Zandvoortse doel stelde Hubert Combee in staat te scoren, 1-1. Doelman
Hans Gansner onderscheidde zich
hierna door enige uitstekende reddingen te verrichten, waardoor de stand
gelijk bleef.

De verdiende zege leek toch binnen,
maar de scheidsrechter dacht er kennelijk anders over. In blessuretijd
kreeg Ruud van der Putten een wégspringende bal geheel zonder opzt't
tegen zijn hand, terwijl de scheid.srechter met zijn rug naar hem toe
stond. Op appelleren van enkele spe
Iers gaf de scheidsrechter tot aller
verbazing een strafschop. Schutter
Koningen gaf doelman Hans Gansner
geen enkele kans, 3-3.

ZANDVOORT • Maandag 15 maart
komt de Sportraad Zandvoort in
openbare vergadering bijeen. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt
gehouden in het Gemeenschapshuis
in Zandvoort.
De agenda vermeldt: ingekomen
stukken: schrijven inzake collecte Nationaal Fonds Sport Gehandicapten;
huurtarieven zaalsportaccommodaties; zaalhuursubsidies; sportuitwisseling Dronten-Zandvoort; financieel
verslag sportraad over 1981; bijstelling gegevens nota sport in Zandvoort
en wat verder nog ter tafel komt.
Belangstellenden zijn welkom.

Standen voetbalclubs
Tweede Klasse KNVB
ZVM
ZFC
Zilvermeeuwen
ADO'20
DTS
IW

13-19
13-17
13-15
13-14
12-13
12-13

Vierde Klasse KNVB Zaterdag
Aalsmeer
14-26
Hoofddorp
14-21
SIZO
14-20
DWA
14-19
SMS
14-15
Zandvoort'75
13-13
Derde Klasse HVB
DSC'74
De Meer
BSM2
TZB
Nieuw Vennep 2
Heemstede 2

14-23
12-19
13-18
14-18
13-17
13-10

Vltesse"22
Volewyckers
Volendam
VIOSW
Ripperda

13-12
13-12
13-11
13-11
13- 9
13- 9

De Spartaan
SCZ'58
Energie

14-12
14-11
13- 8
14- 8
13- 6
13- 5

ZW

WRA

De Geuzen
J. Hercules
Schalkwyk2
EHS2
Renova 2

CBS 2

ADO'20 8

1313141413-

9
9
9
9
5

Strandloop Zandvoort
ZANDVOORT - Op zondag 21
maart a.s. wordt in samenwerking
met de Ry wiel Toer Club „Olympia" Amsterdam de 16e Strandloop Zandvoort en de 7e Halve
Marathon Zandvoort - IJmuiden
v.v. gehouden.
Het programma bestaat uit dlverse afstanden: 4 km junioren t / m
12 jaar, start 12.00 uur, inschrrjfgeld ƒ3,-; 4 km senioren, start
12.00 uur, inschrijfgeld ƒ 4,-; 8 km
senioren, start 12.05 uur, inschrijfgeld ƒ4,-; 21 km senioren, start
12.05, inschrijfgeld ƒ 7,-.
Aan de afstanden 4 km en 8 km
kan door iedereen worden deelgenomen aangezien hiervoor geen
tijdslimiet geldt, ze zjjn dus ook
bij uitstek geschikt voor wandelaars.
Ook dit jaar zyn er voor de deelnemers fraaie herinneringen beschikbaar. Inschrijven kan geschieden op 21 maart a.s.: voor de

4 km en 8 km. aan de loketten op
de Rotonde (nabrj strand); voor 21
km in strandpaviljoen „Trefpunt"
no. 8, eveneens nabij Rotonde.

Winter kampioen
Joop van Dam
ZANDVOORT - Plaatsgenoot en
amateurpikeur Joop van Dam heeft
vorige week voor een uitstekende
prestatie gezorgd in het Amateurwinterkamptoenschap. Met zijn paard
Unlimited Star behaalde Wj de eerste
prijs in een zeer sterk gezelschap.
Het was voor Joop van Dam z'n eerste
overwinning en pas z'n twede koers
als pikeur. Het paard Unlimited Star
doet zijn snelheid op tijdens de trainingen, die altijd op het Zandvoortse
strand plaatsvinden.

Wat bakt uw

ÉCHTE BAKKER
allemaal voor u ? ?

Natuurlijk wit-, bruin- en volkorenbrood, div.
soorten gebak en laarten.

SPECIALITEITEN:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MUESIIBROOD
SUIKERBROOD
DUIVEKATER
ROGGEKNARREN
ROGGEBROOD
BRUIN VAN DE JV1OUEN
STOKBRODEN
KRENTENBROOD
HARDE ENZACHTE
KLEINE BROODJES

Uw echte
bakker

KEUR
Diaconiehuisstrnst 38
telefoon 02507-12404
Raadhuisplein 2
Onze weekreciame:

CAKE
per stuk van 4,25 voor

3,95

Taarten gaarne J dag van tevoren
bestellen.
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iWEERBERICHT

leidings school
voor radio-officieren

,er koopvaardij

'n Unieke dag en een
veelbelovende maand!
Voor avontuurlijk aangelegde jongelui is dit het
beroep om techniek en "reizen rond de wereld"
te kombineren.
Na een tweejarige opleiding ben je houder van
het door de PTT af te geven Algemeen
Certificaat van Bekwaamheid als Radio-Officier,
wat je bevoegdheid geeft om als chef op te
treden van een radiostation op een koopvaardijschip.
Ben je niet ouder dan 21 jaar en heb je interesse,
kom dan naar de Open Dag op zaterdag
20 maart van 10.00 tot 15.00 uur voor meer
informatie.

Toelatingseisen en duur wan de opleiding:

De verwachting tot morgenavond luidt:

H AVO-diploma met wis- en natuurkunde of
MTS (willekeurige richting doch met wis- en
natuurkunde in het examenpakket).
De opleiding duurt 2 jaar.

Vanuit 't westen boven tuincentrum Empelen & van Dijk
wegtrekkende bewolking.
Temperatuur in dit overdekte, geheel verbouwde
tuincentrum: uiterst behaaglijk!
verder verwachten wij: vanuit 't noorden, oosten en
zuiden toenemende belangstelling.
RedenrErnpelen &van Dijk heropent na een maandenlange
verbouwing een werkelijk uniek totaal-tuincentrum. Een
feestelijk hogedrukgebied overheerst het gehele tuincentrum voorlopig, naar wij verwachten een week of vier.
Bijzonderheden: ledere bezoeker kan gratis meedoen aan
een leuke prijsvraag met als prijzen: tuinameubiementen
t.w.v. ƒ 1000,-, ƒ 750-, ƒ 500- en vele troostprijzen zoals
lOplantenkadobonnent.w.v. ƒ 100-en
25 plantenkadobonnen t.w.v. ƒ 25,-.
verwachtingen voorde komende maand: aanhoudende
perioden met feestelijkheid, doorlopend grandioos
heropeningsvoordeel.elke zaterdag spektakel, veel drukte
en... een leuke attentie voor iedere bezoeker.
Weer of géén weer:
U BENT VAN HARTE WELKOM VANAF

O L, L A 1M O
Adres opleidingsschool: Keizersgracht 688, Amsterdam
Bereikbaar vanaf het Centraal Station met de tramlijnen 5, 16, 24 en 25.
Telefonische informatie: (020) 101972 toestel 412 van de heer Oosting of
(020) 236115 van de opleidingsschool.

^donderdag 18maart
Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoeten,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713
Privé na 18.00 uur 16658.

arive in tuincentrum

empelen & van dijk

Zanavoortselaanl92 Hpemstede Aerdenhout Tel 'C25>219221

AMSTELVEEN
Rembrandtweg 419
Tel. 020-4305 50

AUTORIJSCHOOL
Phil Waanig

LE
JARDIN

Buffet'
...je reinste

Rijksgediplomeerd
Aangesloten
bijdeVZR
Brugstraat 20
Telefoon

paradijs!!!

02507-12071
Woensdag 10 maart heeft ,,Le Jardin " zijn deuren geopend.
Irt een tuin van etegance en sfeer presenteren wij u de damesmode
• • en accessoires, bedlinnen en wnnoedinode van zeer hoog niveau.
U bent van harte welkom!

„Le Jardin"
Zandvoortselaan 24 - HEEMSTEDE.

Cloosterweg 5-9. Heemstede,
telefoon 291414 na 18.00 uur 286409

Als uw ramen en
deuren knellen kunt u
ons altijd even bellen!
Ook voor alle andere
timmer- en
onderttoudswerfczaamheden

18560
H. v. d. Donk
Swaluëstraat 24,
2042 KB Zandvoort

TE HUUR AANGEBODEN
Weimarweg 7 - Zandvoort

WOONRUIMTE

Kalf vrijstaand hoekhuis

met eigen keuken.
Voor heer, b.b.h.h..

met 2 garages op 500 mj eigen grond.
Vraagprijs f 296.000,Tel. 02507-17619.

Brieven onder nr H 608aan bureau
van dit blad

Kengen Antiek

De verleidelijkste 24 mtr
tussen
Amsterdam
en
'Den Haag

biedt u een eindeloze
keuze in meubelen
en klokken
Ma l / m zd. vdti
10.00-17.00 uut.
do. koopjvoncl

WELZIJN IN
NOORD-HOLLAND
Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van
de provincie hebben twee notitiei uitgebracht
over de herstructurering van het Opbouworgaan
Noord-Holland.
In de notities stellen gedeputeerde staten voorde
herstructurering vorm te geven in de oprichting
van
- een Ondersteuningsinstituut democratische
planning
- een Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
Het college wil iedere belangstellende burger,
geïnteresseerde groepen en organisaties de
gelegenheid geven over deze notities te
discussieren.

TE KOOP:

m vrijstaand huit> te
BENNEBROEK

AALSMEER
Kruisweg 2a
Tel. 02977-2 20 70

Er zal daarom een W E L Z I J N S B E K A A D worden
gehouden op maandag S april a. s. in het
Provinciehuis te Haarlem.
Oe avond begint om 20.00 uur en wordt geleid
door dhr. C. J. Korver, gedeputeerde voor

welzijnszaken.

Rijksstraatweg 75.
Sassenheim,

02522-14682
TE KOOP gevr.: 4-persoons tent. Tel. 290476.

Boek nu uw paasweekend voor slechts
/Verwen
310,all-in!
uzelf in onze mod.. 6-pers. comf.
stenen bungalows gelegen in Erm (nabij
Emmen).
Op het park rest./bar, verwarmd overdekt
zwembad, tennisbanen, midgetgolf, surfing etc.
Inl. en reserv. Vrije-tijdspark Ermerzand
Dalerstraat. 7834 PE ERM. tel. 05915-4018.

Kettingzagen
vanMaki
Zu'dardk-ngU'

Model 5012 B -

inumgn ucintogpii

300mrri
| j 40Wan

U bent bi| de/c bijeenkomst van harte welkom.
Exemplaren v,in de notities kunt u opvragen bi|
de provinciale griffie tel. 023 • 16 34 26 en
163509

CENTRALE VERWARMING
Julianalaan 33, Overveen, tel. 254855

UW WINTERSCHILDER
r %

Schildersbedrijf

AK 11 bont verhinderd, maar toch wilt reageren.
kunt u dit schnftclijk doen vóór 5 april a. s. bij de
provinciale griffie. Dreef 3 te Haarlem, afdeling

AMSTERDAM-c
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m'.

-:^:'ii =.-ƒ...i*;,-:^^*«^.fjv.;v..>... .
:

r*'/'*-".v*i..,v'j • • : , . ' ? • ? *.iliSW.».'fev-;.-V;,( • ".
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H. W. NIEUWENHUIZEN

nV|fcL'ld<jr<, b MMÏl'u'O in bP Irijfb t'n woonf uirnlcn

G. F. Oesterreicher
& Partners 020-757868
ht>i|i>r<ricin

18143

KcttingsrwIrH'idp mm onbvl

400m
4 00 m m

Bij elke kettingzaag
wordt een zaagbok
meegeleverd.

Voor meer informatie kunt u bellen naar bureau
voorlichting tel. 023 • 16 33 09.

provinciaal bestuur
vannoord-holland

Vraaa inlichtingen/demonstratie
bii uw Makita-dealer.
______
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Gemeente
wacht met innen
van schuld

o
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Behoud Dolfirama
zo goed als zeker

ZANDVOORT - Er bestaat grote kans dat het Dolfirama voor Zandvoort
behouden blijft.
Momenteel worden onderhandelingen gevoerd met een geïnteresseerde en
wanneer alles naar wens verloopt, zullen de verkoopkontrakten op 31 maart
aanstaande worden getekend.

„Wanneer deze verkoop niet op het laatste moment afspringt, net zo als de vorige
keer, dan kunnen wij na maanden, eindelijk opgelucht ademhalen", zegt Camille
Decaen, de huidige general-manager van het Bouwes koncern.
Verkoop van het Dolfirama betekent ook dat men meer vaart kan zetten achter de
afbetaling van de schulden, die zich het laatste jaar hebben opgestapeld. Eén van
deze schuldeisers is de gemeente Zandvoort, die nog een vordering heeft van zo'n
dikke twee ton voor de levering van gas, water en elektra.
Ongeruste commissieleden financiën vroegen vorige week in een besloten
vergadering hoe men kon zorgen dat dit geld binnen zou kunnen komen.
Probleem is namelijk wanneer men het Bouwes Hotel zou afsluiten van toevoer
van deze onontbeerlijke levensbehoeften, men automatisch ook verantwoordelijk
zou zijn voor de sluiting van het Casino, één van de inkomstenbronnen van de
gemeente omdat men een fors bedrag aan toeristenbelasting int.

Afscheid - Een raadslid, dat zich
niet meer herkiesbaar heeft gesteld. is Manan Huerenholtz. die
zestien jaar voor de VVD-fraktie in
de raad heeft gezeten
Operette - Door ZOV werd vorige
week een opvoering gegeven van
de operette ,.Auf der grunen Wiesen"
Een eeuw - De oudste inwoner van
Zandvoort wordt morgen honderd
jaar, een interview met deze zeer
krasse operazanger.
ZVM - Weer winst voor ZVM, een
relletje na afloop van de wedstrijd
bij TZB. de agenda van het schoolvoetbal toernooi.

Lucht

„Verkoop van het Dolfirama betekent niet dat wij in één klap uit de zorgen zouden
zijn, doch wél dat wij een fiks bedrag aan schulden kunnen betalen. Dat wij de
laatste maanden niet hebben doorgezwoegd voor niets. Niet vergeten mag worden
dat wij 107 werknemers hebben, die bij sluiting ook op straat komen te staan",
aldus mr. Decaen.
Voorlopig wil hij zich zeer behoudend opstellen. Er is een Engelse uitdrukking die
zegt: „Dont't cry Woolf' (je moet de huid niet verkopen, voordat de beer geschoten
is).
De zaakwaarnemer van het Bouwes Concern vindt de vragen van de pers
onbescheiden. „Ik ontken niet dat er onderhandelingen worden gevoerd, maar in
welk stadium die zich bevinden, dat gaat alleen de geïnteresseerden aan."
„Wanneer het Dolfirama is verkocht, is de eerste die daarvan officieel op de hoogte
wordt gesteld, de burgemeester van Zandvoort.
De heer Machielsen heeft een zeer grote positieve bijdrage geleverd in zijn
opstelling ten aanzien van het Dolfirama. Slechts wanneer hjj vindt dat de pers op
de hoogte gesteld dient te worden, zal de naam van de nieuwe eigenaar bekend
gemaakt worden", aldus de heer Schuitemaker.

ZANDVOORT - De verkenners,
gidsen, kabouters en welpen van
de Willibrordus- en Stella Marisgroep geven een uitvoering van
de musical Fliereüuiter.
Deze wordt gehouden op zaterdag 20
maart om 20.00 uur m de Chr. Mavoschool Jaap Kiewiet aan de Sophiaweg 10. De voorstelling is hoofdzakehjk bestemd voor de ouders, broers,
zussen en overige familieleden van de
asrtiesten, doch ook anderen zijn weikom.

Landgoederen mogen niet verkaveld worden

TIEN POLITIEKE GROEPERINGEN

Burgemeester Machielsen:
„Geen antwoordt GS op motie
betreffende Groot Bentveld"

Nieuwe
raadsverkiezingen

HAARLEM - „De nota provinciaal voor jongelui, die moeilijk aan huisbeleid landgoederen is een goed stuk, vesting kunnen komen en belangstelde fractie van de WD zal het beleid ling hebben voor de culturele waarde
steunen, maar Gedeputeerde Staten van landgoederen. Meestal komt een
hebben geen antwoord gegeven op de gezin van een zakenman die betalen
vraag die de fractie in de ontwerp- kan, in aanmerking. Zij achtte opdemotie op 14 juni 1979 gesteld heeft." ling van Groot-Bentveld niet juist,
Deze opmerking maakte het statenlid want dan .worden er alleen bungalows
van de WD, de heer H. Machielsen, in gebouwd."
de maandag gehouden vergadering Daarom moet het beleid ook gericht
van de Provinciale Staten, waarin de zijn op aankoop, door wie dan ook,
nota over de landgoederen behandeld waarbij een nuttige bestemming van
werd. De vergadering stemde met de het gebouw voor meerdere groepen
nota in en een der belangrijkste pun- van de bevolking een eerste vereiste
ten van het beleid om landgoederen in is.
stand te houden zal zijn dat verkrave- Mevrouw J.W. Visser-Jansen (WD)
ling ervan moet worden voorkomen.
van mening, dat de overheid niet
Aankoop door de overheid mag niet was
altijd moet kopen; zij moet particulieprimair zijn, maar de instandhouding re
eigenaren een steuntje in de rug
der goederen moet bevorderd worden, geven
bij het beheer. Voor het hoofdeventueel met financiële steun.
gebouw van „Groot Bentveld" is best
De motie van de WD werd destijds een
oplossing te vinden. De verantingediend bij de behandeling van het
moet zo veel mogelijk
streekplan Amsterdam-Noordzeeka- woordelijkheid
bij de eigenaar liggen.
naalgebied. Gesteld werd dat een ver- Mevrouw
Klaasen (D'66) wees het
kavelingsplan in zijn totaliteit ge- beleid vanI.T.
Gedeputeerde Staten over
toetst moet worden aan de te berei- behoud van
landgoederen (en dus
ken doelstellingen. Het ging toen over
niet af, maar meende
een eventuele verkaveling van het niet-verkavelen)
particuliere eigenaren steun nolandgoed „Groot Bentveld" op de dat
dig hebben. Zij vroeg zich af op welke
grens van Aerdenhout en Zandvoort. wijze
de provincie het beheer van alle
De Staten besloten het gebied als landgoederen
coördineren. Tegen„bos- en parklandschap" te bestem- over steun aanwil
particulieren dient een
men en dat betekende dat verkave- goede toegangsmaatregel
te staan,
ling voorkomen moest worden. Deze want overheidsgeld is immers
gemotie is voor Gedeputeerde Staten meenschapsgeld?
aanleiding geweest een nota „provinciaal beleid landgoederen" samen te Mr. W.F. Reus (CDA) vroeg de aanstellen, die maandag in discussie dacht voor de particuliere eigenaren
van landgoederen, die dikwijls moeikwam bij de Provinciale Staten.
Aan het einde van de vergadering lijk de lasten kunnen opbrengen. Dat
trok de heer Machielsen teleurgesteld heeft slecht onderhoud tot gevolg. Er
de motie in met de opmerking: „Het is moet water bij de wijn worden gedaan
hoogst ongelukkig dat GS bij beant- en dan worden meer particulieren
woordmg van de vraag niet is geko- gronden voor het publiek opengemen de verkaveling te beoordelen op steld. Voor het cultuurgoed dienen
basis van ruimtelijke ordening bij be- offers gebracht te worden, meende mr.
Reus, die de gedachte over de fletspastemmingsplannen."
den in de duinen eveneens aanbeval.

Huizen

Bij de gedachtenwisseling brak me- Motie
vrouw van der Linden (PvdA) een lans
Gedeputeerde drs. W. van Gelder, die
de nota namens het college verdedigde, was van mening dat zij reageert op
UW BELASTING
de motie van 1979. Alle landgoederen
in Zuid-Kennemerland zijn besproken
AANGIFTE
en de conclusie is dat niet tot verkaveling mag worden overgegaan. Als parwordt op z'n best verzorgd door
ticulieren steun nodig hebben dan
moet de overheid die geven. In uiterste instantie moet tot aankoop worden overgegaan. De heer Van Gelder
herinnerde er aan dat veel veranderd
GedipJ.
is op het gebied van beheer van landbelastmgconsulente.
goederen. Hij had respect voor de
wijze, waarop het beheer voor de oorlog van 1940 geschiedde. Er waren
Telefoon 02507 -17699.
exploitatie-mogelijkheden, maar na
1950 moest er geld worden bijgelegd.
Heemstede - Zandvoort Aankoop door de overheid deed zich
in toenemende mate voor. De provinLisse.
cie voert de laatste vijftig jaar een
beleid tot aankoop, ook in econo-

Garage Elite
Tel. 1 67 68

Nieuw!
Autoverhuur
Konstant 10 cent
korting
op hpnrine onder de normale
prijs (super en normaal).
Tevens div. occasions en reparaties met korting.
Dr. Schaepmanstraat I ,
hoek Brcdcrodcstraat.

Weekmedia
Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
telefoon

02977-28411

ZANDVOORT - Niet minder dan
tien politieke groeperingen hebben zich voor de komende gemeenteraadsverkiezing in Zandvoort laten registreren. Hierbij
zijn twee nieuwe namen, namelijk
„Gemeente Belangen", waarvan
het secretariaat zich op het Schelpenplein bevindt, terwijl men in
de badplaats nog nimmer heeft
gehoord van P.O.P. (Parij tegen
Obstakels voor Poppodia.)

misch moeilijke periodes. Het grootste deel van landgoederen in de provincie is in handen van de overheid en
1000 ha in die van particulieren'.
De provincie wtl de woonhuizen op de
landgoederen behouden en een aantal
is omgezet in objecten als een school,
een centrum of conferentie-oord. Bij
wijziging van de huizen voor een aantal gezinnen doen zich problemen
voor, zoals hoge kosten, moeilijke bereikbaarheid en indeling van gebouwen. Mogelijk kan in villaparken een
oplossing gevonden worden en over
dit onderwerp volgt later een nota. De
gedeputeerde zegde toe aandacht te
besteden aan fietspaden in de duinen,
waarover met enige eigenaren overleg
gepleegd moet worden.

GEMEENTEN EN PROVINCIE IN BRIEF AAN MINISTER:

Amsterdam moet minder
woningen krijgen
HAARLEM - Gedeputeerde Staten en de Vereniging van NoordHollandse Gemeenten willen dat Amsterdam minder woningen
krijgt toegewezen dan zij bij de recente verdeling heeft gekregen.
Dat blijkt uit de brief die beide instanties hebben geschreven aan
minister Van Dam. Weliswaar zijn ze tevreden over het grote aantal
gesubsidieerde woningen dat de provincie kreeg toegewezen, minder te spreken zijn ze echter over de verdeling.
Het wordt betreurd dat de minister zo
centraal richtlijnen voor de verdeling
heeft gegeven. Dat wordt in strijd
genoemd met de intenties van de
regering op het terrein van de decentralisatie van de volkshuisvesting.
Verder zijn provincie en gemeenten
het niet eens met de mate waarin
prioriteit is verleend aan Amsterdam.
Gesteld wordt dat de overige Noordhollandse gemeenten hierdoor in een
uiterst moeilijke situatie komen te
verkeren.
Noord-Holland heeft voor 1982 in totaal 23.976 principe-toewijzingen van
de minister gekregen waarvan 14.011
woningwetwoningen. Van deze laatste categorie is meer dan de helft voor
Amsterdam bestemd, tweeduizend
voor de groeikernen, 3000 voor andere
steden en 1626 voor de rest van de
gemeenten.
Provincie en gemeenten willen op korte termijn met de minister praten over
het volgende voorstel: Amsterdam
1385 toewijzingen voor woningwetwoningen minder te geven en dit aantal
te verdelen over de overige Noordhollandse gemeenten (waarvan er volgens de nu vastgestelde verdeling dertig niet één woningwetwoning zullen
kunnen bouwen).
In de brief wordt gewezen op de reeentelijk door de gemeenteraad van Amsterdam vastgestelde meerjarenprogrammering woningbouw 1982-1984,
waaruit af te leiden is dat voor Am-

Langs de Vloedlijn

De kandidaatslijsten dienen voor 20
april te zijn ingediend, misschien dat
er dan ook meer over deze groepering
bekend wordt.

Gemeente Belangen
De tweede nieuwe partij die zich heeft
laten registreren is „Gemeente Belangen". Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ook leden van de Stichting Vrienden van het Circuit Zandvoort voor deze partij zouden uitkomen, doch dit plan heeft men laten

Bekend
Een partij die het bij de verkiezing in
1978 met haalde, was de Progressieve
Partij Zandvoort. In 1978 was Dick
Gerritse lijsttrekker, die eerder voor
een combinatie van PSP en PPR een
korte periode deel van de raad heeft
uitgemaakt.
De Plek van de Niet-Stemmer heeft in
1978 ook een poging gedaan een zetel
in de Zandvoortse raad te verwerven.
Ton de Vries heeft het toen niet gehaald, doch wordt ook ditmaal als
lijsttrekker genoemd.
Naast de partijen die nu in de raad
zijn vertegenwoordigd, CDA, D'66, Inspraak Nu, Partij van de Arbeid en
WD kan in Zand voort evenals in 1978
gestemd worden op de CPN.
Voor 20 april moeten door de politieke
partijen en groeperingen de kandidatenlijsten zijn ingeleverd Deze zullen
dan m een openbare zitting van het
centraal stembureau op 22 april aanstaande van een nummer worden
voorzien.

NU GEOPEND
JOEGOSLAVISCH RESTAURANTOPATiJA

Boulevard Paulus Loot 17-19, telefoon 02507-15708
Reserveringen na 15.00 uur
Zelfde directie als Hobbemaf-ade, Amsterdam

Beleid

De wei hergroent,
't hergroent al in
't verschiet, waar
hier en daar de naakte
grond bekleed begint te staan
met hope weer van
gras en graan.
Guido Gezelle (1830-1899)

Begrotingstekorten zuilen in een
aantal gevallen toenemen en sommige gemeenten zullen wellicht gcnoodzaakt zijn bij het rijk aan te kloppen
om financiële steun. Verder wordt,
aldus de brief, in feite ingegrepen in
het provinciaal ruimtelijk beleid.
Het bouwen voor de eigen bcoefte
door kleine gemeenten maakt wezenlijk onderdeel uit van dit beleid.
ZANDVOORT - Zaterdagavond 20
maart wordt in het wijkcentrum 't
Stekkie aan de Fahrenheitstraat een
grote kienavond georganiseerd.
Toegang is gratis, aanvang 20.00 uur.

Antiekbeurs Bloemendaal

Abonnementsprijs f31,20 per jaar.
(Voor postabonnees gelden andere tarieven)
Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel eenden aan:
Weekmedia - Antwoordnummer 51 - l 180 VB Amstelveen.
Of bel de abonnementenafdeling: 020 - 5 62 30 66.

in het JEUGDHUIS aan de DONKERELAAN.

Bij wie kunt u volgende week
een geweldige autoshow bezoeken

met niet minder clan 3 primeurs
^--^
-en3 ypcM-deelauto's? . ,•. .
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ACrtoSfrijderBV

sterdam een contingent van zesduizend woningwet- en premie A-wonmgen voldoende is voor het in 1982 in
aanbouw nemen van die objecten.
Erkend wordt dat dit voor Amsterdam een vorm van doorschuiven naar
1983 met zich zou kunnen brengen.'

Dat zou door een intentieverklaring
van de kant van de minister veiliggesteld kunnen worden. Hierdoor wordt
het niet geringe risico weggenomen
dat het deel van het contingent, waarvoor niet voor l oktober 1982 aanyaardbare Amsterdamse plannen zijn
ingediend, zou wegvloeien. Voor Amsterdam betekent dit overigens dat de
produktie wat gelijkmatiger over 9182
en 1983 kan worden gespreid.
In de brief wordt ingegaan op de
problemen van veel Noordhollandse
gemeenten die erop mochten vertrouwen dat zij geldelijke steun zouden
ontvangen, tenminste voor hun in
1981 ingediende bouwplannen en voor
een deel voor nieuwe initiatieven in
1982. Nu dit niet het geval zal zrjn zal
dit naar verwachting nogal nadelige
financiële consequenties hebben voor
de betrokken gemeenten.

De laatste naam dient letterlijk genomen te worden, men beoogt namelijk
de popma'Jek te bevorderen. Het lijkt
een eenmansaktie te zijn van voorzitter Rob Haverkamp van de Stichting
Popmuziek Kennemerland.
Volgens een woordvoerder van het
bureau burgerzaken van de badplaats
wordt voorlopig alleen een adres in
Haarlem als secretariaat genoemd en
in politieke kringen is men zeker niet
op de hoogte van eventuele kandidaten voor deze partij. Overigens gaat
het hier alleen nog om de registratie
van de partU en wil het niet zeggen
dat men daadwerkelijk aan de verkiezing deelneemt.

varen.
Wie nu de kandidaten op deze lijst
zullen zijn, is voorlopig nog niet bekend. Behalve het voormalig raadslid
J.J. Pas (Algemeen Zandvoorts Belang) blijken er nog enkele bekende
Zandvoorters op de voorlopige kandidatenlijst voor te komen. Pas tegen
het einde van de volgende week zal
deze groepering bekend maken hoe de
groslijst zal zijn samengesteld.
De voorlopige woordvoerder van „Gemeente Belangen" zegt dat het streven van deze partij zal zijn gericht op
behoud van het circuit, terwijl het
noodzakelijk wordt geacht dat er
goedkopere woningen gebouwd worden.

02507-14565 .

Gevarieerd aanbod van veel klein antiek en
klein meubilair, o. a.:
glaswerk - porselein - koper - tin - fototoestellen
- klokken - secrétaires, enz.
VRIJDAG 19 maarl van 19.00 tot 21.00 uur
ZATERDAG 20 maarl van 11.00 tol 17.00 uur
ZONDAG 21 maart van 11.00 tot 17.00 uur.
Vrijdag en zaterdag hebben bejaarden op vertoon van Pus 65 +
gratis toegang.

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.:
Ik betaal per jaar f 31,20.
Zandvoorts Nieuwsblad.

.J
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KUNSTGEBITTENREPARATIES

Lekkerste en goedkoopste
Wi| gaan u verwennen met onze hoogste
kwaliteit en lage prijzen
Deze week brengen wij voor u:

A. RITMAN
Remwardtstraat 20 telefoon 02507

i de echte
204; KK / imHoort
N.ooreK r s i r j u l H

!

f

de echte boeren

\M)Rh \ S A N T O M L S H O P P I MJROl'WFR

normaal 500 gram
voor 8,25 nu . .

Meer dan 25 modellen
keukens en badkamers
in permanente show.

poggenpohl

LIA enAN
'ff

OVERHEERLIJK
Deze 3 soorten moet u even komen proeven.
Als kwaliteit de hoogste, als prijs de laagste.

MONTAenMONTAPLUS
zelfbouw wandmeubelen
PARKET en
parket onderhoudsmiddelen
ALLE MERKEN
l N BOD W-APPARATU U R
w.o. PHILIPS magnetronovens

gddreif
'EGGERSMANN'

Haal nu de lente in huis !

J.BLÜYS

Na een ereaucl leven is op m i inclai! l *> m.i.iri gcliecl
eimeruaelil overleden niij'i IielMe man, on/e /org/ame
vriend en vader

Haltestraat 65
Zandvoort

De f/H

Tot ziens

H J. ROBKION

bruynzeel

Wij zijn van 23 tot 26 maart
GESLOTEN
m verband met verbouwing.
Zaterdag 27 maart slaan wij graag weer
tot uw dienst.

hcuiigcii \MI u divc oprcchiedjnk

Miirt 1"S2
20-11 l' \ /andioorl
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BADKAMERMEUBELEN

14365

Robert Philip
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m.in en on,e illerbeslc v ider
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Houtplein 34
Haarlem
Tel 023-31 7296

m al uwbloemwerken'

Openingstijden ma 1300-17 30 uur
di-wodo-vr0900-1730 uur
za 1000-1600 uur

Corry van de Kaashoek

op de leellijd van 61 J Mr
l Kion l o n u - i r a
lelie en laequev
Douw e
Alen l en \\ illcm
/andvoon. 1^ maart 19h2
Ilaltt.sira.il ^9

Haltestraat 38 - Zandvoort.
Telefoon 1 50 00
Te huur ofte koop
1

Gelegenheid lot atsehcid nemen in een der rouwkamer van de \sstKiatic
Litvaarncr/orgnm, /niweg 63 Ie
Haarlem %an 14 00 l s 00 en van 19 Ou 19 ^Ouui
De klein UIL /il pi i.Hshcbbcii vnjd.iu IVnii.iil om 1400
nul m hel eiein norium \ e K e i i ie Diieiuns \\ esleiveki
\ e i t i c X v au M.iliisiij n "" om H iMiui
\ m huiv „iel! he/oek

WERK-

P650,LAhuur
ATS
pm

f
Vraagprijs- f 65.000,k k Opp 65 m2
Inlichtingen:
Makelaardij o.g.

H.W. KOSTER BV
Tel. 155 31.

gemeente
zandvoor!
De burgemeester van Zandvoort biengt mgevolge artikel 22, 2e lid van lc> Wet op de
Ruimtelijke Ordening tei openbare kennis,
dat de gemeenteraad bij besluiten van 2 maait
1982 op grond van artikel 21 van eerdervermelde wet heeft verklaaid, dat voor de
percelen1 Fahrenheitstraat (winkelcentium),
2 Cath van Rennesstiaat (manege).
3 Raadhuisplem l.
4 Het Gasthuisplem,
bestemmingsplannen worden voorbereid
Bedoelde besluiten liggen met bijbehotende
tekeningen, waarop met rode omlijning de
percelen zijn aangegeven, voor een ieder ter
inzage tei gemeentesekietarie (Bureau
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

Autobedrijf Zandvoort bv

AMSTERDAM-c
100 nieuwe

TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte

stapelterrasstoelen
f 27, -per stuk,
ook m gedeeltes
Tel. 142 86.

Kamerlingh Onnesstraat 23,2041 CB Zandvoort, telefoon 02507-14580
Dagelijks geopend van 07.30-18.00 uur

voorzien van liften

eventueel m units vanaf ca. 200 m2.
makelaars b tdxdteeirs in bednjts en woonruimlen

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - ?67868
herman heiiermansweq b dmMeirldm /

DL- vcrlemcli|kste 24 mtr
tussen Ainsieril.ini
en De.ii 11,1,111

iele» 18143

CENSE
MAKELAARS O.G.
zoeken voor het kantoor te Zandvoort een

BÜEB

Verkoop en onderhoud van andere merken

Banden - Accu's - Oüeverversen en doorsmeren
Ook op zaterdag
Autoschade verwerking van alie automerken
Doe-het-zelf autowasplaats met stoomcleaner
(Geen borstelautomaat, dus beter voor uw autolak)

Alleen zaterdags 11 cent KORTING op
merk-superbenzine
(Zolang het mogelijk is).

medewerk(st)er
...e reinste
paradijs!!!

in de leeftijd van 16-18 jaar, en in het bezit van
een HAVO- of MAVO- en typediploma.
De werkzaamheden bestaan uit:
- het ontvangen van cliënten;
- het bedienen van de telefoon;
- het verrichten van lichte administratieveen typewerkzaamheden.

Zandvooit, 16 maart l 982
De buigemeester voornoemd,
H Machielspn

V
png

AITTÖBIANCHI

Het ligt in de bedoeling gegadigden een tijdelijk
dienstverband aan te bieden van één jaar.
Omzetting in een dienstverband voor langere
termijn behoort tot de mogelijkheden.
Schriftelijke sollicitaties aan het adres:
Jhr. Quarlesvan Uffordlaan2,
2042 PR Zandvoort.

JAZZBALLET BIJ A.F.A.FA
Op de maandagavond is nog plaats voor
de les Jazzballet van 20.00 tot 21.00 uur.
Tevens voor fitness en figuurverbetering:
damesavonden: maandag, woensdag en
donderdag.
Herenavonden: dinsdag, donderdag en vrijdag.
Verder voor kickboxing, boksen en karate.
Voor informatie: het verenigingsgebouw
aan de Brugstraat 17.

HET HUIS IN DE DUINEN
zoekt op korte termijn een

INVALKRACHT
HUISHOUDELIJKE HULP
Werktijden tussen 8.00 en 13.00 uur.
Inlichtingen bij.
mevr. S. C. van Breukelen, adj.-directrice,
Herman Heijermansweg 1 -Tel. 1 31 41.

KennemeHand bv
Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 - Telefoon 15351.

Tijdelijk heeft Talbot drie van z'n
meest suksesvolle modellen - de
Horizon, de Solara en de 1510 - nóg
completer gemaakt En een nóg fraaier
uiterlijk meegegeven.
Terwijl dat aan de prijs nauwelijks te
merken is.

SOLARA ULTRA!
Of 1510 Ultra Nóg rianter uitgevoerd dan de volautomatische GLS van 21.990,En die heeft al elektrisch bedienbare
zijruiten vóór, transistorontsteking en 6 jaar
garantie op de
-

ULTRA-EXCLUSIEF RIJDEN KOST l
Atnp VEEL GELD.
l
MAAR NU EVEN NIET
i
HORIZON ULTRA!
Heeft alles wat elke Talbot Horizon 1.1 LS
al heeft. Dus 5 deuren, transistorontsteking,
4 onafhankelijk geveerde wielen, dwarsgeplaats
te motor, gescheiden remcircuit met schijven
vóór, elektrische ruitesproeiers, achteruitkijkspiegel met dimstand, kindersloten op de
achterportieren en 6 jaar garantie op de carrossene tegen doorroesten van
binnenuit. Wat kan de
Horizon Ultra dan

nog méér hebben? Bredere banden én aangepaste velgen én speciale bekleding én een
achterruit wisser/ wasser én hoofdsteunen én
een radio inbouwkit én zilverkleurige vermsmetaallak met exclusieve "striping".
Van de Horizon Ultra zijn er maar 600
voor Nederland gemaakt. Dus u moet zich wél
haasten. Vooral als u weet d?t deze bijzonder
complete Horizon niet meer kost dan 16.490,-.

carrosserie
tegen doorroesten van binnenuit.
Maar de Ultra heeft ook nog - naar
keuze - schuifdak, getint glas of (alleen
Solara Ultra) stereo radio/recorder en
is te herkennen aan z'n Ultra
embleem. Wat dat - inclusief vernis metaallak - meer kost?
Wel 5 gulden meer! Maar dan
moet u wel heel snel zijn. Want van de
Solara Ultra (en 1510 Ultra met vijfde
deur) is maar een beperkt aantal exemplaren
voor Nederland beschikbaar.Voor 21.995,-.dus,
n.iluMet R I \\ \llei

n -,:b - \\ vinnige n \oorhchoueien

:igen import

enz., enz.
Marisstraat 58 - Tel. 02507 - 1 41 63 - 1 23 61

Autobedrijf Versteege B.V., Zandvoort
Pakveldstraat 21, tel 02507-12345

DE ULTRA-SERIE VAN TALBOT BEPERKT VERKRIJGBAAR BIJ DE TALBOT DEALER.

.V. speelde vrolijk
de groene weide"
ZANDVOORT - Met spanning werd
de opvoering tegemoet gezien van de
operette , Auf der grunen Wiese" van
de Joegoslavische componist Jara Benes, geboren op 5 juni 1897 in Praag en
derhalve rondom de landen waarin de
lichte muze zijn oorsprong en ontploonng vond een belangrijke figuur
Ofschoon weinig van zijn composities
die populariteit verwierven die andere
componisten ten deel viel, schreef hij
toch veel en belangrijk werk waaronder vele revues en muziek voor talrijke films
Onder dat alles neemt „Auf der grunen Wiese", dat m 1936 werd voltooid,
de allerbelangrijkste plaats in. Het
werk boeit mij bijzonder door de sterk
romantische inslag, die eraan ten
grondslag ligt

Het is een leuke, humorvolle familiegeschiedems, waarvan de opzet sterk
aan een musical doet denken en vol
olijke, vrolijke vondsten zit. Het is
bijzonder moeilijk voor de opvoerenden, om alles goed uit de verf te doen
komen, het vraagt veel routine van
Sllen, die eraan meewerken
Aan dit laatste ontbrak het ook deze
beide avonden in de Stadsschouwburg te Haarlem op 9 en 10 maart,
(beide malen zeer goed bezet) vanzelfsprekend niet Dat is in de loop der
jaren wel bijgebracht Niet m het
minst door de leiding van de bekwame regisseur Rudolf Vogler, die er ook
nu weer wist uit te halen wat enn zat
Hij heeft daarbij de volle medewerking van een aantal amateurzangers
en zangeressen, acteurs en actrices,

zoals men die slechts zelden bij amateur-gezelschappen aantreft. Wat dit
betreft heeft de Zandvoortse Operetteveremging wel de wind in de zeilen.
Om er slechts enkelen van te noemen
wijs ik u op Martha Koper, John
Pieters, Wlm van der Moolen en Jan
van der Werff.
De uitvoeringen vonden plaats te
midden van een fraai en zeer suggestief decor, dat veel bijdroeg tot het
welslagen van de uitvoering. Een
dankbaar publiek was bijzonder gul
met spontaan applaudiseren en stimuleerde de uitvoerenden daardoor
om te geven, wat men kon. Het werden al met al prettige en leuke opvoeringen, waaraan het gezelschap byzonder veel voldoening beleefde
Een domper op deze vreugde, het

moet helaas gezegd worden was de
bezetting van het geheel, waarmee
men desondanks nog wonderen verrichtte Het herenkoor b v telde zegge
en schrijve slechts vijf medewerkenden en het dameskoor is eveneens
broodbodig aan vernieuwing, aan jongere krachten, toe. Dit kan zo nooit
doorgaan, daar moet iets aan gedaan
worden, maar ziet u maar een.s waar
de krachten blijven Ik doe een dringend beroep op allen, die hieraan hun
krachten zouden willen geven Het is
zonde, dat zulk een vereniging moet
kampen met een zo groot gebrek aan
bruikbare krachten Denkt u daar
allen eens goed over na opdat de
toekomst van onze bloeiende en tot
grote dingen in staat zijnde operettevereniging, haar taak in de toekomst
zal kunnen blijven vervullen Op een
wijze als deze avond, moet dat weihaast een onmogelijke taak zijn
En tenslotte laat ik u hieronder de
namen der voornaamste medewerkenden nog volgen
Dirigent Henri Tervoort, regisseur
Rudolf Vogler, regie-ass Nico Oudshoorn, repetitor Dico van Putten, choreografie Grete Kleser, Orkest Zandvoorts Operette begeleidingsorkest,
kostuums Fa J. Gerritsen & Zn , kapen grimewerk Fa W. van Valkenburg,
decors Fa A T van Doesburg & Zn
Voornaamste solisten Piet Bol, Martha Koper, Ton Kaspers, Jan van der
Werff, Gerne van Eig, John Pieters,
Cor Bol, Rudolf Vogler, Wim van der
Moolen, Jobs van Ommeren en Carla
Vermeer
K Sr

Tentoonstelling
ZANDVOORT - Op zaterdagmiddag 20 maart wordt m het Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein een tentoonstelling van
werk van Herbert Zangs geopend
De kunstenaar zal op de openingsmiddag, zaterdagmiddag 20
maart vanaf 13.30 uur een sculpture monument oprichten. De uitvoering hiervan zal vermoedelijk
buiten beginnen en zich daarna
door een groot deel van het gebouw voortzetten. De tentoongestelde werken van Zangs zijn alle
gemaakt op reeds bedrukt papier,
het werk van deze kunstenaar is
abstrakt.

Toneelvoorstelling
Het ballet van Grete Kieser dat medewerking verleende aan de opvoering van „Au f der grunen Wiese"
in de Haarlemse Stadsschouwburg op dinsdagavond 9 maart.
Foto Hans Meinders Prod.

Woninaruil
IJrnuiden -•

TE KOOP
AANGEBODEN

Elke werkdag van
haltnegen lot half een
en van halftwee lot
hallies qeopend

landhuizen, vilta's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,
bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Bovendien zjtrrdacjb
van 10 00 12 00 uur
U bent welkom

de ridder & strijbis bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen
Adnaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023288560'

l
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DOE MÉÉR ZELF

TE KOOP:

gHOUTHANDEL C. MOOI J B. V.
" PIJLSLAAN 5 -TEL. 244609.
•
a
Meubelpanelen, geplastificeerde
m
panelenen edelhoutsoorten.
•
TEAK DEURPLATEN
§ Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latgwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouws rekjes, elementensysteem,
plankendragers,
g traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzersi waren, verf. Louvre-deuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
's Maandags gesloten.
g 's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.
mam mmtumumam•••••••••

LOODS
225 m1.

Kam. Onnestraat
Pnjsn.o.t.k.
Tel. 168 40.

'

•- '

voor 1 of 2 ochtenden
p.w. Tel. 12006.
AUTOMOBIELBEDRIJF

KOOIJMAN S

H. P. KOOIJMAN
votvo

FORDOTO

Brederodestraat 6 10
Telefoon 02507-l 3242

Amperestraat8-10
Telefoon 02507-16925
b g g 13242

Verkoop Inruil - Service • Reparatie
Alle merken inruilauto s met Bovag-garantie

aan Zee.
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ZANDVOORT - Vrijdagavond 19
maart wordt in de openbaie bibliotheek de film van Roger Andneux, „La petite Sirene" veftoond, met Philippe Leotard en
Laura Alcxis De voorstelling begint om 21.00 uur, toegang is gratis, er is een koffïepauze

GEBOREN.
Lilianne Suzan, d v KI Laan en
A M van der Sommen
GEHUWD
M W M de Groot en Joh Faber,
B van Aalst en E.C.DM Munmnghoff
OVERLEDEN
Wjllem van den Ban, 82 jr , Geertje Schuitenmaker geb. Born, 83

WATëH
STANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende periode
HW
Datum
LW HW LW
18 mrt
837 405 2124 1637
19 mrt
1004 509 2252 1759
20 mrt
1139 633
1930
21 mrt
017 800 1302 2053
22 mrt
125 914 1354 2150
2 11 1010 1426 2227
23 mrt
24 mrt
246 1052 1456 2257
25 mrt
325 1135 1532 23.34
Maanstanden NM donderdag 25
maart 1117 uur Vrijdag 19 maart
doodtij

ZANDVOORT - In Noord Holland
geldt voorlopig:, dus ook voor dp
weekeinden van 22 maart tot en
met 21 mei 1982 een ophokplichX
voor postduiven. De duiven moeten opgehokt worden tot 17.30
uur.
Door het landbouwschap is deze regec
hng ingesteld omdat sommige landbouwprodukten, zoals pasgezaaide
erwten een grote aantrekkingskracht
hebben voor duiven Door vretenj kan
veel schade worden aangericht, daarom wordt er jacht gemaakt op wilde
en verwilderde duiven Om te voorkcA
men dat postduiven getroffen worclerï
heeft men de ophokplicht ingesteld.
De postduiven mogen wel deenemen
aan wedvluchten en afnchtingen-,
doch na aankomst moeten ze worden
opgehokt tot 17 30 uur
i
In het belang van de postduivenhouders en van de landbouwers dringen
de postduivenhoudersorgamsatie en
het landbouwschap er met de meest£
klem op aan zich strikt aan bovenstaande afspraak te houden
Dit betekent dat landbouwers zich na
17 30 uur dienen te onthouden van
een bestrijding van de duiven en daj,
in geen geval mag worden geschoten
op overvliegende postduiven De
postduivenhouders moeten zich strikt
houden aan de ophoktijden
•
De landbouwers moeten bij beteke]nende schade aan het gewas, veroorzaakt door duiven, dit direkt melden
bij het secretariaat van de Wildschadecommissie. Postbus 3005 te Haarlem. tel 023-319021
'.

ET U WIE GOEDKOOP IS?

Dra
Pledge meubelspray

3 <
•*•f

normaal en citroen 5,40 nu .

WAS ZELF UW AUTO
Met warm water en shampo-spoelen-m de was zetten v a f 3 AUTOMAATINWORP 11
Doorlopend geopend

Revlon Flex crème spoeling
'/2 liter

8,95

Efmet haarlak 500 gram 15,95 nu.
14,95
Elmet haarlak 300 gram 10,95 nu . .. 8,95

Stickup luchtverfrissers

3,75

3 stuks 4,50 nu

stick,

up '

EleCt Versteviger naturel, grote fles
6,30 nu

Recital kleur shampoos
Modess

10,95 bijons altijd

5,20

*j QJZ

ff

**$%,&

.~"i .. ,

Modess maxi

GELIJKVLOERSE
WONING
3 kamers, liefst beneden of met lift.
Postbus 24, SantpoortZuid of tel. 023-375284
na 18.00 uur.

ZANDVOORT - In de maand februari
?i]n de navolgende voorwerpen bij dé
politie te Zandvoort gedeponeerd ;
dameshorloges
kinderarmbandie',
brillen portemonnees, schoudertashoeveelheid geld rode surfbroek he"renhorloge. polsketung, armbana;
valhelm afciek7eil van aanhangwa,gcn rekenmachientje, blauwe kinden
wanten fotocamera twee paar laarzen, baby-handschoentje trouwring,
Koedkleunge hanger van oorbel;
hond
;
Kijkdagen gevonden fietsen iedere 2e
en 4e woensdag van de maand tussen
14 00 en 15 00 uur

Ophokplicht voor
postduiven
•

In slechts 5 tot 10 minuten

a 20 stuks 3,15 nu .

2,49
Limara deodorant 6,25 nu

JACK
HOUSE
Speciahteiten-restaurant met een
apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.
Gen. Cronjéstraal 14 - Haarlem
Reserveren: telefoon 023-265333
RESTAURANT

DE
GRAVIN
Romantisch dineren bij kaarslicht

Fenjal body lotion < iner i nu
Fenalbadolien,75nu
Fenjal crème douche (tube) 6,45 n
Maya zeep 3,50 nu
Houbigant badschuim div geuren
1

/2 liter 9,95 nu

. . .

en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party
Gravinncsteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023-317058

Als uw ramen en
deuren knellen kunt u
ons altijd even bellen!
Ook voor alle andere
timmer- en
onderhoudswerkzaamheden

18560
H. v. d. Donk
Swaluëstraat24,
2042 KB Zandvoort

3,95
3,95
2,50

8X4 StickS 5,95 nu

RESTAURANT

mi v 16-3-1982

Spaar-Extra-PremieRekening

Hervormde Kerk, Kerkplein 10.00
uur vicaris Th J Haitjema. (Crèche aanwezig)
Jeugdhuis achter de kerk, 10.00
uur jeugdkapel
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
15,10.00 uur ds P. van Hall, 19 00
uur geen dienst
Nederlandse Protestantenbond,
Brugstraat 15, 10 30 uur ds C P
Hoekema, doopsgez. pred. te
Leeuwarden.
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St Agatha, Grote
Krocht
Zaterdag 20 maart 19 00 uur. euchanstieviering met orgel en samenzang
Zondag 21 maart 8.45 uur- stille
eucharistieviering; 10 45 uur: eucharistieviering met medewerking van het St. Caecilia kerkkoor.
Dinsdag 23 maarf Bmdmgsdag
Vrouwengroep Aanvang halfacht
Oekumenische gebedsdienst.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg 14, 9 30 uur. ds R. Hengstmangers, 19 30 uur- ds L J
Boeymga.
Kerk van de Nazarener, Zrjlweg
218, Haarlem, 10.30 en 19 00 uur
ds. J. Smmk
Woensdag 24 maart 20.00 uur
Bijeenkomst Celgroepen
Nieuw Apostolische Kerk' tot nadere aankondiging zondag 9 30 en
16 00 uur, woensdag 20 00 uur
diensten in gebouw Madoerastraat l, Haarlem-Noord.
Volle Evangelie Gemeente, zondagmorgen 9"5 uur: dienst m gebouw Voorstraat 100 te Katwijk

hulp in de
huishouding

TE HUUR GEVRAAGD
voor ouder echtpaar
zonder kinderen,

bij de Rabobank
Spaar-Premie-Rekening

mm

STORINGSDIENST GASBEDRIJF
tel 17641
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT Noorderstraat
l tel 13459 (b g g 023320899 of
320464) Spreekuur op werkdagen van
9 00 tot 10 00 uur, maadagavond van
7 00 tot 8 00 uur Verder volgens afspraak Voor deze hulpverlening beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt dat er voor de vrager
geen kosten verbonden zijn
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
voor informatie, advies en hulp tel
17373 Op alle werkdagen van 1100
tot 12 00 uur Ook schriftelijk postbus
100, 2040 AC Zandvoort
STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD tel 18083
WERKLOZENCOMITE
spreekuur
iedere maandagmorgen van 11 00 tot
12 00 uur in de openbare bibliotheek
Op dat tijdstip ook telefonisch bereikbaar onder nr 14131

MA»

spaarrente
-

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman en Mol
Arts G J J Mol telefoon 15091 en
15600 Verdere inlichtingen omtrent
de weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson tel 12058,
Drenth tel 13355, Fhennga tel 12181,
Zwerver tel 12499
TANDARTS tel 023-313233
WIJKVERPLEGING Zr T v d
Spek, Van Lennepweg 42 hs , Zandvoort, tel 18741
APOTHEEK Zandvoortse Apotheek,
H B A Mulder, tel 13185
VERLOSKUNDIGE. mevr
Chr
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, tel 02507-14437 b g g 023313233

GEVRAAGD:

\-

Gewijzigde

^WJC7'!*.:'•>••••••

Aangeb ' huurwoning
metaangeb. garage
Ind beg gr doorzonkamer, hal, keuken, toilet
en 2 extra kamers, ook
geschikt voor bijv. kantoor-aan huis 1e verd
3 slaapk met douche
Redel huur
Gevr : ééngezinswoning
huur- of evt koopwon in
Zandvoort Inl na 19 00 u
tel 18151

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Toneelvereniging Wim Hildering brengt op vrijdag 26 en
zaterdag 27 maart aanstaande
een voorstelling van „En ik
dan?" van Annie M.G. Schmidt.
De voorstelling begint om 20.30
uur in Verenigingsgebouw De
Krocht.
Kaarten verkrijgbaar aan de
kassa op de speelavonden.
Plaatsbespreking op woensdagavond 24 maart tussen 19.0020.00 uur m het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.

DIERENARTS mevr Dekker, Thorbeckestraat 17, tel 15847
GESLACHTSZIEKTEN voor algemene informatie tel 023-320202 (dag
en nacht)
POLITIE tel 1304
BRANDWEER tel 12000
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND ongevallen tel 023 319191, besteld vervoer tel 023-319277
TAXI tel 12600 en 1G843

Elsève shampoos 5,95 nu

Odorex stiften 4,20 nu
\L
EENMALIGE STUNT.

STERADËNT REÜMIGSNGSTABLETIEWsjonu
1,59
Prodent tandpasta 3 gram tubes 4,20 nu 3,62
Smokes tandpoeder 4,so nu
2,95
Zendium tandpasta 2 tubes e 50 nu
5,80
SUPERSTUNT

Elsève balsem G.OO nu

Elrnex tandpasta per stuk 2,so, 4 voor 10,00

Revlon shampoo flex •,

LrOlEjate 3 tubes met gratis tandenborstel
5,50 nu
.

Drogisten] • Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEETARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

(Spaar onze kassabonnen- bij f 100,- aan bonnen f 3,- kontant retour, uitgezonderd geneesmiddelen)

Drogïsterij rrDE GAPER"
KERKSTRAAT 36, ZANDVOORT, TEL 15006.

3,99

.VEEKMEDIA30
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Compleet foto/filrn
assortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen

Schuitengat 7,
telefoon

Belastingconsulent/accountant
helpt u bij:
• invullen van aangiftebiljetten
• financieringen
« adviezen
• assurantiën

DROGISTERIJ
MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

auto • brand - leven
alle verzekeringen

Nieuw

*j? Kwekerij
. van Kleeft
,.\ .
_J;\,vi
«•_>~ Vf'

„DUBROVWIK"
Zeestraat 41 - Zandvoort
Tel. 02507-15110
van maandag t/m vrijdag zijn originele

Van Stolbergweg 1 • Zandvoort,
telefoon 17093

Joegoslavisch wintermenu

VERENIGING TUIN EN
LANDSOWSVDOraENINC

Nieuw

Videotheek Zandvoort

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186.

NIEUW!
KWIK SLIM-

Drogisterij
Moerenburg voor

behandeling.
Nu plaatselijk centimeters
AFVALLEN waar u maar
wilt, in 2 uur tijd.
Behandeling op afspraak.

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE

Joegoslavisch Restaurant

J.W. van Putten
Brederodestraat61, Zandvoort

ÏÊ&ti^^m^v&i^^--^':^. "•••• ^,;
ïrfflï>"£>;?^#fe*ïiïfe&w^W»^'-«^irf, ••>:•»& -

Bel voor prijsopgave en titemjst
,. • : '

jVteiSrt^V'**'^!^*^5"'1;^'^''*' ~'- ••

BOUWES PALACE
Tel. 02507-138 71

- Goulashsoep - Stokbrood - Gemixte gnllplaat 3 soorten vlees (magerl
met verse salade, saus en aardappelpuree
- Palacinka warm flensje met koude roomvu/ling

i^g' * Bomen en heesters,
vaste planten
* Bloem-en groentezaden
* Jiffy pots
* Zaai/potgrond

Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

f 15,50
Ditzelfde menu is t/m donderdag in Haarlem
verkrijgbaar.

Broodjes die vers zijn
en lekker smaken?
Halen bij
BAKKERIJ

Onze goede kwaliteit en lage prijzen blijven wij
handhaven.
Voor reserveringen iedere dag na 14.00 uur.

R. v. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01

BINNEN-EN
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- EN GLASWERK

Fa. Cansoer & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig adv/es
Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

Nu ook het adres voor uw
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

Artsenechtpaar
zoekt
GESTOFFEERDE
OF GEMEUBILEERDE
woongelegenheid
in Zandvoort

Uw adres voor:
ebst kousen, panties,
knie- en enkelstukken.
ook naar maat
Drogisterij

Eigen bad- en kookgel.
en toilet. Min. 6 mnd.
Weinig aanw. Per 1 juli.

Oranjestraat?
Zandvoort
Tel. 02507 -1 23 27

GLAZENIERSBEDRIJ F

BOUWMAN

Tel. 02507-13847.

Tour, trim, sport en racefietsen
en alle kleding voor de fietssport.
Zoek het beste en vindt het bij:

Glas in lood ramen
Gebrandschilderd glas

Peter Versteege
.Corn.jSlegerssIraai 2r, Zandvoon
-Telefoon 02507 - J6094
" '

Haltestraat 18, Zandvoort,
telefoon 14499.

INVOLLE GANG!!
. k . ,5oal„ ST^rr-™: H^r3orra,,,,3.95 ^JSSEZÏ»

BecdDieetmarganneku, P 250gllO

Am r
^ ^ ^ ^^ Martini Vermouth
Almiron M2 blik 900 gram
4 soorten 0,75 liter
Blue Band Margarine
,~
Olvarit oranje alle smaken potje .127
pakje 250 gram
"
Spa Rood literfles
Spar Spinazie diepvries 450 gram W
mïTn/graanvlokken pak 180 gram 111 Witte Reus koffer 2000 gram
Hak Sperziebonen
pot
l™
Dixan koffer 2000 gram
Spar Chips
potato/paprika zak 120 gram
Unox Soep

&

Par
*•&$ Jo™ Zout kilo

45

Calvé Mayonaise pot 330 gram
'661

Vele tienduizenden guldens
aanprijzen!
Bingo! Pak uw kans! de 4e ronde
van het Spar Jubileum Bingo-spel
is in volle gang! Win de hoofdprijs:
een Volvo 343. Of een van die vele
andere prijzen: var> JVC videorecorders en Braun filmcamera's tot
geldprijzen toe! Koop een of meer

Honig Bakmeel

VERS VLEES

pak 500 gram

donderdag 18 maart

Gepaneerde
Varkensschnitzels

Honig Cakemeel

Pak 'n pilsje. Hap in 't schuim van een bekende
Brouwer. Neem ook 'n pul SPAR bier. Nét 20 blond.
Nét zo lekker. Het enige verschil is...

pak 500 gram

Van NeJle Prisma Koffie
vacuüm 250 gram
pak
Aanbiedingen geldig t/m
dinsdag 30 maart

Zwitsal Babyzeep
4 stuks

Sinas

~i- zendium

t3I3 Tandpasta

395

")AC

50 ml. tube

Allesreiniger

Zwitsal Babyshampoo

750

flacon 200 cc.

literfles

Zwitsal
Bijdehandjes

Remia Fritessaus
emmer l kilo

>ar
Spekkies zak

All
pak 1,5 kilo

pak 500 gram

119

Bolletje

FUNE VLEESWAREN
Zo zijn er liefst 450 SPAR Eigen-Merk artikelen:
allemaal véél voordeliger,
allemaal gegarandeerd door de grootste kruidenier
van Europa.

Gebraden
Gehakt
150 gram

Stegeman Katenspek

lO^r

30 cl.
krat a 24 flesjes

Spar Sinaasappelsap

Spar-O-Cee
0,5 literfles

150 gram

Advokaat/
Choco eitjes 150 gram
Haïve Roomfondant
eitjes 200 gram
Assorti Bowls
200 gram

100gram||jQ

Spar Opïoskoffie
pot 200 gram

'Spar Lunch worst
blik 340

SPAR SUPER IN: Zandvoort: Celciusslraat 192.

Spar Hazelnootpasta
pot 350 gram

179

Spar Ontbijtkoek
400 gram
AC
1

Spar Chocoladerepen

butterscotch/ melk/noot/puur

25 gram 5 stuks

Spar diepvries
Boerensoepgroente
1 50 gram

Magere
Runderlappen
500 gram kilo

Fijne Riblappen
500 gram

425

Kalkoendrumsticks
vers
500 gram

GROENTE EN FRUff
woensdag 17 maart

Worteltjes 500 gram
BROOD EN GEBAK

literpak

Gekleurde Paaseitjes

Goudkuipje

rond/plat
100 gram

795

vrijdag 19 en zaterdag 20 maart

met been
500 gram

ïrolic
pak 500 gram

500 gram

;ca
Schenkelvlees

Beschuit rol blauw

NEEM-DE-PROEFPRIJZEN:

Liebfraumilch
Oppenheimer
NiersteinerQ.B.A.

Bingo-kaarten voor f 1,50 per stuk.
Steun daarmee de vereniging
"ZON", de Vereniging van Ziekenen Bejaarden- en andere Huisomroepen in Nederland!
De 4e Bingo-ronde duurt nog één
week. Let ook op de speciale BingoAanbiedingen.

JZUIVËL

Tarwebrood

Vanille Vla

knip/rond

gepasteuriseerd
liter

800 gram

165

Uien 2 kilo
vrijdag 19 en zaterdag 20 maart

189

10 Puntbroodjes
zak

donderdag 18 maart

Golden Delicious
2 kilo

398

Citroenen
5 stuks

135

Vleestomaten

50JAAR
HET BESTE 3N DE BUURT!

Krop sla plus
Komkommer
Samen

S = alleen geldig m Spar Super
Aanbiedingen geldig t/m
dinsdag 23 maart

159

500 gram

r*"?
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VVD-ster Marian Hugenholtz vertrekt

HJI ;jiM:• &$$:»*|^^5§ftpPiQiP

,Toch heb ik het gevoel dat wij vroeger
meer als team opereerden'
BENTVELD - Zestien jaar geleden kwam Marian Hugenholtz in de
Zandvoortse gemeenteraad. Dat was na de verkiezing van 1966, toen
de VVD een geheel nieuwe groslijst had opgesteld.
„Ja, dat was in 1966, na die verkiezing kwamen wij met drie man in
de raad, Oostenrijk die wethouder PW werd, ik, dat klinkt wat gek,
maar ik stond op de tweede plaats en Attema", vertelt ze thuis in
haar woning in Bentveld.

Nu zestien jaar later, heeft ze het
besluit genomen zich niet meer
verkiesbaar te stellen. „Ik vind
zestien jaar lang genoeg, laat de
jongeren het nu maar doen, bovendien wil ik ook wel wat meer
tijd voor mijzelf, want hoe je het
wendt of keert het vergt, wanneer
je het goed wilt dpen, veel tijd. Ik
heb het laatste jaar het gevoel
gehad dat ik geleefd werd, ik liep
constant achter mijzelf aan te
hollen. Ik heb mij laten bepraten,
maar nu niet meer", zegt ze resoluut.
Want, daar kun je niet om heen,
de freule is een zeer resolute
vrouw, die zeker door een oppositie niet monddood wordt gemaakt.
Het blijkt dat Marian Hugenholtz niet
de eerste VVD-vrouw in de Zandvoortse raad is geweest. „Voor mij had
mevrouw Stemler jarenlang deel van
het college uitgemaakt als wethouder
van sociale zaken. Ik was zeker niet de
eerste en zal bepaald ook niet de
laatste vrouw in de WD zijn geweest". Hiermee doelt zij op Rita de
Jong en Ankie Joustra, die respectievelijk de derde en vierde plaats innemen op de groslijst van de WD voor
de komende gemeenteraadsverkiezing.

Is er veel veranderd in de politiek in het tijdvak waarin u deel
uitmaakte van de Zandvoortse

raad?

Wanneer ik nu een uitspraak lees van
een gemeenteraadslid van de Zandvoortse raad, die zegt ten aanzien van
de circultproblematiek „De mensen
weten niet wat goed voor ze is."
Dat vind ik absurd, dat kun je niet
maken."

Behalve de periode als raadslid,
was u al langer lid van de VVD?
Het antwoord komt vlot „Bijna dertig
jaar", terwijl ze vervolgt, „Eigenlijk is
dat in het begin wat vreemd gegaan.
Toen wij hier in Bentveld .kwamen
wonen, waren noch mijn man, noch ik
lid van een politieke partij.
Wij werden lid van de WD en ultgerekend de eerste vergadering die wij
bezochten, mijn man en ik, was er een
vacature in het bestuur. De secretaresse was ziek en men zocht een tijdelijke vervangster. De voorzitter vroeg
mij: „Go, Marianne, is dat niet iets
voor jou? Ik zei: „Man, schei uit, ik
weet niet eens veel van de WD af, ben
je mal, ik weet niet eens hoe dat gaat".
Het antwoord daarop was: „Nou, doe
het dan tijdelijk, dan beloof ik Je, dan
zoeken wij ondertussen een ander".
Dat heb ik dus gedaan. „Alleen om
hen uit de brand te helpen en ik bleef
14 jaar. Dat was in 1952 en ik bleef tot
1966."
Een boeiende tijd was het wel, volgens
mevrouw Hugenholtz, hoewel het allemaal wel anders ging dan nu.
In 1966 werd ze dus kandidaat gesteld
door het bestuur en kwam in de Zandvoortse gemeenteraad.
In deze periode groeide de WD van
drie naar vier, naar zeven en in de
laatste periode terug naar zes zetels.

„Ik kan natuurlijk ongelijk hebben,
maar speciaal de laatste vier jaar heb
ik het gevoel gekregen dat je niet „Terugziende op deze zestien
meer als team bezig bent.
Een beetje peinzend zegt ze: „Kijk, jaar, wat is voor u het belangrijktoen wij in 1966 begonnen, wisten wij ste geweest in deze periode?
werkelijk niets van het raadswerk. We
wisten van toeten noch blazen, om het Het antwoord komt vlot (en wie had
zo maar uit te drukken. Dat was bij de anders verwacht) wanneer ze zegt:
andere partijen niet anders. Men hielp „Het circuit, dat het er nog steeds is,
elkaar, er werd minder, ja... op de daar hoop ik toch ook mijn steentje
persoon gespeeld. Ik ben ervan over- aan te hebben bijgedragen.
tuigd dat toen het algemeen belang Volgens het liberale laadslid is het
voorop stond. De laatste jaren heb ik circuit onverbredelijk verbonden met
het gevoel gekregen dat het algemeen Zandvoort en wil men in de gemeente
belang, het belang voor de gemeente, uit de problemen komen, financleeldus op de laatste plaats is gekomen. technisch, dan is handhaving van het
Men is toch gekozen en heeft de eed circuit een eerste vereiste.
afgelegd om het algemeen belang te Sluiting van het circuit wordt door
dienen. Als raadslid behoor je bepaal- haar „het debacle van Zandvoort"
de dingen af te wegen, die mogen dan- genoemd.
wel leuk zijn voor een klein groepje,
maar als het het algemeen belang niet „Wanneer je toch in het bezit bent van
ten goede komt, dan doe je het niet. een industrie, die geld in het laatje
Dat streven, dat mis ik toch wel een brengt, dan tracht je deze toch op te
beetje tegenwoordig.
peppen, in plaats van om zeep te
Momenteel lijkt het wel of men er helpen. Dat is wat er nu in Zandvoort
alleen zit voor een bepaald belangen- gebeurt. Onbegrijpelijk!"
groepje, of om elkaar persoonlijk Ironisch vervolgt ze: „Tijdens carnabeentje te lichten.
val bedacht ik opeeens dat de collegeVroeger, ondanks grote politieke te- ondersteunende partijen te zamen elf
genstellingen, hield je meer het alge- stemmen hebben in de raad. Een raad
meen belang in de gaten, men werkte van elfen even zag ik het verschil niet
als een team.
tussen de ene raad van elf en de

andere, er zijn ridicule beslissingen
genomen."
Misschien is het zelfs mogelijk na de
komende
gemeenteraadsverkiezing
enkele van deze beslissingen terug te
draaien.

Attema een uitstekende wethouder."
De komende verkiezingen zijn dus
uitermate belangrijk voor de WD.
Ook al staat Marian Hugenholtz dan
niet meer op de lijst, de WD zal
kunnen blijven rekenen op haar steun
en loyaliteit.

Verwacht u dan een winst met de

Nog steeds tekort
zaalakkommodaties

komende verkiezingen?

Het blijkt dat Marian Hugenholtz de
komende verkiezingen met groot vertrouwen tegemoet ziet. „.Misschien
komen wij wel met zeven zetels terug
in de raad. De mensen weten dat de
WD altijd heeft gestreden voor de
Zandvoortse belangen."
Door haar wordt niet verwacht dat de
vele splinterpatijen die straks deel
zullen nemen veel stemmen zullen
krijgen.
„Men heeft gegokt op heibel in de
WD, dat is er momenteel Gode zij
dank in het geheel niet. Ik weet dat
men daar op had gerekend omdat het
bestuur Jan Jongsma op de eerste
plaats had gezet en Attema op de
tweede. Attema is echter kandidaat
voor het wethouderschap. De leden
hebben voor deze kandidaats-stelling
een stokje gestoken. Ze hebben gezegd: Dat kan niet, degeen die kandiaaat-wethouder is moet nummer
één staan. Dat kun je gewoon niet
maken, dan verdoezel je het en draai
je je kiezers een rad voor ogen. Wethouderskandidaat is lljstaanvoerder,
zo hoort het ook. Bovendien vind ik

ZANDVOORT - Uit de bijstelling
van de sportnota van de Sportraad Zandvoort, komen als belangrijkste onderdelen naar voren, de lichte teruggang van
sportbeoefenaren in Zandvoort
en het nog steeds bestaande tekort aan sportzaalruimte t.b.v.
de zaalvoetballers en zaalhockeyers.
De teruggang van sportbeoefenaren wordt voornamelijk toegeschreven aan de vergrijzing van
de Zandvoortse bevolking.
Middels een enquête is getracht wat
cijfermateriaal te aktualiseren en wel
per 1-1-1981. Daaruit blijkt dat bij
gymnastiek een duidelijk en bij de
hockeyclub een lichte teruggang ge-

FEEST IN HUIS IN DE „DUINEN"

Oudste inwoner van Zandvoort
morgen honderd jaar
ZANDVOORT - Op 19 maart 1882
werd Maurits Kapper in de Moddermolensteeg in Amsterdam geboren, morgen vrijdag 19, maart
1982 wordt de heer Kapper dus
precies honderd jaar.
Een dag die in Het Huis in de
Duinen niet ongemerkt voorbij
zal gaan, want de vlag gaat uit en
's morgens om 10.30 uur is er een
feestelijke receptie voor bewo-

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout.
Verschijnt iedere donderdag.
Uitgave Weekmedia B.V., Amstelveen
Hoofdkantoor: Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
tel. 02977-28411, Postbus 264, 1430 AG
Aalsmeer; geopend van 8.30 tot 17.00 uur.
kantoor: Gasthuisplein 12, Zandvoort,
tel. 02507-17166, postbus 26 2040 AA,
Zandvoort; geopend maandag van 13.00
tot 16.00 uur, dinsdag van 10.00 tot 16.00
uur, woensdag van 9.00 tot 12.00 uur,
donderdag 10.00 tot 13.00 uur on van 14.00
tot 17.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Abonnementsprijs: / 15,60 per half jaar;
ƒ31.20 per jaar. Voor postabonnees gelden andere tarieven. Losse nummers
/ 0,65.
Redactie: Dick Piet (chef), Margieet Ates
(Zandvoortl, Alice Verwey (Heemstede),
Jaap Kok, Fon Tunnissen en Nico Volkers
(Haarlemmermeer).
Verkoopleider: B. Lodewegen.
IMnbezcmjlng: Abonnees die de krant niet
hebben ontvangen kunnen op vriidagochtend bollen tussen 9.00 en 12.00 uur,
02507-17166.
Uiterste inlevertermijn redactie: woensdagmorgen 10.00 uur.
Uiterste
inlevertermijn
advertenties:
woensdagmorgen 10.00 uur.

ners, familie en vrienden van de
heer Kapper.

had overleefd was zijn zus Rachel die
in Amerika woonde.

Geboren en getogen in Amsterdam,
want hij groeide op in de Nieuwe
Kerkstraat, vertelt de honderdjarige
levendig over zijn dagelijkse tochten
naar school in de Utrechtsedwarsstraat. „Daarvoor ging ik over de
magere burg, dat weet ik nog precies".
Ook staat in zijn geheugen gebrand
het feit dat hij géén horloge ontving
voor „goed gedrag" toen hij de lagere
school verliet.
Normaal was het in die dagen dat de
beste leerling van de klas bij het
verlaten van de school wanneer hij /
zij „met lof' werd uitgezwaaid een
horloge ontving. (Waarschijnlijk met
inscriptie). Het jaar dat Maurits Kapper voor deze prijs in aanmerking
kwam was er nog een leerling met
evenveel punten. Er werd geloot, de
ander ontving het horloge en Maurits
een rijksdaalder, veel geld in die dagen, maar de glans van het horloge,
dat waar hij zo zijn best voor had
gedaan, daar haalde de riks het niet

Zandvoort

Duitsland
In de jaren 1911 t/m 1937 heeft Maurits Kapper in Duitsland gewerkt. Hij
was tenor en kreeg een contract bij de
Staatsopera. Overigens was er in zijn
prilste jeugd niets dat er op wees dat
Maurits iets anders zou worden dan
zijn vader, diamantslijper. Het gezin
van diamantslijper Kapper met zeven
kinderen vormde in die dagen rond
1900 géén uitzondering in deze schilderachtige Amsterdamse buurt. Dat
werd pas anders, toen bleek dat Maurits die de stiel van zijn vader uitoefende, niet langer meer mocht slijpen,
hij had iets aan zijn oog gekregen.
„Omdat ik altijd zo mooi zong in de
synagoge wilde iemand voor mij -wel
lessen betalen bij Cato Esser. Een
soort beurs dus en zo werd ik tenor.
Dat was toch wel wat".
Na zijn studie kwam hij in Duitsland
terecht waar hij werkzaam was in
Koblenz, Darmstadt, vjjf jaar in Ber-

De heer Maurits Kapper, een foto uit
1972, maar veel veranderd is hij niet.
lijn en achttien jaar bij de Staatsopera van Hamburg. Het gezin Kapper
was bijzonder trots op hem en zijn
jongere broer Co (afkorting van Jacob) wilde ook wel tenor worden,
maar hoewel hij ook goed kon zingen
en later wel les gaf aan koren is hem
niet gelukt hetgeen broer Maurits wel
had, succes als zanger.
In de dertiger jaren werd de grond
hem in Duitsland te heet onder de
voeten, de razzia's op joden hadden
een aanvang genomen en hij keerde
terug naar zijn familie in Nederland.
Hij ging wonen met zijn vrouw aan de
Parallelweg in Zandvoort. Het feit dat
hij een Nederlandse jood was, had
hem tot dan toe geluk gebracht.
Na de inval van de Duitsers in Nederland en de evacuatie van de Zandvoorterc, dook hij te zamen met zijn
vrouw onder. „Bij een zanger, zijn
naam weet ik niet meer, maar hij zei
„Maurits, kom maar bij mij en daar
zijn we de hele oorlog gebleven", herinnert de heer Kapper zich.
Na de oorlog bleek dat zijn gehele
familie, ook zijn lievelingsbroer Co
omgekomen was in de diverse kampen. Speciaal de dood van zijn moeder
die op 84 jarige leeftijd door de Duitsers werd weggevoerd heeft hem sterk
aangegTepenn. De enige die de oorlog

Na de oorlog heeft de heer Kapper nog
gepoogd aan het werk te komen, maar
zijn leeftijd, ruim 65 jaar was toen wel
een beletsel. „Ik heb bij de VARA
gesolliciteerd, maar men kon mij daar
geen vast arrangement aanbieden.
Dat heb ik natuurlijk niet gedaan, als
zanger heb je recht op een vast arragement", zegt hij trots.
Hij woonde destijds in de Blasiusstraat in Amsterdam, maar het heimwee naar Zandvoort hield aan. In 1955
gelukte het vrienden van hem, het
echtpaar Citroen, het echtpaar Kapper in een huis bij het Huis in de
Duinen te krijgen. „In één van die
kleine huisjes heb ik vijfentwintig jaar
gewoond, voordat ik verhuisde naar
het grote huis", herinnert hij zich.
In het jaar 1967 overleed zijn eerste
vrouw, doch in 1971 hertrouwde de
heer Kapper.
Zijn tweede vrouw, is wel een aantal
jaren jonger dan hy, maar veel herinneringen worden door hen gedeeld.
Reeds in 1938 woonden de familie
Kapper en de familie Citroen naast
elkaar. Ook gedurende de oorlogsjaren verloor men elkaar niet uit het oog
en het was aan de heer Citroen te
danken dat het echtpaar Kapper in
1955 terugkeerde naar Zandvoort. „Ik
was inmiddels ook weduwe geworden
en wij hebben het samen wat gezellig", zegt mevrouw Kapper.
Over zijn jeugd weet de heer Kapper
zich helaas niet zoveel meer te herinneren dan hu al vertelde. Misschien
maar beter ook wanneer er zoveel
dierbaren in de oorlog zijn gebleven.
Wél de vakantie in 1972 met zijn
vrouw naar zijn zus in Amerika.
„Och", zegt hij met een olijk lachje,

Dat ze vertrekt is haar eigen wens, het
enige dat ze wel jammer vindt, is dat
er geen inwoner van Bentveld meer in
de Zandvoortse raad vertegenwoordigd zal zijn.
Margreet Ates

konstateerd kan worden. Bij ae voetbal- en handbalvereniging valt nog
steeds een toename te zien, terwijl de
APAPA sinds de Ingebruikneming
van een eigen akkommodatie enorm
gegroeid is.
De gegevens van de Sportraad laten
zien dat het totaal aantal sportbeoefenaren in 1979 op 5852 stond, terwijl
per 1-1-1981 dit aantal was teruggelopen naar 5780. Van dit aantal wordt
door 64% mannen en door 36% vrouwen de sport beoefend.
Wat betreft de akkommodaties, stelt
de Sportraad, dat ten aanzien van de
veldsporten, op basis van de huidige
cijfers het veldenbestand voldoende is
voor „de planperiode". Het tekort aan
tennisbanen werd gedeeltelijk opgeheven door de aanleg van twee banen
bij het zwembadcomplex. Uitbreiding
van het aantal tennisvelden, moet in
afwachting van de ontwikkeling t.a.v.
kommerciële plannen voor een tenniscomplex in Bentveld, worden afgeraden.
Het tekort aan sportzaalruimte, met
name voor het zaalvoetbal en het
zaalhockey, is nog steeds nijpend.
Eventuele verbetering in dit tekort
ziet de Sportraad voorlopig niet, gezien het feit dat de plannen voor een
sporthal bij Zandvoortmeeuwen
moeilijk te realiseren zijn.
Ook tijdens de vergadering van de
sportraad jl. maandag kwam dit punt
naar voren, doch deze takken van
sport zullen voorlopig aangewezen
zijn op zaalakkommodaties in de omgeving. Een snelle oplossing werd niet
gevonden.

Collectanten
voor
Anjerfonds
ZANDVOORT - Van 7 t/m 20
juni a.s. zal de jaarlijkse Anjercollecte worden gehouden. Weliswaar ligt deze periode nog ver
weg, doch hetplaatselyk anjercornité meent nu reeds uw aandacht
hierop te moeten vestigen met
het oog op mogelijke vakantieplannen.

De opbrengst bedroeg vorig jaar
ƒ 3.121,40 tegen ƒ 2.682,85 in 1980. Een
vooruitgang dus, waarvoor de hartelijke dank van het anjercomite zowel
aan de collectanten als de goedgeefse
burgers. Maar de opbrengst moet blijven stijgen, want ook in de culturele
sector is de nood. groot!
In 1981 werden drie Zandvoortse instellingen door het Prins Bernhardfonds blijgemaakt, nl. het Comité
Volkskerstzang, het Comité Ontmoetingsdag (voor de bejaarden) en de
Zandvoortse Operette Vereniging.
De culturele instellingen zijn erop gewezen, dat ook thans weer de z.g.
collectepremieregeling wordt toegepast, hetgeen extra geld in het laadje
betekent, waarvan het bedrag afhangt van het aantal collectanten,
dat men levert.
Het plaatselijk anjercomité doet een
dringend beroep op de leden van verleerlingen van de MAVO„Vliegen? Dat is niet spannend. enigingen,
of andere cultureel geinteresDe open paardetram vroeger, dat scholen
seerden zich als collectant beschikwas pas echt!"
te stellen. Dit kan door telefoniEn wie ben ik dan, dat ik dat zou baar
sche aanmelding bij de heer A.H.
durven tegenspreken?
Hedden, p / a Raadhuisplein 4, tel.
Margreet Ates.
14841.

Toneeluitvoering

Groep, die op internationaal mveau werkzaam is om dit doel te
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 maart bereiken. Door o.a. te onderhandezal de Zandvoortse toneelvereni- len probeert men tot gezamenlijke
glng „Wim Hildering", aanvan- wetten te komen ter verbetering
gend om 8.30 uur in „De Krocht" en later tot totale afschaffing van
een uitvoering brengen van het de bio-ind. Om dit doel te bereiken
blijspel in drie bedrijven .,En ik kan dit alloen op internationaal
dan?" van Annie M.G. Schmidt. niveau geregeld worden, aangezien
Het is een vrij nieuw, in Zandvoort economische belangen de grote
nog nimmer gebracht werk. De moeilijkheid zijn. Wij kennen de
naam van de auteur waarborgt ons ellende van de bio-mdustrie-dieren
echter, dat toneelliefhebbers een en wij zullen trachten alle mensen
gezellige en op hoog niveau staan- hiervan in kennis te stellen. Daarde avond tegemoet gaan. Ik kan U om hebben wij steun nodig van
dan ook het bijwonen ervan ten alle mensen die ons streven zijn
zeerste aanbevelen. De regie is toegedaan. Wij zitten niet stil en
weer in de vertrouwde handen van wij zullen niet stoppen voordat alle
Alle Bol. Kaarten zijn nog verkrijg- dieren een dierwaardig bestaan
baar aan de zaal. Houdt deze hebben. Wij hopen dat wij deze
avond vooral vrij!
Canadees een bevredigend antwoord hebben kunnen geven.
Vereniging
voor het welzijn der
Afwachten maar
dieren Zandvoort."
Er Is weinig nieuws deze week
rondom onze zeezeiler Kees Visser, Zo dat is dan bekend. Verdere
nu dobberend over de wijde wate- discussie gesloten.
ren. Het laatste nieuws is dat zijn
ouders een brief ontvingen uit St. Jazz-concert
Helena, die een maand geleden
ongeveer was verzonden uit St. Op uitnodiging van de Sunshine
Helena. Kees schreef: het eerste Jazz Corner Zandvoort, zal op zastuk van St. Helena zal wel gaan, terdag 27 maart, aanvangend om 9
maar dan verwacht hij windstilte uur in restaurant-Bistro „De maen daarna de N.O. Passaat en daar nege" (gelegen m de bocht van de
moet hij recht tegenin. Dat wordt Zandvoortselaan tussen Bentveld
het langste stuk op weg naar de en Zandvoort) optreden het kwarAzoren en het vraagt veel verande- tet „Batida", met vocale medewerring van zeil. Gasflessen waren op kmg van José Koning. Volgens
St. Helena niet te koop: dus een kenners een ..muzikaal hoogstandbepaald prettige reis wordt het je", waarop wij graag Uw aandacht
niet.
vestigen.
En nu wachten we maar op nadere
berichten op weg naar de Azoren
en zijn hopelijk spoedige aan- Hulde brandweer
komst aldaar. In elk geval ontbreekt hem geen gebrek aan avon- Grote zorgen hebben zich de bewotuur en ik noem het Ü toch maar ners van de Frans Zwaanstraat de
een prestatie, om in dit ranke afgelopen weken gemaakt over een
bootje, de Vrijheid n, zulk een reis jonge zwaan die op een goede dag
te durven ondernemen. Met span- in de vijver daar ter plaatse neernlng wachten wij op zijn ongetwij- streek.
feld toch wel hachelijke ondeme- Het was iedereen al snel duidelijk,
dat deze „inwoning" door de zwaming. Sterkte Kees en moed!
nen niet werd gepikt. Integendeel,
de zwanen pikten de nieuwkomer
waar ze hem raken konden en het
beest ging dan ook zienderogen
Handtekeningen
achteruit.
Vorige week vroeg ik „Wat doen Met wegjagen van de overige zwawij aan de bio-industrie, behalve nen en het bijvoeren van de nieuhet kopen van scharreleieren, weet weling werd geen resultaat geU het?
boekt. Daarom besloot een aantal
Wel de Vereniging voor het Welzijn bewoners de hulp van de brandder Dieren in Zandvoort weet het weer in te roepen, omdat de politie
wel, getuige onderstaande brief die hiervoor geen tijd had.
ik deze week ontving.
De brandweerlieden Borst en
Op een stukje in Oog en Oor, Kerkman hebben dit karwei gewaarin een Canadese n.a.v. onze klaard, maar dat het nu een eenacties tegen de slachting van jonge voudig werkje was, neen. De zwaan
zeehondjes de opmerking maakte zag van de zijde van deze mensen
„Goed, maar wat doen jullie aan je geen hulp en vocht als een bezetebio-industrie?", willen wij graag ne tegen zijn gevangenneming.
reageren.
Uiteindelijk lukte het toch, niet
Heer Canadees, toen het 20 jaar nadat
de
brandweerlieden
geleden tot Europa doordrong wat werkelijk onder de vogelpoep zazich op de Canadese ijsvlakten ten van het angstige dier. Hij werd
afspeelde, stuurde een zoontje van afgeleverd in het Dierentehuis aan
een bestuurslid een kinderlijke de Keesomstraat waar hij nu
protestbrief naar Ottawa naar de wordt verzorgd.
Minister voor Visserij. Hij kreeg Waarom het beest werd aangevalantwoord, waarin hu geprezen len door zijn soortgenoten bleek
werd voor zijn bewogendheid en daar. De vleugels van deze jonge
een uiteenzetting over de jacht. En zwaan waren allermiserabelst gedaar was het mee afgelopen. He- kortwiekt. In de dierenwereld
laas moeten wij 20 jaar later con- wordt een buitenbeentje niet gestateren, dat er niets veranderd is. pikt, vandaar waarschijnlijk de geIntegendeel, het aantal slachtin- zamenlijke aanval. Gelukkig heeft
gen is zelfs toegenomen. Wij zijn het beestje het aan de Keesomdaarom erg gelukkig dat, na het straat beter naar de zm. Een woord
werk van Green Peace, verschil- van hulde aan deze brandweerlielende andere acties en vele millioe- den, lijkt mij op zijn plaats.
nen handtekeningen, enkele dagen
geleden er in het Europese Parlement gestemd is vóór een import- Lente
stop van zeehondenbont in de ge- Zondag a.s. (21 maart) begint (volhele E.E.G. Een belangrijke stap gens de kalender) de lente Het
op weg. Wat onze bio-industrie be- prille begin van de nieuwe zomertreft: wat er daaraan doen? Heel periode, waarvan we allemaal zulveel. Een klein voorbeeld van onze ke hoge verwachtingen hebben.
activiteiten in eigen land is het Het idee alleen al bezorgt je een
scharrel-ei en het scharrel-var- kriebel in je bloed. Moge het voor
kensvlees. Door propaganda en iedereen een zomer worden, waarfin. steun werken wij mee aan het op we al zo lang wachten. Tot nu
doel: afschaffing van de bio-indus- toe hebben we er nog geen hoge
trie. Vele Dierenbeschermingsor- pet van op, maar wat met is, kan
ganisaties in- geheel Europa heb- komen!.
ben zich verenigd in de EuroK.sr.

Peter Brunt solist
familieconcert
ZANDVOORT - Op zondag 21 maart
geeft het Noordhollands Philharmonisch Orkest het laatste concert van
de familieserie in het Concertgebouw m Haarlem, aanvang 14.30
uur.
Het orkest zal worden geleid door
Jerzy Katlewitcz. De solist van deze
middag is in tegenstelling tot hetgeen in de folder en op de affiches
staat vermeld Peter Brunt en niet
Theodora Geraets.
Dit concert zal worden Ingeleid door
Ad van der Blom. Voor de vaste
dirigent Jerzy Katlewicz is dit concert het laatste abonnementsconcert onder zijn leiding. In mei zal hij
nog slechts de Beethovencyclus dirigeren. Het programma voor zondagmiddag omvat werken van Mozart,
Bruch en Haydn.

iy maart: Deze maana een excursie
naar Haarzuilcns. Hier wordt kasteel
De Haar bezocht, met een kopje koffie
en gebak in ,,De Vier Balken" (overigens zijn de pannekoeken daar beroemd), 's middags een bezoek aan de
bednjfswmkel van de merken Sea
Horse on Ten Cate. Vertrek bus om
8.00 uur Gemeenschapshuis. thuiskoms'„ circa 19 00 ur Kosten mcl
kasteelbezoek i koffie en gebak ƒ 20.—
p.p.
'22 maart Lente-zomershow 198L'
Voor en door de Vrouwen van Nu
Kosten f 1,50 voor leden, niet-leden
ƒ2,50. Aanvang 13.00 uur m Gemeenschapshuis.
16 april: Kontaktmorgen. Zomerlust.
aanvang 10.00 uur.

Koffieconcert

ZANDVOORT - Zondagmiddag om
13 00 uur wordt er weer een kotfieconcert gepeven m het Bouwes Hotel Op
veler verzoek zal dan het Weense programma herhaald worden.
Medewerking verlenen: Els Orn, so
ZANDVOORT - Door de vrouwenver- praan; Liekele Hamstra, tenor: Bert
eniging Vrouwen van Nu is voor de Koopman, banton en Peter Kranen
maand maart het volgende program- aan de piano. Toegangsprijs ƒ 6,50
ma opgesteld:
mcl koffie.

Vrouwen van Nu

(Advcrti-m.t l

ajSCHAAPbv
telefoon 02507-12005

zandvoort

haltestraat 10

REORGAIMBSATBE-OPRUSIVÏBNG
(niet toestemmincj vdn de Kamer vjn Koophandel lu Haarlem)

Op onze huidige kollektie geven wij aantrekkelijke
kortingen van 10 tot maar liefst 50%
(behalve op Sworowski en >V!onet)
Deze reorganisatie-opruiming is geldig tl'm 9 april 1982
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Het gratis foto's maken is voorbij, maar wij zijn gebleven met

alle specialiteiten voor al uw huisdieren

DIERENSPECIAALZAAK VI/EZEWBEEK
Grote Krocht 28, telefoon 15734

Nu voordelig breien...
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L QUOTE KMOCMT 21-ZANOVOORT
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TIieroON 03807-125 74
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't Luif eitje

van maandag t/m vrijdag
van 8.30-12.30 en van 13.00-18.00 uur,
zaterdag van 9.00-13.00 uur geopend.

Grote Krocht 26. tel. 17423

Grote Krocht 21 -Telefoon 12$74.
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Gran Canaria/
Playa del Inglès

TAST TOE SLAGERIJEN
LISSE: Blokhuis 18
HILLEGOM: Hoofdstraat 73
HAARLEM: Botermarkt

HAARLEM: Zijlweg 102
HEEMSTEDE: Binnenweg 117
ZANDVOORT: Grote Krocht 7

Vertrekdata 20 maart of 27 maart. Reisduur 15 dagen

f 200,- kortingP.P.

Aanbiedingen geldig tot en met zaterdag 6 maart.

reisbureau

SfëR\ De slagerij waar de klant nog echt koning is
£2&223^?£tf/Sffi^lfr?^^
Grote sortering
EIKEN PLAVUIZEN

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

TAFELS

De Krocht

v.a.

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25,
telefoon 17751

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

Bouwman
Dépositair
Marbert
Ellen Betrix
Max Factor
Oranjestraat 7,
Zand voort,
tel. 02S07-12327

AUTORIJSCHOOL
Phil Waanig
RIJKSGEDIPLOMEERD

Aangesloten bij de
VZR.
B rugstraat 20,
telefoon
02507-12071

Grote sortering
paasartikelen
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Tel. 1 60 33
W. DE VRIES

pianostemmen
en onderhoud,
goede service
en lage prijs.
Tel. 02507-17972.

Dwarsfluit
Sessen
voor beginners
Marijke Paap
Tel. 02507-14755

Uw adres\voor:
BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

Handwerken, stramiens,
tapijtgarens nu voordelig

[•«??ft

tourlnae«fv«i*tiuur

Grote Krocht 20. telefoon 12560-13203

Vrijdagavond 19 maart

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.
Magere runderlappen kiio
Rundergehaktküo
Alle pêté'S nu 100 gram

geven wij een verrassende

MODESHOW

12,98
10,48
0,89

in Hotel Keur Zeestraat
Aanvang 20.00 uur m.m.v.
• Folklore vereniging De Wurf • Parfumerie v. d. Werf
• Van Steyn schoenen • Duo Tikal
Toegang f 12,50 incl. koffie met gebak en een champagne-cocktail.
Kaarten verkrijgbaar aan de kassa en bij:

Grote Krocht 9-1S - Zandvoort

't Luif eitje

Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507 -17878.
Ook zondagmiddag open.

Grote Krocht 26, tef. 17423

CENTRUM DORP
Geheel gerenoveerd

We gaan allemaal vóórof ach ter uit, maar f e t wel
op of uw slot nog
optimaal sluit.

vrijstaand woonhuis
met schuur en plaatsje.
Ind.: woonkamer, keuken, toilet. 1e verd.
2 slaapkamers, douche.
Vraagprijs f 118.000,- k.k.
Inlichtingen:
MAKELAAR O.G.

Uw huid vraagt aandacht.
hmk AiSBO*- vii.v-lc ti>:i
--i h> u iiil n'iJ^prt uiliM»
»|i i'li Ju tuindi! H' i'ti iiilvi'.i'i'rt
u l > i i d» iit/otciiiHi uui uw huid
-PU uin-ti i- IK n i • ''MUI ,i.ni lvl A\lU Js • nihliv i 1 1

Wij verzorgen al uw
sloten en sleutels

H. W. COSTER
Telefoon 15531

Versteege Ijzerhandel
Pakveldstraat 19, telefoon 12554

ZANDVOORT

Oul, III IM pliMls lullll U li'llilll

Goed onderhouden

MIDDENSTANDSWONIG
Pien Bakker
Fr. Zwaanstraat 68
Ria Suiker
Fahrcnhcitstraal 80
I.miiui \ . Trtlc'rmk 1
Btcdcrodciiiiaat 77
C'ohi Ycrkadc

hiawcg 25

lel. 13621

lel. 12372
(el. 14618

Cel. 13698

Voor al uw c.v.-, loodgietersen dakbedekkerswerk
naar:

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507 -131 76
B.g.g.Toch. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67.

Rinko Verkoopcentrum
Burg. v. Alphenstraat 2A - ZANDVOORT - Tel. 02507 • 1 33 60
Van 18 tl m 27 maan spectaculair inruilaanbod bij
'n Renault 4-14-18-20 en Fuego.

Ind. woonkamer (13 m) met open haard, hal, keuken,
toilet, Ie verd. 3 kamers, badkamer m. bad en toilet.
2e verd. 2 kamers.

Vraagprijs f 148.000,- k.k.
Inlichtingen

Makelaar o.g.
H. W. Coster bv
Telefoon 15531
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3-2 zege voor Zandvoorters

Zege voor
hockeydames •

Knap herstel van TZB
na forse achterstand
ZANDVOORT - TZB heeft de
laatste kans op promotie met
beide handen gegrepen. Na een
0-2 achterstand wisten de Zandvoorters alsnog met 3-2 concurrent De Meer terug te wijzen.
Vooral in de tweede helft heeft
TZB kansen op een veel grotere
overwinning laten liggen, desondanks was de zege volkomen verdiend. Het was jammer van dit
over het algemeen sportieve
duel, dat tegen het einde van de
strijd en na de afloop enige spelers van De Meer de nederlaag
niet goed konden verwerken. Het
resulteerde in het wegzenden
van een der spelers en wat ongeregeldheden bij het verlaten van
het veld.
TZB trok direkt ten aanval en was al
snel bij een openingstreffer. Een vrije
trap van Leen Bol werd door Ab Bol

Geslaagde
wedstrijden
ZANDVOORT - Iris Kuijken won
de oud-burgemeester Nawijnbeker, Sacha Schuurman de Jeugdbeker en Huib Deinum de L.N.
v.d. Bos-beker tijdens de gehouden onderlinge wedstrijden van
de gymnastiekvereniging OSS.
In de Prinsessehal werden zondagmiddag de wedstrijden voor de jongere en oudere meisjes gehouden. Uitgevoerd werden oefeningen aan de brug
met ongelijke leggers, op de evenwichtsbalk, een sprong over springkast of paard en besloten werd met
een vr^je oefening met muziek of een
sprong op de lange mat.
Bij de oudere meisjes behaalde Kirsten Verheugen de tweede en Anja
v.d. Bos de derde prijs.
BU de jongste meisjes was het Maureen Bal die tweede werd, gevolgd
door Natascha Kraaijenoord, die met
26.6 pnt. de derde plaats bezette.

Jongens
Maandagavond 8 maart werd in de
Oranje Nassauschool door de jongens
een fanatieke stryd geleverd om in het
bezit te komen van de L.N. v.d. Bosbeker. Na oefeningen aan de brug,
rekstok, ringen en een sprong over het
paard en op de lange mat werd na
winnaar Huib Deinum (36.6 pnt.),
Marcel Elzinga tweede en Vincent van
Noord derde.
Op deze avond werd tevens bekendgemaakt welke gymnasten mee zullen
gaan naar Dronten voor de jaarlijkse
sportuitwisseling.

Goed slot
ZVM-dames
ZANDVOORT - Een door blessures gehandicapt ZVM-dames
handbalteam heeft de zaalhandbal-competitie prima afgesloten.
Tegen Tonegido bleven de Zandvoortsen met 13-12 aan de goede
kant van de score
De start was even moeilijk voor de
dames, daar zij direkt tegen een 2-0
achterstand aan keken, maar met
snelle break-outs wist ZVM deze achterstand om te buigen in een 4-2
voorsprong, die gestadig werd uitgebouwd. Bü rust leidde ZVM met 7-4.
Na de doelwisseling leek de strijd snel
in Zandvoorts voordeel beslist. Met
vlotte aanvallen liep ZVM uit tot 10-5
en enkele minuten later zelfs 7-12 en
8-13. Er was geen vuiltje meer aan de
lucht voor ZVM, doch toen enige
speelsters voor twee strafininuten aan
de kant moesten, kwam Tonegido
gevaarlijk dichtbij. Met nog één minuut te gaan was de stand 12-13 geworden. Deze laatste minuut leverde
veel spanning op, doch ZVM wist de
kleine voorsprong uitstekend te consolideren.
Doelpunten ZVM: EUy Bol 6; Maria
Brugman 4; Janneke de Reus 1; Annie
Trouw 1; Rini Cappel 1.

B r enkelen
overklast

ZANDVOORT - In een laatste
ontmoeting met het karateteam
uit Breukelen als voorbereiding
op de kampioenschappen van
Zandvoort op 27 maart, heeft de
AFAFA het afgelopen weekende
opnieuw succes geboekt.
Nog duidelijker dan de vorige ontmoeting met Breukelen werd hel zondag een overwinning voor de thuisploeg. Vijftien van de dertien wedstrijden werden door de Zandvoorters gewonnen, terwijl de overige in „onbeslist" eindigden.
Niet alleen in het duel verloren de
karateka uit Breukelen, ook op het
strand waar een tempo-looptraining
plaats vond, bleken de teamleden van
AFAFA sterker.
Na dit succes is het zelfvertrouwen
van de Zandvoortse karateka uiteraard toegenomen, en worden de kampioenschappen met vertrouwen tegemoet gezien.
Zaterdag 20 maart volgt nog een training in de Van Pagéhal, om hen vertrouwd te maken met de vloer en
ruimte, waarna trainer Poots aanneemt dat men van de zijde van AFAFA er alles aan heeft gedaan om de
Karateka goed voor te bereiden op de
wedstrijden!.

ZANDVOORT - Na een lange winterstop kwamen zowel de dames
als de heren van de Zandvoortse
hockeyclub, met wisselend succes, in het veld. De dames bleven
Randwijck met 2-1 de baas, maar
de heren moesten hun meerdere
erkennen in Castricum, 0-3.

bal niet onder controle kon krijgen,
goed ingekopt, maar op mirakuleuze
wijze werd de bal van de doellijn
waardoor Wim Koning de bal in het
verlaten doel kon deponeren. 3-2.
gehaald. Ook een schot van Wim
Koning trof geen doel en een inzet van Het conditioneel zwakke De Meer was
Edwin Miezenbeek werd eveneens
niet bij machte om de rollen om te
van de doellijn weggewerkt. De Meer
draaien. Het waren de Zandvoorters
was slechts gevaarlijk met snelle
die volop in de aanval bleven en
counters, die slechts met veel moeite diverse mogelijkheden kregen om de
door de Zandvoortse defensie
score uit te bouwen naar 4-2 of zelfs
onschadelijk konden worden
5-2 en hoger. Eerst liepen Ab Bol en
gemaakt.
Martin van der Mije elkaar in de weg
Onverwachts namen de gasten toch
en even later zag Wim Koning kans
de leiding, toen een doorgekopte
om voor open doel hoog over te schieingooi de spits van De Meer bereikte
ten.
die zich geen moment bedacht en 0-1
De gasten forceerden nog wel wat
liet noteren.
vrije trappen, doch konden niet gevaarlljk meer worden. Vaak speelden
zij te onbesuisd en de strak leidende
Aangeslagen
scheidsrechter zond een van de De
De Boys waren aangeslagen en kón- Meer spelers naar de kleedkamer.
den niet meer tot goed aanvallend Niettegenstaande het missen van de
spel komen. Ook in defensief opzicht vele kansen waardoor de zege nog in
ging het TZB wat moeilijker af en een gevaar zou kunnen komen, heeft TZB
onoplettendheid in de 25e minuut be- weinig moeite gehad om de kleine
tekende 0-2. Een snel genomen vrije voorsprong vast te houden.
Hans Meinders Prod. Drie voeten in het doel van de tegenstander, maar de bal? Net naast!
trap bereikte de De Meer spits en
ondanks verwoede pogingen van Peter Auberlen en keeper Huub Hatewijn verdween de bal in het doel. Een
geweldige morele dreun voor TZB en
uitzicht op een goed resultaat leek
verdwenen.
Ondanks dat TZB in deze fase niet ZANDVOORT - Het jaarlijkse schoolvoetbaltoemooi voor Zandvoortgoed draaide probeerde het toch de se scholen zal dit jaar plaatsvinden op 22, 23 en 25 maart a.s. De
bakens te verzetten, wat dan ook in de
40e minuut gelukte. Een fraaie pass wedstrijden worden gespeeld op het hoofd- en eerste bijveld van
van Martin van der Mije deed Wim Zandvoortmeeuwen aan de Vondellaan. In een halve competitie zal
Koning vrij voor de De Meer-doelman worden gestreden om de felbegeerde beker. De wedstrijden zullen na AMSTERDAM - Het in de tweede Zandvoortmeeuwen bleef het spel dlckomen en hij faalde niet, 1-2. De de middagschooltijd gespeeld worden.
klasse debuterende en aan de kop teren, doch zag geen kans de voorgelijkmaker hing in de lucht, doch Het wedstrijdprogramma is, na loting als volgt samengesteld:
gaande
Zandvoortmeeuwen sprong verder uit te bouwen. Ook de
zowel Leen als Ab Bol had geen geluk Maandag 22 maart; Hoofdveld
Bijveld
heeft
opnieuw
een uitstekend re- Volewyckers waren niet bij machte
met de afwerking.
voor de rust gevaarlijk te worden.
15.30
16.00
uur
Beatrix
Plesman
Maria
H.
Schaft
sultaat
behaald
in de uitwed- om
Na rust moest TZB tegen de krachtige 16.00 - 16.30 uur
Na de pauze trokken de AmsterdamNicolaas-V.
HeuvenG.Oranje
N.Beatrix
strijd
tegen
De
Volewijckers.
wind in spelen en wie gedacht had dat
direkt fel van leer en na vijf
Plesman - Maria
H. Schaft - Nicolaas
Door een 2-1 zege blijven de mers
zij het moeilijk zouden krijgen kwam 16.30 - 17.00 uur
minuten kregen zij een geweldige
17.00
17.30
uur
V.
Heuven
O.
Oranje
N.
bedrogen uit. Het spel liep nu goed en
Zandvoorters concurrent ZFC kans. De spits dook alleen voor Ed
er kwamen mogelijkheden op doel- Dinsdag 23 maart:
twee punten voor. Tegen dit Steffers op, doch schoot keihard tegen
punten. Het duurde echter tot aan de 15.30 - 16.00 uur
H. Schaft-V. HeuvenG.Oranje N. - Plesman
team zullen de Meeuwen a.s. zon- de paal. Met het verstrijken van de
20e minuut eer Ab Bol 2-2 scoorde. 16.00 - 16.30 uur
Beatrix - Nicolaas Maria - V. Heuven G.
dag in het veld komen in een tijd kwam Zandvoortmeeuwen opEen goede dieptepass van Roy Auber- 16.30 - 17.00 uur
nieuw aanvallender voor de dag. John
Maria - Oranje N. Nicolaas - Plesman
uitwedstrijd.
len bracht Ab Bol alleen voor de 17.00 - 17.30 uur
van der Zeljs maakte plaats voor
Beatrix
H.
Schaft
keeper en met een beheerst schot was
Het waren de Amsterdammers die Steef Water en er ontstonden goede
Donderdag
25
maart
raak.
voor de eerste wapenfeiten zorgden en mogelijkheden voor de Zandvoorters.
Plesman - H. Schaft Beatrix - V. Heuven G.
TZB overspeelde De Meer en het 15.30 - 16.00 uur
Zandvoortmeeuwen terugdrongen in Marcel Schoor! gaf goed voor aan
Maria - Nicolaas
Oranje N. - H. Schaft
duurde niet lang of de Zandvoortse 16.00 - 16.30 uur
de defensie. Verder dan een kopbal
Beatrix - Maria
Plesman - V. Heuven G. over de lat en enkele vrije trappen en Kees Bruin die zyn inzet zag gestopt.
aanhang kon opnieuw juichen. Een 16.30 - 17.00 uur ,
fraaie rush van uitblinker Edwin Mie- 17.00 - 17.30 uur
Nicolaas - Oranje N.
hoekschoppen, die niets opleverden In de 38e minuut was het toch raak.
zenbeek stuitte op de keeper die de De prijsuitreiking is om ± 17.45 uur.
kwamen de Volewijckers niet. De Am- Steef Water brak door en knalde keisterdammers bezaten te weinig klasse hard tegen de lat, waarna Kees Bruin
om de hechte Zandvoortse defensie, de terugspringende bal in het doel
met aan het hoofd Richard Kerkman, deponeerde: 0-2. Kort hierna versierin verlegenheid te brengen.
den de Volewijckers een strafschop,
In het eerste kwartier kwam Zand- wat 1-2 betekende. Uit de aftrap zorgvoortmeeuwen slechts aanvallend de Rob Buchel büna voor het derde
aan bod via een snelle uitval, die Zandvoortse doelpunt, door direkt op
Frans Makau in schletpositie bracht, het Amsterdamse doel te schieten,
doch zijn schot verdween hoog over. doch de keeper tikte de bal over de
De Zandvoortse aanval kwam tot lat. In het slotgedeelte van de strijd
steeds beter samenspel, wat tot ge- kon Zandvoortmeeuwen de verdiende
volg had dat de Volewijckers terug zege vrij gemakkelijk vasthouden.
moesten.
In de 20e minuut was het raak. Een
ZANDVOORT - Na de zware con- Oansner kansloos liet, 0-1.
van Staveren 2-3 liet aantekenen.
van Chris Jongbloed werd
frontatie vorige week tegen kop- Na rust met wind in de rug was het Met nog tien minuten voor de boeg ingooi
doorgekopt door John van der Zeijs
lopër Aalsmeer moest Zandvoort vooral Zandvoort '75 dat de toon aan- rook Zandvoort '75 de gelijkmaker. en
vervolgens door Duncan Pratt
doch met twee snelle counters Hoofddorp kon slechts zelden de mid'75 het nu opnemen tegen nr. 2 gaf,
slaagde Hoofddorp er in om de voor- denlijn passeren en kwam in het stuk eveneens met het hoofd in het doel
van de ranglijst Hoofddorp. In dit sprong
uit te bouwen naar 0-3. Het niet meer voor. Het aanvalende spel gekopt: 0-1.
treffen schiep Zandvoort '75 zich derde doelpunt
ontstond in een duidede badgasten zorgde voor vele
de beste kansen maar het was lijke buitenspelpositie. Zandvoort '75 van
panieksituaties voor het doel der gastoch Hoofddorp dat met de zege was van slag, het bleef wel meer in de ten, doch met veel geluk hielden zij ZANDVOORT - Voor de vierde
ging strijken, 2-3.
aanval, maar onzuiver samenspel stand. Harry Baars en Rob Oansner
Modeshow
leidde vooralsnog tot niets. Harry knalden het leer net over en een harde maal organiseert de volleybalvereniging
Sporting
OSS
het
Ada
Dinsdagavond aanstaande wordt
Baars
kwam
de
Zandvoortse
aanval
inzet
van
Ronald
Zaadnoordijk
werd
Vooral in de eerste fase van de eerste
speelhelft had Zandvoort '75 enkele versterken en Zandvoort '75 kwam door de Hoofddorpse doelman ge Schilpzand-toernooi. Aan dit door Anouk Mode in de Dauphin zaal
toernooi nemen 30 teams deel, van het Hotel Bouwes een modeshow
malen de kans de wedstrijd naar zich goed terug. Na een goed lopende aan- stopt.
toe te trekken. De gehele Zandvoortse val kwam Frank van der Putten in Met een allerlaatste poging probeerde onderverdeeld in 7 poules. De gehouden. Volgens de eigenaresse
voorhoede kwam om beurten dicht bij schietpositie en dat betekende 1-3. Zandvoort '75 alsnog gelijk te komen. strijd om de bekers vangt aan om Anita Wouters belooft het een spraneen treffer. Vooral bij inzetten van Met nog 15 minuten te gaan gooide Een voorzet van rechts werd door 9.00 uur, terwijl de prijsuitreiking kelende show te worden. Aanvang
Karel v.d. Reyden en Rob v.d. Bergh Zandvoort '75 alles op de aanval. In de Gerard Nijkamp uitstekend ingekopt, omstreeks 18.00 uur wordt ver- van de avondshow is 20.00 uur, maar
ook in de middag en wel om 14.00 uur
moest de prima Hoofddorp doelman defensie werd één tegen één gespeeld. waarbij de Hoofddorpse doelman wacht.
precies begint er een middagmodeZelfs laatste man Raymond Keuning reeds geslagen was, doch een der veral zyn kunnen tonen.
Aan de andere kant was de Zand- toog ten aanval, waardoor de druk op dedigers bracht, eveneens met het Plaats van handeling is de Pelli- show, voor al diegenen die 's avonds
voortse doelman Hans Oansner het Hoofddorpse doel nog groter hoofd, redding op de doellijn. Het kaanhal aan de A.J. v.d. Moolen- onmogelijk weg kunnen.
steeds op zijn hoede, by gevaarlijke werd. Vele onoverzichtelijke situaties bleef ondanks alle inspanningen van straat te Zandvoort. De toegang Kaarten kosten ƒ 30,- inkluslef cafécomplet en een feestelijke champagschoten. Door het windvoordeel kreeg voor het doel, waaruit ten slotte Bert de Zandvoorters 2-3 voor Hoofddorp. is gratis.
necocktail. Ook hier zijn weer waardeHoofddorp tegen het einde van de
bonnen te winnen, terwijl iedereen na
eerste helft Zandvoort '75 meer onder
afloop van deze show een geurige
druk, wat vijf minuten voor het rustattentie zal ontvangen.
signaal in een doelpunt zou resulteIedereen met belangstelling voor moren. Een voorzet van links bereikte de
de, dus dames en heren, is van harte
vrijstaande rechtsbuiten, die doelman
welkom. Kaarten reserveren 0250717097, of afhalen bij Anouk Mode aan
de Thorbeckestraat 11.

Schoolvoetbaltoernooi

Goede prestatie
Zatidvoortmeeuwen

Sterker Zandvoort '75
teruggewezen

In deze felle wedstrijd tegen Randwijck ging de strijd vrijwel gelijk op,
met de betere kansen voor Zandvoort.
Voor de rust slaagde alleen Inneke
Lach de Bére erin om de doelvrouwe
te passeren.
De voorsprong had Zandvoort op
twee doelpunten verschil kunnen
brengen, maar een strafbal bleef onbenut. In plaats van 2-0 werd het snel 1-1
door een doelpunt van een der voorwaartsen van Randwijck.
Toch trok Zandvoort aan het langste
eind toen Ivonne Ovaa een goede
mogelijkheid verzilverde.
De heren overwinterden minder goed
en waren kansloos tegen Castricum,
0-3. De gasten speelden beter en waren veel feller dan Zandvoort en namen In het eerste gedeelte van de
strijd een 0-2 voorsprong. Zandvoort
heeft wel veel strafcorners gekregen
maar kon er niet een benutten. Na de
rust zakte het spel van Zandvoort ver
terug en Castricum heeft weinig moeite gehad om de zege veilig te stellen
met nog een doelpunt, 0-3. Met goede
reddingen zorgde keeper André Blom
ervoor dat de nederlaag niet groter
uitviel.

Succes Jeugdleden
Wielerploeg
Zandvoort - de jeugdleden Ton en
John Schilder van de wielerploeg
Versteege en rijdend bij H.R.C.
Excelsior uit Haarlem, werden
zondag 8 maart allround kampioen in de afdeling waarin zij
uitkomen. Dit betekent Ton bij
de adspiranten en John bj de
A-jeugd.
Het laatste onderdeel van de competiüe bestond uit een tijdrit. Ondanks
een val vlak na de start won Ton
Schilder deze tijdrit over 16 km in de
tijd van 27.15 minuten.
De A-jeugd reed een tijdrit over 3,5
km, na een minder snelle ronde bereikte broer John toch een derde
plaats met 6.29 minuten.
De competitie ging van start in oktober 1981, en werd op zondagmorgen
verreden, er waren verschillende onderdelen, zoals hoog- en verspringen,
een bos- en strandloop, zes wielerveldritten, drie tijdritten en een hometralnwedstrijd. Aan dit laatste onderdeel was tevens het clubkampiaenschap hometralnen verbonden. De
broers Schilder bereikten hier een
tweede plaats. In het verloop van de
afgelopen competitie behaalde Ton
negen en John zes maal een eerste
plaats, hetgeen resulteerde in het allround kampioenschap.
Proficiat!

voïleybal-toeraooi

Bakker Keur

SC Uncium
nog
ongeslagen

ZANDVOORT - De promotiekansen
voor het Ie team nemen steeds duidelijker vormen aan, want het vierdeklas team van S.C. Unicum was
wederom niet te slaan in de wedstrijd
tegen Uïtgeest 2. Met maar liefst 8-2
werden de Uitgeesters verslagen, hoewel daarbij dan toch zeven wedstrijden in 3-games gespeeld moesten worden. Ongenaakbaar was Hoppe met
drie overwinningen en een matig aandeel in het dubbel, dat dankzij de
uitstekende vorm van Tump een
Zandvoortse overwinning was. Ter
Heyden was met zyn puur verdedigende spel tweemaal fervente aanvallers de baas en wist het beslissende 6e
punt te scoren.
Tegen Nieuw Vennep scoorde het
tweede team met Braakhuis, Peek en
Deesker een benauwde 6-4 overwinning, maar kan koploper HTC l uit
Hoofddorp niet meer bedreigen. Wel
zal het ee"echt om de tweede plaats
tegen Meertreffers nog een interessante strijd te zien geven.
Bij de jeugdteams gaat het ineens
weer goed. Vijf van de acht teams
junioren, aspiranten, welpen en pupillen wisten winnend af te sluiten, het
derde juniorenteam speelde gelijk tegen Nieuw Vennep 6. In het rechtstreekse duel van het tweede tegen
het vierde Unicumteam hadden Robert Balk met 3 overwinningen, Roy
van der Laan met twee en Wim van
Veenendaal met één geen echte problemen tegen Jeffrey van Loon, Jeroen Cliteur (invaller) en Mikko Fransen.
Scoreverloop: Wim tegen Jeffrey: 2114,21-8,1-0; RobertBalk-Jeroen 21-13,
27-25, 2-0; Roy-Mikko 14-21, 19-21, 2-1;
Dubbel: Wim en Robert-Jeroen en
Mikko 21-16. 8-21, 21-14, 3-1; RobertJeffrey 4-1. Wim-Mikko 4-2, Roy-Jeroen 5-2, Robert-Mikko 6-2, Roy-Jeffrey 7-2, Wim-Jeroen 7-3, eindstand.

't Boeckeniersnest
Een voorjaarsvemieuwing is ook uitgevoerd in 't Boeckeniersnest aan de
Zandvoortselaan. Het uitzicht is duidelijk veranderd terwijl ook de menukaart een aantal nieuwe mogelijkheden biedt. Zo is er behalve het voordelige Zandyoort Menu, ook en heel
toepasselijk te bestellen een „captains diner". Voor J 45,— p.p. krijgt
men een uitstekend viergangen menu.
Nieuw is ook het ,,spotlightmenu"
iedere dag een verrassing waar de
chefkok die dag de schijnwerper op
wil richten. Eén ding staat vast een
aangename verrassing voor de tong
en de portemonnee. Bovendien maar
dat is genoegzaam bekend, kan men
voor een huis party bij 't Bpeckeniersnest terecht. Men heeft hiervoor een
uitgebreide prijslijst, waarbij opgemerkt wordt dat tot een afstand van
10 km de bezorgkosten zijn inbegrepen.
Ook hier een grote keuze uit diverse
buffetten, hors d'oeuvre's, koffletafels,
diners etc., waarbij alleen al het bittergamituur Gala de mens doet watertanden.

Groenestein

ZANDVOORT - Zondag 21 maart is het precies 69 jaar geleden dat de vader van Bakker Keur in de
Diaconiehuisstraat de deuren van zijn winkel opende. Een traditie van bijna zeventig jaar die door zijn
zoon in 1957 werd voortgezet, en nu een extra dimensie heeft gekregen door de nieuwe zaak die
kortgeleden aan het Raadhuisplein werd geopend.
Met deze nieuwe zaak hebben al veel Zandvoorters kennisgemaakt, want behlve dat de broodjes hierover
de toonbank gaan, kan men ze ook uit de oven zien komen, en dat geeft toch een aparte charme aan deze
zaak.
Ook blijkt er een „warme" belangstelling te bestaan voor de specialiteit van Bakker Keur, de stokbroden
en de harde en zachte kleine broodjes die in een grote variëteit gebakken worden. Hierbij moeten ook de
andere specialiteiten zoals het mueslibrood, suikerbrood, duivekater, roggeknarren, wit brood worden
genoemd.
Specialiteit zijn ook de taarten die door de bakker worden afgeleverd. De winkel aan het Raadhuisplcin is
52 uur per week open, want behalve de werkdagen is de bakkerij op zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur
geopend.
Wel handig wanneer er onverwacht bezoek binnen stapt.
Foto Hans Meiners Prod.

Morgen, dus 19 maart wordt door
Groenestein BV uit de Kamerlingh
Onnesstraat een receptie gehouden in
het Hotel Bouwes. Dit is om even stil
te staan bij het feit dat men vijftien
jaar bestaat. Een vertrouwde naam m
de badplaats op het gebied van centrale verwarming, oliestook. gas, ventilatie, air-conditioning, sanitair en
loodgieterswerkzaamheden.
De feestelijke receptie wordt gehouden van 16.00-19.00 uur, terwijl er dan
ook in Hotel Bouwes gelegenheid is
een kleine expositie van energiebesparende maatregelen te bezichtigen.

De Frietpot
Nieuw ook is de eigenaresse van de
Frietpot. Het zijn nu Jacquelme en
Arnoud die hier de scepter zwaaien.
Verrukkelijk zijn de zelfgemaakte frites, die gedurende de maand maart

elke woensdag voor ƒ l,— per portie
worden verkocht. Normaal is de vastgestelde prijs ƒ 1,25. Op woensdag is
men geopend vanaf 4 uur. Ook alle
andere snacks krijgen die speciale
„finishing touch" en gaan er graag in.
0e Frietpot, ten overvloede vindt u
aan de Vondellaan 1B, precies over de
spoorlijn. U kunt ook van tevoren
telefonisch bestellen: tel. 16227.

Opatij a
Wie wel eens Joegoslavisch heeft gegeten bij Opatija aan de Hobbemakade in Amsterdam, weet dat de opening van het gelijknamige restaurant
in Zandvoort aan de Boulevard Paulus Loot borg staat voor een avondje
gastronomisch genieten.
In Amsterdam was het wel altijd
noodzakelijk te reserveren, wellicht
een goed idee, en om ook m Zandvoort zeker te zijn van een tafel volgt
hier het telefoonnummer: 0250715708. (Na 15.00 uur)

Huisdieren
Door dierenspeciaalzaak Wezenbeek
werd aan de klanten een bon beschikbaar gesteld, om afgelopen zaterdag
een gratis foto van hun huisdier te
laten maken.
Dat heeft men geweten, „Opstellen in
njen van drie", was de kreet die zeker
gehoord had kunnen worden, want de
klanten kwamen en de huisdieren Bleken met alleen de poezen en de nonden te zijn. Wat men al niet als huisdier houdt in Zandvoort en omgeving.
Zo was er een trotse haan, een zorgvuldig geroskamd paard, witte woestijnratjes, hamsters, marmotjes, duiven en andere vogels, het was een
waar dierenfeest in de winkel van
Wezenbeek.
Volgende week zijn de foto's klaar,
daarom kunnen wy nu nog geen huisdier publiceren, wat wél mogelijk is,
deze poes op schoot bij de baas, gefotoRrafrcrd door de heer Helmers van
de Fotoknng Zandvoort.
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JACHTHAVEN
KEMPERS BV
Kudelstaartseweg 226,
1433 GR Kudelstaart (Aalsmeer)
Tel. 02977-24790

In onze winkel vindt u een
uitgebreid assortiment
watersportartikelen

LE
JARDIN
Wij presenteren damesmode en accessoires, bedlmnen en witgoedmode van zeer hoog niveau .
Damesmode o a ' Yves Saint Laureni, Pering, Ntna RICCI.
Exclusieve zuiver zijden sjaals. Balmain, Louis Feraud, Valentino,
Daniel La f oret Pannen van Dior. Handdoeken en de collectie
witgoed is van de Witte Lietaer Het gehele assortiment Zwitserse
zakdoeken L\(.lusieve lusjes en sieraden van Givenchy.

„LeJardin"
Zandvoortselaan 24 - HEEMSTEDE.

Vanaf 1 april a.s.
7 dagen per week
geopend.
Ook uw adres voor Volvo Penta service en
onderdelen.

Is de publicatie van de kandidatenlijsten voor
de verkiezingen van Provinciale Staten op
24 maart a.s. u ontgaan?

Het Christen Democratisch
Appèl heeft lijstnr. 2
Lijsttrekker: W. T. van Gelder

HET KASTENHUIS
Zondag a s begint de lente
en kort daarop ruim een halfjaar zomertijd'

presenteert de unieke vierlaags matras

Horlogerie

C. WAANING
Rugklachten verdwijnen en de DAY-4 matras is
in alle maten verkrijgbaar.

HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophialaan4-Tel. l 2307

leeft met dit alles mee
en past er zijn uurwerk-collectie bij aan
Onverschillig of dit om een horloge, klok of wekker
gaat
het is allemaal even mooi en goed
en u Wunt er altijd op rekenen
Komt u «ns kijken in zijn showroom, 't l>> een bclctcnis!
Eigen reparatie-afdeling mei elektronische apparatuur.

EJTUT1
Woningbouwvereniging

Voor leden komen beschikbaar:
1. de flatwoning

Flemingstraat 318
Bestaande uit. woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarmmg, berging.
Huurprijs f 376,35 per maand.
2. de flatwoning

Keesomstraat 417

Grote meubelverkoop

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, lift, blokverwarmmg berging.
Huurprijs f 547,30 per maand.
3. de flatwoning

Aanstaande vrijdag van 10 00 tol 17 00 uur en zatc'n'aa van 10 00
lot 16 00 uur zal particulier worden verkocht een aantal schitterende
lederen/stollen bankstellen De parti|en bestaan onder meer uit
eiken met leder geheel leder hoekcombinaties in leder klassiek
lederen bankstellen * o zeer dure orig Engelse Chesterfields
Prijsindicatie lederen 3- 2- en 1-zitscomb van ca ƒ 3200- voor
/ 1690 - Tevens wordt verkocht een aantal massief eiken kasten,
eiken toogkaaten, secrétaires en massiel eiken cethoeken.
diverse typen enz
Falkar B.V , in en verkoop kantoor van liquidatie- en faillissementsparti|en Op de Sniep 15 Diemen 200 meter links van
gebouw Stoutenbeek
(doodlopende weg volgen)

Lorentzstraat 260
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, lift, blokverwarmmg, berging.
Huurprijs/ 594,80 per maand.
B & W verlenen voor deze woningen slechts
woonvergunning aan.
a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens
De toewijzing van deze woningen geschiedt in
volgorde van het lidmaatschapsnummer van
de vereniging. Belangstellende leden dienen
uiterlijk op dinsdag 23 maart 1982 vóór 7 uur
des avonds, schriftelijk te reageren. Wanneer
men belangstelling heeft voor meerdere woningen, kan men dat kenbaar maken in één
brief; het is niet nodig voor iedere woning een
aparte brief te schrijven. Bij de inschrijving
dient u het lidmaatschapsnummer en de geboortedatum te vermelden. Tevens dient u
de woningen in volgorde van voorkeur aan
te geven.
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus
van het kantoor op het adres: Thomsonstr. 1.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort.
De uitslag van de voorlopige toewijzing
zal eerst op donderdagmiddag 25 maart
1982 om 2 uur in het gevelkastje aan het
kantoor worden gepubliceerd.

FALKAR B.V.

Stadsschouwburg Haarlem
Woensdag 31 maart 20.15.

Rob de Nijs Theatershow
met de modeshow In dames- en herenkleding, lingerie, foundation,
badkledïng, schoenen en coiffures.
Kaarten è / 30,- (incl. koffie compl. + 2 consumpties)
Voorverkoop: J M Cortina Mode, tel. 02507 - 1 49 85 - 1 48 28
en 31/3 aan de kassa van de Stadsschouwburg.

HOW!

(Door de consumentenbond als goed beoordeeld)
Grote Krocht 25. telefoon 17751

Daverende show met diverse primeurs en voordeelauto's
Boek nu uw paasweekend voor slechts
ƒVerwen
310,all-in!
uzelf in onze mod , 6 pers comf
stenen bungalows gelegen in Erm (nabij
Emmen).
Op het park rest /bar, verwarmd overdekt
zwembad, tennisbanen, midgetgolf, surfing etc
Inl. en reserv. Vrije-tijdspark Ermerzand,
Dalerstraat. 7834 PE ERM, tel 05915-4018

De Volkswagen Polo
mefz'n
aanstekelijke lijn.

v.a. 750.Veriwur

95,- per wwk
Boottraffers
v.a. 695,HOLLAND TRAILER
Rijnlanderweg 1(M,

Hoofddorp,
te!.02S»-33133

UMOIMD M.T.S.

Primeur:
De Volkswagen
Santana.

De nieuwe Polo is van buiten net
zo compact als zijn populaire voorganger. Echter nu met veel meer bergruimte
in het interieur en in de bagageruimte.
Natuurlijk biedt ook de nieuwe Polo
keus uit tal van uitvoeringen en diverse
zuinige benzine
motoren.

Zojuist in Nederland gearriveerd /
en nu al bij ons in de showroom.
'
Zoals gebruikelijk bij Volkswagen
is ook dit topmodel leverbaar in tal
van uitvoeringen,ook wat de
motor betreft.

Van huis uit is de Passat al een luxueuze en complete auto. In de zeer
exclusieve Silver Star uitvoering met
een groot aantal sportieve, luxueuze
en comfortabele extra's. Kom hem
in onze showroom bewonderen en u
verbazen over de aantrekkelijke prijs.

Samenwerkingsschool voor de l Jmond

en het Haarlemse gebied

Voordeelauto:
De Volkswagen
Golf Diesel Stayer.

Roos en Beeklaan 4 - SANTPOORT - Tel. 023 - 38 31 34

SNSCHRIJVING
VAN LEERLINGEN
Dagopleidingen

Pnrt-tiiTK»
opleiding

BOUWKUNDE
WEG- EN WATERBOUWKUNDE
PROCESTECHNIEK
WERKTUIGBOUWKUNDE
ELEKTROTECHNIEK
ELECTRONICA
PROCESTECHNIEK

Tot hel eerste leerjaar vjn alle afdelingen kunnen worden toegelaten
3 Bezitters van et n LBO diploma waarbij de vdkken Nederlands o< een moderne
taal wiskunde en natuurkunde volgens het C programma (op C nueaul zijn qee*ami
neerd en de overige drie vakken tenminste volgtns hit B programma (OP 8 niveau)

Voordeelauto:
DePassatSifver
Star.

Primeur:
DeVolkswagen
Kever Silver Bug.
De Kever Silver Bug is een unieke
aanbieding. Niet zomaar een splinternieuwe Kever, maar de exclusieve Silver
Bug uitvoering. Met een groot aantal
comfortabele en luxueuze extra's
die bij de toch al zo voordelige prijs
zijn inbegrepen.

De Golf Diesel - waarvan in de fabnek inmiddels het miljoenste exemplaar van de band is gelopen - is in Nederland het meest verkochte type auto met
dieselmotor. En dat is natuurlijk niet voor
niets . Uitgevoerd als Stayer heeft deze
Golf Diesel tal van extra's die bij de toch
al zo voordelige
prijs zijn
inbegrepen.

Voordeelauto:
De Audi 80 C.
Ga maar in zee met de Audi 80 C.
Verkrijgbaar met een benzine- of dieselmotor. De Audi 80 C is een opmerkehjke auto. Niet alleen vanwege de fraaie
styling of de perfecte techniek Ook opmerkelijk door z'n verrassend lage prijs
Als wij een shov houden kunt u er van
op aan dat het «ok de moeite «aard is.

b Bentters van een MAVO 3 diploma die voor wiskunde op het examen een vol
doende hebben behaald
c Bezitters vaneen MAVO 4 diploma
d Bezitters van een bewijs van overgang van de derde naar de vierde klas HAVO
e Degenen die een gelijkwaardige opteidmg hebben genoten
INSCHRIJVING
Een aanmeldingsformulier kon worden aangevraagd of afgehaa'd bi| dp administratie
van de school Hel inqci. ilde 'ormulier moet ~zo spoedig mogelijk maar beslist
voor 8 moi a s in het bcvt /ijn van de school ook als men nog nu t het vereiste bewijs
van toeljtmg bezit
Voor het bezoeken v,in de informatie avonden die op de IJrnond MTS worden ge
geven op de dinsdagavonden kan men via de administratie van de school een afspraak
maken

Autoshow met primeurs en voordeel bij uw VAG dealer voor Volkswagen en Audi:

V-A-G[Auôi
. van AJphenstraat 102-Zandvoort-Tel.: 02507-14565
U bent van harte welkom: donderdag 25 en vrijdag 26 maart van 09.00 tot 18.00 uur
en zaterdag 27 maart van 09.00 tot 17.00 uur.

rts
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CENAV MOET MET MEER CIJFERS KOMEN

aces mogelijk
binnen normen
wet geluidhinder
ZANDVOORT - Hoewel de technisch physische dienst TNO-TH
tot de conclusie komt dat de
cijfers van het technisch rapport
van Haskoning iets te optimistisch lijken, toch lijkt de mogelijkheid aanwezig in de toekomst
op het Zandvoortse circuit autoraces te kunnen houden binnen
de normen van de wet op de
geluidshinder.

tingen van het geluid gedurende races.
Dit rapport werd door de Cenav op de
eerste zitting van het „breed overleg"
aangedragen om aan te tonen dat de
exploitatie van het circuit de woningbouw m de badplaats niet in de weg
behoeft te staan.

Op verzoek van het ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne
(Voniil) was dit rapport nader onderzocht door de TNO. De resultaten van
dit onderzoek waren niet onverdeeld
Dit bleek op de tweede zitting van het ongunstig voor het circuit.
„breed overleg" tussen Rijk, Provlncie en Gemeente, waann een notitie
van de technische dienst TNO-TH ter Vomil
tafel lag, waarin vervat een bespreking van het Haskoning rapport „Ge- Hoewel door de vertegenwoordiger
luidermssie circuit Zandvoort by ge- van dit ministerie, de heer Van
Noordt, werd gezegd dat de conclusie
bruik nieuwe dempers".
Op verzoek van de Cenav, de huidige van het TNO-rapport hê}n geen aanexploitant en huurder van het Zand- leiding gaf de visie van Vo'inil te wijzivoortse circuit, was door het tech- gen, met andere woordenë)e aanwemsch bureau Haskoning een rapport zigheid van het circuit stsjtt sociale
uitgebracht met resultaten van me- woningbouw in de weg, de overige
deelnemers aan het breed overleg za-

VERGADERING - De Federatie
Handelsvereniging
Hanze heeft vergaderd. De
verrassing was hier ongetwijfeld het bericht dat de
Formule-1 races op het circuit zullen worden gehouden.
TONEEL - De Garnaelkoningin, een stuk gesehreven door mevrouw Jongsma-Schuiten en met zeer
veel succes vertoond door
Folklorevereniging
De
Wurf.

moet de Gemeente mogelijk gemaakt
worden buiten de aanwijzing te kunnen bouwen en daarvoor zhn wij ook
afhankelijk van de medewerking van
de Provincie", aldus Termes.
Wil men dus inderdaad het gewenste aantal woningen bouwen
dan is behalve toestemming van
Vomil en de Provinciale Dienst
van de Volksgezondheid ten aanzien van de geluidshinder van
het circuit, het ook dringend
noodzakelijk dat de Gemeente
Zandvoort mag gaan bouwen
buiten de huidige aanwijzingen
van de destijds door minister
Gruyters vastgestelde bouwgrens.

MODE - Diverse modeshows werden er afgelopen
week gehouden. Welke
kleuren, welke modellen
zijn „in" deze zomer?

Drukte op het strand

Toestemming de bouwgrens uit ZANDVOORT - Het strand stond zondag centraal in de badplaats. Een groot aantal dagjesmensen,
te breiden tot aan de Vondellaan strandwandeiaars, werd plotseling geconfronteerd met de deelnemers aan de strandloop. Voor beide
om tot bebouwing van de Zee- groeperingen een verrassing, voor de hardlopers niet direkt een aangename omdat herhaaldelijk
reep over te gaan bijvoorbeeld, uitgeweken moest worden van het parcours, terwijl ook de vloed een belangnijk woordje meesprak. Er kon
terwijl speciale toestemming niet op het harde zand gelopen worden, hetgeen toch extra zweetdruppeltjes betekende voor de atleten.
gen toch wel mogelijkheden voor het eveneens nodig is voor het pro- Een druk bezocht strnd dus, waar het ondanks het wat sombere weer van het afgelopen weekeinde goed
jekt Rheinwardstraat-Lorentz- toeven was.
voortbestaan van het circuit.
„Dat er vraagtekens gezet worden straat omdat dit plan ook buiten Voor een meer uitgebreid verslag van de strandloop zie de sportpagma.
door TNO wil nog met zeggen dat het de huidige grenzen valt.
foto Jenny E Wesly
met onmogelijk is dat er in de toekomst geraced kan worden", aldus de
heer Jomtsma van CRM. „Het zal aan
de gemeente Zandvoort liggen te beLangs de Vloedlijn
sluiten wat er in de toekomst gedaan
moet worden."
Van de zijde van Vomil werd opgemerkt dat nader onderzoek nodig zal
ZANDVOORT - Evenals vorig jaar zal dit jaar het seizoen in
zijn voordat kan worden vastgesteld
Zandvoort met een groots festival worden geopend.
dat het haalbaar is binnen de normen
Organisatoren dit jaar, Henk Oonk, Charles Moerenburg en Leo
van de wet geluidshinder te blijven.
B.onktrfc -an de Stichting Zandvoort Festival hebben voor dit jaar

Zandvoort festival

Direkteur Vermeulen van de Cenav is
echter zeer hoopvol gestemd „Door
Haskoning is aangetoond dat het mogelijk is te racen binnen de wet. Wij
hebben alleen maar een aanzet gegeven om te laten zien dat het minder
kan. Ik zie dan ook voor de gemeente
geen aanleiding het contract op te
zeggen of het circuit te sluiten."
De conclusie dat er nog meer cyfers
op tafel moeten komen, komt by de
perschef van het circuit, Dirk Buwalda, hard aan. „Wij kunnen natuurhjk
met door blijven gaan met het aantonen van onze goede wil. Wy hebben
deze metingen door het ingemeursbureau zelf bekostigd. Tien duizend gulden. Wanneer wy verdere metingen
moeten laten verrichten vind ik persoonlijk dat wij dan een bijdrage moeten ontvangen, de liefde kan met van
één kant komen. Straks mogen wij
namelijk racen, maar dan zijn wn. wel
failliet."

Star beleid
Wethouder Termes bevestigt dat er
meer cijfers door de Cenav zullen
moeten worden aangedragen. „Het is
voor ons bijzonder moeilijk te moeten
samenwerken met bestuurders die
een dergelijk star beleid voeren. Wülen wij straks kunnen bouwen, dan zal
dat beleid toch moeten worden omgebogen. Vomil wil meer cijfers, dus die
zullen door de Cenav op tafel gebracht moeten worden, voorlopig
staat alles dus op een laag pitje",
aldus de wethouder van Publieke
Werken.

wordt op z'n best verzorgd door

Hersenschudding

Telefoon 02507 - 17699.
Heemstede - Zandvoort Lisse.

ZANDVOORT - Zaterdagmiddag shpte op het njwielpad naar Noordwijk
een 50 jarige fietser uit Santpoort Hij
kwam ongelukkig terecht en moest
met een hersenschudding overgebracht worden naar het Marine Hospitaal te Overveen

Bij wie kunt u deze week een geweldige
autoshow bezoeken met niet minder dan
3 primeurs en 3 voordeelauto's?
•"•'• '

CDA

De geluw-groene weiden
Te zien zo afgemat,
Zo moe van 't lange beiden
Naar 't malse zomerblad,
't En komt nog met,
Te koud is de zonne
En 't kranke jaar
Dat nauw dne maanden
oud is,
't En weet van
winteren maar
Guido Gezette
(1830-1899)

Afscheidsdienst
ZANDVOORT - Zondagmiddag 28
maart wordt m de Gereformeerde
kerk aan de Juhanaweg in Zandvoort
een afscheidsdienst gehouden door
ds. P. van Hall. De dienst begint om
15.00 uur, terwijl na afloop gelegenheid wordt gegeven afscheid van de
predikant te nemen.
Per 18 april zal ds. Van Hall m Pernis
zijn intrede doen in de Gereformeerde
Gemeente, m zijn nieuwe woonplaats
Deze dienst begint 's morgens om
10 00 uur in de Gereformeerde kerk te
Pernis
Over de benoeming van een opvolger
van de Zandvoortse predikant is voorlopig nog niets bekend

Dat Zandvoort slechts verder kan uitbreiden wanneer de bouwgrenzen
worden verlegd wordt door hem bevestigd. „Daarom ook hebben wij ten NaarHawaii
aanzien van de Zeereep, dat ook buiten de woongrenzen valt, beroep aan- ZANDVOORT - Martine van Soogetekend bij de Raad van State. Het hngen is op zondag 21 maart naar

UW BELASTINGAANGIFTE

Gedipl.
belastmgconsulente

Begonnen wordt op 30 april wanneer de koninginnedagviering
voor een groot deel gehouden zal worden in de grote tent die ook
dit jaar weer op de plaats van het voormalige Sterre der Zee zal
worden neergezet.
„Zeker de kinderspelen, de rommelmarkt en een disco voor de
jeugd zullen in de tent worden gehouden omdat het weer de laatste
jaren op 30 april bijzonder kil en koud is geweest" aldus Henk
Oonk.
1 mei: 's middags een kinderprogramma met medewerking van Les
Diaboliques; 's avonds de Eigenlander Kapel met zang van
Corrie Konings.
2 mei: wordt in het dorp weer een groot muziekconcours gehouden.
Evenals vorig jaar worden er meer dan veertig deelnemende
muziek- en marjorettenkorpsen verwacht.
3 mei: 's avonds een grote vismaaltijd, nadere bijzonderheden
worden zo snel mogelijk bekendgemaakt.
4 mei: in verband met de 4-mei viering geen festiviteiten.
5 mei: 's middags een kinderdisco, gezien het succes van vorig jaar
zeker voor herhaling vatbaar, aldus de organisatoren, 's
Avonds optreden van de groep The Guys & Dolls.
6 mei: ongetwijfeld een klapstuk De Willem Ruysshow met een
schat aan waardevolle prijzen.
7 mei: Jazzavond
8 mei: Westfriese bruiloft
9 mei- 's morgens een koffieconcert, terwijl m de avond het festival
wordt besloten met de Erika Kapel.
TaUozen zullen deze week ongetwijfeld hun medewerking verlenen.
Zo werd vongjaar ook het Comité Nationale Feestdagen mgeschakeld en de evenementencommissie van de VVV. De federatie
Handelsvereniging Hanze heeft al een subsidie van f2500,- beschikbaar gesteld en de organisatoren verwachten ook uit het
Zandvoortse verenigingsleven het nodige enthousiasme of, waar
mogelijk, dat medewerking verleend zal worden.
„Het is een zaak voor alle bewoners, daarom ook is er zo'n grote
verscheidenheid aan evenementen. Wij menen aan alle groeperingen gedacht te hebben", aldus Henk Oonk, die ervan uitgaat dat
Zandvoort nog lang met dood is, maar daarentegen springlevend.
„Dat het alleen af en toe een oppeppertjc nodig heeft, waar wij
graag voor willen zorgen".

• •

'

• •'""" '-

'-26-.en 27 maart

Auto Strijder BV

iï^.il.'-ifMi&ïCK- in • -•» >V V-.V : • •L'aR,-Cu,r»lfc>1i"W.* •ruïmk/'ï

'

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor 12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166

ZANDVOORT - Evenals bij de
vorige gemeenteraadsverkiezing
in 1978 is Richard van As de
lijsttrekker van het CDA in de
gemeente. Op de tweede plaats
komt Peter Ingwerscn, gevolgd
door respectievelijk de heren J.
Brugman en D.P. Bos, beiden zijn
bestuursleden van het CDA in de
badplaats.
Op nummer 5 komt de eerste vrouw,
narnehik mevrouw M van der Meulen-Heymk, gevolgd door de heer Y
Brune, de heer P A van der Smaal en
mevr W C M Hoogenbosch Op de
dertiende plaats komt de naam voor
van de huidige wethouder, K C van
der Mije Pzn Bewust op een niet meer
in aanmerking komende plaats omdat de heer Van der Mije reeds in
december kenbaar heeft gemaakt een Richard van As, lijsttrekker CÜA in
funktie in de staten te ambiëren bo- Zandvoort
ven die van wethouder
doen gelden op een wethouder, doch
de tijd zal leren wie en welke porteWethouder
feuille door ons bezet zal worden"
Wie door het CDA zal worden voorge- Volgens de lijsttrekker is bij het sadragen als wethouder is nog niet be- menstellen van de groslijst in het
kend Richard van As zegt hierover CDA niet meei tekening gehouden
„Nummer één wil bij ons met zeggen met de oorspronkelijke „bloedgroedat dit ook automatisch de wethou- pen"(KVP,CHUenARP) ,Er bestaat
derszetel betekent Na de verkiezm- een uitstekende \ersundhoudmg en
gen zal worden uitgemaakt wie door met de zogenaamde bloedgroepen
het bestuur en de toekomstige fraktie wordt in onze aldehng m die zin geen
zal worden voorgedragen Wel ben ik rekening meer gehouden \Vij\ormen
van mening dat het CDA m het nieuw een christen demokraten-appel', alte vormen college aanspraken kan dus Richard van As

Nïe

Hawau vertrokken om deel te
nemen aan de wereldkampioenschappen brandingsurfen.
Op het eiland Ohau worden aan
de Kaïlua-beach deze wedstrijden
gehouden. Martine heeft deze uitnodiging te danken aan haar Europees kampioenschap brandingsurfen dat zij vorig jaar in
september behaalde, en is uiteraard bijzonder enthousiast.
„Er wordt voor mij een nieuwe
plank gebouwd in Hawau via
Westerkamp uit Haarlem die de
„Wave-Racer" hier in licentie
bouwt. Het is een heel aparte
surfplank speciaal ontworpen
voor de brandingsport en ik hoop
er hoge ogen mee te gooien", aldus Martine op de Hiswa waar ze

ZAALVOETBAL - Ook dit
seizoen loopt ten einde,
spanning is echter nog volop aanwezig. ZVM verspeelde een punt en deelt
nu de-eerste plaats.

Van As lijsttrekker

een attraktief programma samengesteld dat meer dan een week in
beslag zal nemen.

Cenav

BRANDINGWATERSPORT - Een belangrijke
sport voor de badplaats
Zandvoort. De NFB is gekomen met het voorstel
eensluidende bepalingen
hiervoor aan te nemen.

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan.
Weekmedia - Antwoordnummer 51 - 1180 VB Amstelveen.

1

l\laanv
de laatste week voor haar vertrek
heeft gewerkt.
De wedstrijden beginnen op 26
maart, hoe Martine het eraf zal
brengen is voorlopig nog met bekend, doch zal wel in Zandvoorts
Nieuwsblad worden vermeld na
haar terugkeer, over vijf weken.

1
1

Adres*

1

Postcode

i

Woonplaats'

I
i

Telefoon'

1

Giro/Banknr •
Ik betaal per jaar f31,20.
Zandvoorts Nieuwsblad.

J
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Videotheek
Zandvoort

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

<&# ^ «

Postbus 374,• -

'

Pizza!

FAMILIEBERICHTEN

in vele modellen. Een ruime keus

tot

opdelccllijd van SI iaat
M H Ls-.clmg vandcr Muj
G \\ ilnunk \ a n den Berg
l \ in den Ikrf
\V \an den Ucrg Wilschut
I van tiui Ikrg VVcijcrs
O \an den Ucrg Koper
Ntvcn en mi-litcn
Zandvoort, 21 maart 1982
Uur^imccMcr Nawijnlaan l, kamer 213

KERKSTR.20

Correspondentie adres
/andvoorlsclaan 62, 2042 XC /andvoort
De hcpraknis heelt heden te Zandvoort plaatsgevonden

J G Alkcma-van den Beidt
2041 XL Zandvoort, 23 maart 1982
Kcesomstraat I-IS
De overledene is opgebaard m hel uitvaartcentrum van
Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort, waar
gelegenheid is tol afsLlicidnemcn LH condoleren donderd a g \ a n 19 00 tot 19 30 uur
De (.remalicplcehtighcid ?al plaatshebben vrijdag 26
maart om 14 30 uur m het crematorium Velscn te
Dnehuis, halte Westcrveld
Vertrek van het woonhuis om 11 45 uur

winterschotels, o.a.
zuurkool, boerenkool,
hutspot, capucijners

Ook d la carte!
Steak Delicia 250 gram

SPORTIEVE

A N N A M A R I A \ A N ÜL\ Itl HO

Tj Alkcma

lc klas kwaliteit
en toch goedkoop!

Kerkstraat 16, Zandvoort

Voor/iui v.in hel H Siii.rj!ncnt der /i<.kui iv v.in ons
hcengi.gjan on/i IILVC Aisur, M.IIOOII/USIU ui lanu

koude schotel

Spaghetti Bolognaise,
Macaroni ham + kaas

Keesomstraat 61 - Telefoon 15351.

t

Een feestje bij
u thuis?
Wij verzorgen uw

Dag en nacht bereikbaar

I3i rocld, maar mei grote, dankbaarheid m ons hari
vo alles wal hij voor ons is gcwee'M en betekend heelt
gc\en w i j u kennis van het onvervvaehie heengaan van
mijn lieve man. on/c /org/ame vader en sehoon/oon
HÜSDRICLS M A R I N U S ROOIJ
lehlgenool van All Alkcma
op de leeftijd van 55 jaar
Zandvoort
Ah Koon Alkcma
Ronald
Ar'hur
OoMcrhcssclen

Elke dag verse schol en verse
kabeljauwfilet. Heerlijk verse
kabeljauw met mosterdsaus.

• TEL:

Heerlijke biefstuk met gehakte uien,
champignons en verse paprika, overgoten
met pikante pepersaus, gebakken aardappelen en diverse groente en compôtc.
Biefstuk naturel
Biefstuk champignons
Biefstuk pepersaus
Biefstuk Stroganoffsaus
Duitse biefstuk
Tournedos champignons
Entrecôte
Varkenshaasjc
T-bonesteak
(alle gerechten voorzien van div. soorten
aardappelen en div. soorten verse groente
+ compote.

Ouders heeft u een
kinderfeestje?
Delicia heeft heerlijke
pannekoeken!

met meer dan 5 kinderen

10% korting!
Diverse kinderattracties.

A. J. DE LEEUW

GEVESTIGD:

als opvolger van
mevr. Roosenboom-v.d. Nieuwenhof,
fysiotherapie.

Arie Weber
op de leeftijd van 63 jaar.

Burg. Van Fenemaplein 2 - Zandvoort
Te'. 02507-1 3871

,, Veilig in Jezus armen ".
Uu aller naam:
M.H.J. Weber-Kooij
7321 CL APELDOORN, 20 maart 1982
Zutphensestraai 10
De teraardebestellmg heeft inmiddels plaatsgevonden op de begraafplaats te Wenum
(Apeldoorn).

Ga er eens uit...
bij ons 10% korting!

Kroketten met frites, frikadellen

ALGEMENE KENNISGEVING
Heden nam de Here, voor ons geheel onverwacht, tot Zich, mijn lieve man, onze zorgzame vader, grootvader en onze lieve zoon,
broer, zwager en oom

65 + 'ers opgelet!

Wegens verhuizing van tegenwoordige hulp
in de huishouding, andere

HULP GEVRAAGD
voor 1 ochtend of middag per week, m gezin
zonder kinderen.
Telefoon na 19.00 uur: 02507-12986.

ASSURANTIËN
Grannetia

Wie er deze weck stemmen /uilen winnen,
kan ik nog nie( vertellen.
Wel weet ik dat

HORLOGKK1E

C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Soohiawee 4 - Tel. l 23 07
heel erg bij de tijd is,
wanneer het om de tijd gaal
*.ij nonogcs, klokken en wekkers zijn daarvan een
sprekend voorbeeld.
Dat hij ook dit jaar weer stemmen gaat winnen,
staat wel vast'
Komt u eens kijken m zijn showroom.
'(Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling mei elektronische apparatuur.

Haal nu uw

\/

BROMFIETSPLAATJE
af voor 112,36 incl.

bijpassende schroefjes.
Helmerstraat 11 -Zandvoort
Tel. 02507 -1 21 50
Prins Hendrikkade 161 -Amsterdam
Tel. 020-22 34 56

AUTORIJSCHOOL

gemeente
zandvoort
HINDERWET
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
maken, gelet op artikel 12 en 29, eerste lid,
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend, dat op 16 februari 1982 bij
hen is ingekomen een aanvraag van
l I. Zonneveld, Diaconiehuisstraat 21 te
Zandvoort, voor een vergunning ingevolge
de Hinderwet voor het oprichten en in
werking hebben van een opslagplaats van
gassen op het terrein van camping Sandevoerde, gelegen aan de Kennemerweg te Zandvoort
Zij zijn voornemens, onder voorwaarde om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving
te ondervangen, de veigunning te verlenen
De aanvraag, de ontwerp-beschikking en
andere op de aanvraag betrekking hebbende
stukken liggen van 25 maart tot 25 april
1982 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afd algemene zaken, Swaluestraat
2 te Zandvoort op werkdagen van 8 30 tot
12 30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge
toelichting kan worden verkregen
Voorts liggen de genoemde stukken ter
inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10 00
tot J4 00 uur Gemoliveeide bezwaren
kunnen tot bovengenoemde datum schnftelijk bij ons college worden ingediend
Desgewenst kan degene, die een bezwaarschnft indient, verzoeken zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken Een
ingekomen bezwaarschrift zal bij de stukken
ter inzage worden gelegd Indien daaiom
wordt veizocht kunnen tot een week voor
bovengenoemde datum mondeling bezwaien
worden ingebracht, waarbij dan tevens
gelegenheid woidt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd
gezag, oe aanvrager en de overige aanwezigen
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op
het volgende degenen die op de hierbovpn
omschreven wijze bezwaren hebben
ingebracht en een ieder die aantoont, dot hij
daartoe ledelijkerwijs niet in staat is geweest,
m de gelegenheid zal worden gesteld bezwaren
tegeii de ontwerp beschikking m te dienen
Zandvooit 2b maait 1982
Buigemeester en wothoudeis voornoemd,
De secretaris.
De buigemcestcr,
A H Mei t»
K C v d MijePznlb

Phil Waaning
RIJKSGEDIPLOMEERD

HOW!

Aangesloten bij de

VZR.
Brugstraat 20.
telefoon
02507-12071

Laat uw gereedschap
vakkundig slijpen!
GRASMAAIMACHINE
SLIJPEN 25,-

Daverende show met diverse primeurs en voordeelauto's
DeVolkswagen Polo
mefz'n
aanstekelijke lijn.

J. Jacobs en Zn.
Kochstraat 6 • Zandvoort

TE HUUR:

De nieuwe Polo is van buiten net
zo compact als zijn populaire voorganger. Echter nu met veel meer bergruimte
in het interieur en in de bagageruimte.
Natuurlijk biedt ook de nieuwe Polo
keus uit tal van uitvoeringen en diverse
zuinige benzinemotoren.

KAMER
vanaf 1 april.
DE WITTE ZWAAN,
tel. 02507-12164 of
13713. Na 18.00 uur:
02507-16658.
RECTIFICATIE

De Gaper
Kerkstraat 36

PRUDENT
TANDPASTA
per stuk

Zojuist in Nederland gearriveerd /
en mi al bij ons m de showroom.
'
Zoals gebruikelijk bij Volkswagen
is ook dit topmodel leverbaar in tal
van uitvoenngen,ook wat de
motor betreft.

G. Kol
Schuitengat?,
telefoon

13212

Paviljoen „De Vijverhut"
Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel l 25 38

Van huis uit is de Passat al een luxueuze en complete auto. In de zeer
exclusieve Silver Star uitvoering met
een groot aantal sportieve, luxueuze
en comfortabele extra's. Kom hem
in onze showroom bewonderen en u
verbazen over de aantrekkelijke prijs.

Voordeelauto:
De Volkswagen
Golf Diesel Stayer.

0,88

auto - brand - leven
alle verzekeringen

Voordeelauto:
DePassatSitver
Star.

De Volkswagen
Kever Silver Bug.
De Kever Silver Bug is een unieke
aanbieding Niet /ornaat een splinternieuwe Kever, maar de exclusieve Silver
Bug uitvoering Met een groot aantal
comfortabele en l u x u e u / e extra's
die bi| de toch al /o voordelige prijs
zijn inbegrepen

De Golf Diesel - waarvan m de fabnek inmiddels het miljoenste exemplaar van de band is gelopen - is in Nederland het meest verkochte type auto met
dieselmotor. En dat is natuurlijk niet voor
mets . Uitgevoerd als Stayer heeft deze
Golf Diesel tal van extra's die bij de toch
al zo voordelige
prijs zijn
inbegrepen.

Voordeelauto:
De Audi 80 C.
Ga maar m zee met de Audi 80 C.
Verkrijgbaar met een benzine- of dieselmotor. De Audi 80 C is een opmerkelijke auto. Niet alleen vanwege de fraaie
styling of de perfecte techniek. Ook opmerkelijk door z'n verrassend lage prijs.
Als wij een show houden kunt u er van
op aan dat het ook de moeite waard is.

Autoshow met primeurs en voordeel bij uw VAG dealer voor Volkswagen en Audi:

V-A-G [Audi
, Hriiilollcii en partijen
GELN Z A A L H U U K ! K o i t m g bij conlaiilc bcldling.

Burg. van Alphcnstraat 102-Zandvoort-Tel.: 02507-14565
U bent van harte welkom: donderdag 25 en vrijdag 26 maart van 09.00 tot 18.00 uur
en zaterdag 27 maart van 09.00 tot 17.00 uur.
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IK vond wat ik zocht
:v op
:
:de Grote Krocht

M -:•:' •• >B m~ :;.^i^v^^^

De kijkwaardigste

prijsverrassin|
Exclusieve damesbnl,
za ht getint transparant
n ;ntuur met glazen e. v.

Solide tiidlozc herenbnl,
bruin transparant
montuur, met gln/en e v

«n bril om een oogje op ie hebben!

Brilketting

Parlementsbril
Handig voor bijv.
telefoonboek
of spoorboekje.1

44.Het meest verkochte halve brilletje.

TAST TOE SLAGERIJEN

OPTIEK SLINGER
Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A - Zandvoort - Telefoon 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen
Vrijdag koopavond.

De slagerij waar de klant nog echt koningis™?5S^<

Bescherm uw hond en kat bijtijds tegen vlooien.

^•ra«'^^*exvra«ra»»j^

reisbureau

AANBIEDING:
KNIPTIP

VLIEGREIZEN
AUTOREIZEN
BUSREIZEN
VERRE REIZEN
STEDENREIZEN
WIJ HEBBEN ZE
ALLEMAAL
touringcar» ver ti uur

Buiten nog koud, maar wij lopen
wel vooruit op de lente....

'ERICA'

imm

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.

oh

. kilo

l Ur«f O

100 gram

l f/W

100 gram

If

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Uw adres i voor:

De Krocht

BOEKEN

TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

Grofe sortering
paasartike/en
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Tel. 1 60 33

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

Voor al uw:

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman
Vraag vri|bli|vend pnjsopqcive ITI folder met
waardevolle tips

(ERKEND
VERHUIZERS

• tegelwerk
• stucwerk
• voegwerk
• vernieuwen riolering
• ontstoppen riolering
met de modernste
apparatuur:

1-RKEND"
NVOPBEPimg

TW,

Bouwbedrijf J.Ö. KEUR
Fahrenheitstraat 4, 2041 CH
Tel. 02507 -14137.

Uw adres voor:
elast kousen, panties,
knie- en enkelstukken,
ook naar maat
Drogisterij

BOUWMAN
A. J, v. d. Moolenstrddt b4rd
Zandvoort -Tel 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

6,95

NU

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK

Oranjestraat?
Zandvoort
Tel. 02507 -1 23 27

OMLIJSTINGEN
voor uw

PLATEN - BORDUURWERK SCHILDERIJEN

Zandvoort

R. v. d. WERFF

BUUREWEG 7, zijstraat KERKSTRAAT
Tel. 02507 - I 73 67

me
EERST LEKKER ETEN..
Chinees Indisch Restaurant

Haltestr. 69 hoek Zeestr.
Zandvoort tel. 02507-17897

Bouw mee in onze LEGO jubileum Bouw
wedstrijd Leuk en spannend Alle LEGO
bouwers van 5 t/m 8jaar kunnen meedoen met
gewoon LEGO en van 7 t/m 12jaar met
technisch LEGO EU<e
deelnemer belonen we
en wie weet win je wel
een van de hoofdprijzen
Dan kun je misschien
ook kampioen van
Nederland worden in
het LEGO bouwen
Haal meteen een
wedstrijdfolder
LEGO JUBILEUM BOUWWEDSTRIJD BO

SPECIALE AANBIEDING

Belastingconsulent/accountant

Indische rijsttafel

helpt u bij:

+ koffie, per persoon all-m

• invullen van aangiftebiljetten
• financieringen
• adviezen
• assurantiën

BAKKERIJ

creatief

HONG-KONG

J.W. van Putten
Brederodestraat61, Zandvocrt

Als je toch moet betalen, haal
het dan maar op de Tolweg

^ olweg 6 - Tel 02507 -1 50 01

RENEE
Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren - trimmen - wassen - ooren voetbehandeling.
Mevr. Renee Truder,
Van Ostadestraat 26, tel.
15626.

Een paar direct
klaar foto's: een
attent geschenk als
u tijdens een
etentje uw gastvrouw wilt
verrassen

bij:

Hondenkapsaton

•S

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

WIT VERHUIZINGEN

Vlooienbanden

Grote Krocht 28 ZANDVOORT

Grote Krocht 20, telefoon 12560-13203

Schouderfiletrollade
Varkensfiletlapjes
Shoarmavlees .

5,75

OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR

LISSE: Blokhuis 18
HAARLEM: Zijl weg 102
HILLEGOM: Hoofdstraat 73
HEEMSTEDE: Binnenweg 117
HAARLEM: Botermarkt
ZANDVOORT: Grote Krocht 7
Aanbiedingen geldig tot en met zaterdag 6 maart.

*•J.

'n Uitkomst als u regelmatig u\\ hn!
op- en af moet zetten. Nooit meer
zoeken. Met de bnlkettmg m vele,
vele uitvoeringen
Nu als speciale
aanbieding een zeer
fraai geschakelde
ketting voor

RAADHUISPLEIN

f 15,00
Diner afhalen boven f 35,00

GRATIS FLES WIJN

X
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Ml POTGROND
GROTE BAAL
£|1;|p't|

"j:,

""""/ïfig! ||| <•$ ^eji-jg^f-'V,
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ZUIVER?
POTCMOND

iiiifw :•
ïiasaü: ÜJ Si^ia':;•

CURVER

Ilf

HARD PLASTIC
) PLANTENBAK
/'

BtOEMENAARDE
,fflillllllJini|lllliliiiiniiiHi»iiwjl///i»i_.

.•.

,vl_ \

in diverse kleuren,

etwten
soep

£è%g.

Garta
4 BORDENBLIK
kies uit: kip of erwten

LUXE

TAASBRQOD
RQk gevuld met spijs
enzuidvruditen

CALVE MAYONAISE

HOLLANDSE

WAFEIKOEKEN
± 750 gram
zwaar

let

VOORVERKOOP
PRIJS:

onmisbaar voor
uw plafond

in fraai gedecoreerde
emmer rnet goed
afsluitbaar deksel

...T.'

':r,:; mv^m^

WAPZAK
in frisse bSoemdessins

rol

snijmaat: 160 x 190 cm,
dekenmodel,
i
Vulling: 100%hoogwaar- \
dig polyester, zacht en
!
veerkrachtig. Tevens voor-'
zien van oersterke deelbare treksluiting, dus 2
slaapzakken kunnen aan
elkaar geritst worden
voor 2 persoons-gebruik ^

LET OP BIJ ONS:

voor allerlei
karweitjes.
Tuin • keuken
én vooral bij
autoklusjes

nu

het ideale afdekmateriaal
voor uw schilderwerk in
huis, boot of caravan
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„gelaagd",
dus kan
niet hard
worden of
„knikken"
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De onmisbare reparatie-set
met plakkers, ventielen en
drie bandenlichters

VAIVOIINE
MOTOR-OLIE

neem géén
risico, neem
een extra blik
voor achter in
de auto
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HOOFDDORP:
Marktlaan 55
ZWANENBURG:
Dennenlaan 19
ZANDVOORT:
Burg. Engelbertsstaat 21
NIEUW-VENNEP:
Hoodweg 1185
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Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout.
Verschijnt iedere donderdag.
Uitgave Weekmedia B.V., Amstelveen
Hoofdkantoor: Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
tel. 02977-28411, Postbus 264, 1430 AG
Aalsmeer; geopend van 8.30 tot 17.00 uur.
kontoor: Gasthuisplein 12, Zandvoort,
tel. 02507-17166, postbus 26 2040 AA,
Zandvoort; geopend maandag van 13.00
tot 16.00 uur, dinsdag van 10.00 tot 16.00
uur, woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.
donderdag 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00
tot 17.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Abonnementsprijs:
ƒ31,20 per jaar. Voor postabonnees gelden andere tarieven. Losse nummers
ƒ 0,65.
Redactie: Dick Piet (chef), Margreet Ates
(Zandvoort), Alice Verwey (Heemstede),
'Jaap Kok, Fon Tunnissen en Nico Volkers
(Haarlemmermeer).
Verkoopleider: B. Lodewegen.
Nabezorging: Abonnees die de krant niet
hebben ontvangen kunnen op vrijdagochtend bellen tussen 9.00 en 12.00 uur,
02507-17166.
.Uiterste inlevertermijn redactie: woensdagmorgen 10.00 uur.
Uiterste
inlevertermijn • advertenties:
woensdagmorgen 10.00 uur.
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GOED BEZOCHTE VERGADERING FEDERATIE

Formule-I wagens op circuit
ZANDVOORT - Geen Grand Prix,
maar wél een Formule-I race. Dat
was één van de belangrijkste mededelingen op de ledenvergadering van de Federatie Handelsvereniging Hanze die werd gehouden op donderdag 18 maart jl.
in Hotel Keur.
Door Jim Vermeulen, direkteur van
de Cenav, werd na de pauze een overzicht van de laatste stand van zaken
van het circuit gegeven. Géén Grand
Prix dan toch een formule-I race die
op zondag 13 juni zal worden gehouden. Het betreft hier een race van
veertig ronden waaraan twintig renners zullen deelnemen. Nog niet zeker
is of Jan Lammers van de partij zal
zijn, doch er wordt wel naar mogelijkheden gezocht de Zandvoortse coureur „eindelijks eens in een goede

film-innzoekt meer
donateurs
ZANDVOORT - De Film-Inn
Zandvoort heeft dringend behoefte aan meer donateurs. De filmvoorstellingen die éénmaal per
veertien dagen in de bibliotheek
worden gegeven, zijn voor iedereen gratis toegankelyk. Wil men
echter de continuteit verzekeren
dan heeft men toch wel iets meer
geld nodig.

ZANDVOORT - Zaterdagavond 27
maart begint om 21.00 uur een jazzavond in Bar Bistro 'De Manege' aan
de Zandvoortselaan / Blinkertweg.
Club Perroquet heeft hier voorlopig
een onderkomen gevonden en heeft
voor deze avond uitgenodigd de swingènde Braziliaanse jazzgroep Batida.
Peter Schön, piano synthesizer, Theo
de Jong, basgitaar, Gerhard Jeltes,
slagwerk, Neppie Noya, percussie,
Bart Fermie, percussie en zang, zullen
José Koing begeleiden. José heeft na
een langdurig verblijf in Brazilië de
nodige ervaring met de Braziliaanse
muziek opgedaan. Ze zingt dan ook
als enige in het Portugees, de taal die
in dat Zuid-Amerikaanse land wordt
gesproken.
Belangstellenden van harte welkom,
ƒ7- p.p.

De wet op de openbare bibliotheek
stelt nadrukkelijk dat alleen voor het
lenen van materialen geld gevraagd
mag worden. Daarom vindt het bestuur van de openbare bibliotheek het
principieel onjuist om voor een bibliotheekaktiviteit als de Film-Inn een
verplichte bijdrage te vragen, net zomin om voor het gebruik van de leesen studiezaal entree te heffen.
Het is echter wel mogelijk, en eerlijk
gezegd ook wel erg welkom, wanneer
de trouwe filmganger van de bibliotheek hier iets tegenover stelt.
Daarom wordt iedereen verzocht, die
met belangstelling de films gaat zien
die zo zorgvuldig worden geselekteerd, ook donateur worden. Het zou
een enorme financiële steun betekenen voor de Film-Inn Zandvoort.

auto aan een race te laten deelnemen" en voorzieningen zich kan meten met Ook de sport werd op deze vergadealdus Dirk Buwalda, perschef van de de beste van Europa. Een extra com- ring van de Zandvoortse middenCenav.
pliment voor de strandpachter.
stand niet vergeten.
Het blijkt dat de wielerronde van
Zandvoort op woensdag 28 juli zal
Race
Gemeente
worden gehouden. Hoewel nog geen
Op 12 juni zal er op het circuit ge- Kritiek daarentegen op het beleid van officiële toestemming van het college
traind worden voor de formule-I race de gemeente. Er werd geklaagd over is ontvangen, zijn de gevoerde bespreop de dertiende. De formule-I race de te hoge drankbelasting die opge- kingen met de verkeerspolitie hoopmaakt deel uit van twaalf races die in bracht moet worden door de horeca, vol. Het parcours wordt hetzelfde als
Frankrijk, Italië en Engeland worden toch al een arbeidsintensieve bedrijfs- vorig jaar, namelijk start en finish in
gehouden. Omdat de 13e juni reeds bij tak, terwijl men ook eens een sfeervol- de Haltestraat, Louis Davidsstraat,
de gemeente is aangemeld als „race- le verlichting in het dorp zelf zou Koninginneweg, Prinsesseweg, Kostverlorenstraat.
dag" (truckfestival) voorziet de Cenav willen zien.
Het programma omvat vier onderdegeen moeilijkheden voor deze datum.
Het blijkt dat reeds lang besprekin- Geen tevredenheid dus bij de horeca- len: 17.00-18.15 uur jeugdwielrennen
gen gevoerd werden over het houden ondernemers ten aanzien van het en/of demonstratie fietscross, van
18.15-19.30 uur liefhebbers veteranen
van een formule-I race op het circuit, door
de gemeente gevoerde beleid. over 40 km, terwijl besloten zal wornog deze week zullen de besprekingen Gepleit
werd ook voor meer eenheid den met de 80 km lange rit voor
worden afgerond, doch dat de formu- onder winkeliers
zelf. Avondopenings- amateurs / junioren.
le-I race doorgang zal vinden is een tijden tijdens de feestdagen
zijn er om
ding dat zeker is.
gehandhaafd te worden, evenals die Ook het rolskiën kreeg ruim aanop de koopavond. Naar de mening dacht. Ingrid Gordijn was uitgenovan het bestuur moet hier meer op digd, die met dia's en technische gegeFestival
gelet worden in het belang van de vens een boeiend betoog hield over
De aanwezige ondernemers hadden dorpelingen, maar ook in ht belang deze nieuwe en ongetwijfeld zeer gegeen enkele moeite met het voorstel van de winkeliers zelf.
zonde sport.
van het bestuur een subsidie van
ƒ2500,- beschikbaar te stellen voor
het te houden Zandvoort Festival.
Een verzoek van de Stichting Zandvoort Festival dat dus werd ingewilligd. Ook zal er dit jaar een „midzomerfestival" gehouden worden op l
augustus op het circuitterrein. Men is
van plan om hiervan een grote happening te maken. Gesproken werd over
de „grootste braderie van Europa"
Het ligt in de bedoeling hier een dag ZANDVOORT - Nadat motorVoorstel
voor het gehele gezin van te maken,
behalve de braderie zijn er dan ook tal crossers aktief bezig waren ge- Door de natuurbehoudstichting
van andere attrakties gepland. „Een weest op een gedeelte van de wordt nu voorgesteld dat op korte
dagje Zandvoort op het circuitterrein zeereep nabij het circuitterrein,
een gesprek plaatsvindt tusdus". Overwogen wordt op 13 juni een heeft de Stichting Behoud Kost- termijn
college en vertegenwoordigers
braderie in het dorp te houden.
verlorenpark, in samenwerking sen
van de diverse groeperingen, om gezamet Stichting Bescherming menlijk te bekijken welke voorzieninDuinlandschap,
Werkgroep gen en / of oplossingen genomen kunKNOV
Duinbehoud Zuid Kennemerland nen worden, om deze vernielzucht
Over het voorstel van het bestuur van en Contact Milieubescherming tegen te gaan.
de Federatie Handelsvereniging Han- Noord-Holland, nu de aandacht
ze om gezamenlijk lid te worden van gevestigd van het college op mo- „Wij beseften terdege dat opsporing
het KNOV waren de stemmen ver- torcrossers, die in de Noorder- van de daders een moeilijke zaak is.
deeld. Eerst zal door voorzitter MoeToch verzoeken wij u de politie oprenburg nog bekeken worden of een duinen, het Vijverpark en het dracht te geven, de controle bierop te
Kostyerlorenpark
bezig
zijn
het
en ander ook technisch mogelijk is
laten verscherpen. Het natuurgebied
omdat de Federatie momenteel nog terrein te vernielen.
rond Zandvoort is te waardevol om
een stichting is.
op deze wijze te laten verloederen",
Bij de diverse werkgroepen bestaat de aldus de Stichting Behoud KostverWaardering was er bij de óndernemers indruk dat er op veel groter schaal lorcnpark in een schrijven aan het
voor de ingestelde voetpatrouille van dan in voorgaande jaren in de duinen college.
de politie. Opgemerkt werd dat een wordt rondgecrosst, een ontwikkeling
politie vergezeld van een hond mis- die hen met de nodige zorg vervult.
schien nog meer preventief zou kun- Hoewel het college, na de melding van
nen werken, omdat ook in Zandvoort de stichting van het crossen bij het
een toename van het aantal vernielin- circuitgebied, maatregelen heeft gegen en vechtpartijen merkbaar is.
nomen, zo werd het terrein minder
Waardering ook voor de strandpach- toegankelijk gemaakt en werd er
ters. Door voorzitter Moerenburg helm ingeplant op de meest beschawerd gesteld dat het Zandvoortse digde plaatsen, lijkt het niet mogelijk
strand qua aanzicht, accommodatie dergelijke excessen te voorkomen.
ZANDVOORT - Bij de manege aan de
Zandvoortselaan/Blinkertweg heeft
zich vorige week maandag een ernstig
ongeluk voorgedaan.
Doordat zijn paard onverwacht steigerde, viel een 33 jarige ruiter van zijn
paard. Het paard kwam boven op de
man terecht. Met ernstige verwondingen aan rug en benen werd de man
naar de Mariastichting overgebracht.
Hier bleek dat de man twee ruggewervels heeft gebroken. Hij is vanuit de
Mariastichting naar het Akademisch
Ziekenhuis te Leiden overgebracht.
Het lijkt niet mogelijk dat de ruiter
van de blessure zal herstellen.

Ook motorcrossers
in kostenverlorenpark

Ernstig
ongeluk

NOSTALGIE VIERT HOOGTIJ

Jongeren doen Oud-Zandvoort
op majestueuze wijze herleven

Aktiviteiten
Duysterghast

ZANDVOORT - Duidelijk tnerkbaar in deze tijd is dat de nostalgie hoogtij viert. Hoe valt het
anders te verklaren dat jonge
amateurtoneelspelers en -speelsters met zoveel verve, met zoveel exacte timing, een volledig
geslaagde uitvoering van De
Garnaelkoningin kunnen geven,
een stuk dat zich afspeelt omstreeks de eeuwwisseling en dan
nog zo'n zestien jaar geleden speciaal geschreven voor die echte
oude Zandvoorters?

ZANDVOORT - In verband met
de lustrumviering van Sociëteit
Duysterghast
volgen onderstaand enige belangrijke data
voor leden en belangstellenden:
zaterdag 27-3'82: Voorjaars-Bingo met
schitterende prijzen. Vanaf 21.00 uur.
Vrijdag 2 april: Filmavond
Door Ben Roozen wordenfilmsvertoond van eerdere uitreikingen van de
Prix de Joke door het l april genootschap.
.

Door voorzitter Jaap Koning van
Folklore Vereniging De Wurf werd in
zijn voorwoord verwezen naar één der
eerste opvoeringen van dit toneelstuk
dat door mevrouw Jongsma-Schuiten
werd geschreven voor de toen al wat
oudere spelers van De Wurf, namelijk
tante Pie Draaier, tante Engeltje en
Piet Veld.
Door deze opvoering, onder zeer deskundige regie van Ab Bos, hebben de
jongere spelers bewezen dat, zo zij dan
geen echte Zandvoorters mogen zijn,
zij zich toch zo verbonden voelen aan
het oude vissersdorp dat zij het verre
verleden voor de aanwezigen levend
wisten terug te brengen. Voorwaar
geen geringe prestatie.

zaterdag- 3-4-'82: Uitreiking van de

Prix de Joke 1982 door het 1-AprilGenootschap.
M.m.v. huisorkest.
Soos open: 21.00 uur.
zaterdag- 24-4-'82: Grootse viering van

het feit, dat Duysterghast 15 jaar
bestaat. Van 4 uur 's middags tot 4
uur 's nachts de ene verrassing na de
andere!
Uitsluitend voor de leden!
Tenzij nadrukkelijk anders vermeld
staat, zijn de evenementen altijd bij te
wonen in de vorm van introducé(s)
tegen betaling van ƒ 10,-.
Op de „gewone" soosmiddagen /
avonden geldt een introductieprijs
van ƒ 1,75.

Verleden
Het stuk speelt zich af in het verleden,
in een tijd dat de achtergebleven vader of moeder bij de kinderen introk.
Een gebruik dat sindsdien al lang uit
ie tijd is geraakt. Behalve dat de
.•vergebleven vader of moeder zich
•reestal intensief met het huishouden
in de kinderen ging bemoeien, bleek
jok dat door de kinderen zelf de
handel en wandel van vader of moeder nauwlettend werden gevolgd. Men
hield scherp in de gaten „wat kon, en
wat niet kon", om het zo maar uit te
drukken.
De aanvankelijk zo onschuldige bezoeken die weduwnaar Wullum dan
ook brengt aan weduwe Stijn, waarbij
het de oudjes te doen is om wat
gezelligheid, wat herinneringen ophalen, worden door de kinderen, met
name door dochter Antje van Wullum
met de nodige argwaan gadegeslagen.
Zij verwijt haar vader dat er schande
van wordt gesproken in het hele dorp
(destijds een onvergeeflijke zonde).
Bijzonder goede prestaties van Engel
Kerkman als Wullum en Emmy Hoogendijk als Stijn (De Garnaelkoningin) en Jans Bakkenhoven als de bijdehande Antje.
Niet onvermeld mpgen blijven de rpllen van zoon en dochter van Stijn,
Bob Gansner en Alie Swart, die zich
zo duidelijk zorgen maken om moeders goede naam.
Veel waren de creaties die ook genoemd moeten worden. Mieke Hollander als de overbekende vroedvrouw
juffrouw Zankel en Rietje Molenaar

Een tafereel uit het tweede bedrijf. Opgemerkt wordt dat Mien

Jubileum Gertenbach Mavo

Kerkman en Nel Lever als respektievelijk tante Pie en tante ZANDVOORT - Zaterdag 27
Engeltje tot opmerkelijke presta- maart zal de Wim Gertenlbachties kwamen.
mavo aan de Zandvoortselaan in
foto Hans Meinders Prod. het
teken staan van het zilveren
als de waarzegster, ze stonden allen
ten voeten uit op de planken.

Derde bedrijf
In het derde bedrijf groeit de spanning wanneer de waarzegster alles
eens haarfijn uit de doeken zal doen,
een spanning die voelbaar werd in de
zaal.
Uiteindelijk lossen Stijn en Wullum
de problemen op, door ondanks de
roddels en praatjes toch te gaan trouwen. Intensief wordt er in de zaal
meegeleefd bij de voorbereidingen en
het vieren van de bruiloft.
Hoogtepunt was ook een optreden
van dezelfde vereniging als folkloredansgroep, want dat werd een grandioze demonstratie van wat deze
Zandvoortse vereniging kan en vermag.
Een kostelijke avond waar ieder nog
lang over zal praten. Een klein advies
aan de regisseur is misschien een stuk
daar te laten eindigen, waar het op
zijn hoogtepunt is.
K.sr.

aan het werk, in lokaal l kan men zich
laten fotograferen, in 2 wordt gegooid
en gesmeten, lokaal 3 is het domein
van puzzelaars, in 4 wordt curling
gespeeld, in 5 gekiend terwijl in lokaal
scbooljubileum.
6 een fototentoonstelling wordt gehouden. Vervolgens kan men platen
Vanaf 's middags 14.00 uur wordt er en boeken kopen, zijn er een ylooieneen bazar gehouden die duurt tot markt, een waarzegster en bioscoop.
17.00 uur en gedurende de avonduren
is geopend van 19.00 tot 22.00 uur.
In de diverse klasselokalen zijn ver- Reünie
schillende aktiviteiten. In het handenarbeidlokaal is een sneltekenaar Vanaf 's middags 16.00 uur is er in het
gymnastieklokaal een reünie voor
oud-leerlingen. Hierbij worden niet
alleen leerlingen van de laatste 25 jaar
verwacht, maar ook al diegenen die
reeds voor 1956 hun diploma behaalZANDVOORT - Maandagmiddag den. Uiteraard wordt er ook gerekend
werd door de politie in de badplaats op oud-leerligen die om de één of
een man op het circuit aangetroffen andere reden hun diploma niet ontdie in een personenauto rondjes reed vingen. Aan de reünisten wordt ter
op de racebaan. De aangehouden man plaatse een bedrag van ƒ5,- gereageerde vrij vreemd en bleek ge- vraagd.
kleed in een uniform van de rijkspoli- Door de schoolleiding wordt er nog
tie. De agenten die de zaak niet geheel opgewezen dat parkeren bij de school
vertrouwden nodigden de 'collega' uit niet mogelijk is. Iedereen wordt aaneens mee te gaan naar het bureau. geraden dit in de naaste omgeving te
Onderzoek leerde dat de man een 25 doen. Ruimte is er onder andere bij
jarige inwoner uit Mijdrecht was die het Huis in de Duinen en in het
door de politie uit Utrecht werd ge- Kostverlorenpark. Veel belangstelzocht. De man werd naar Mijdrecht ling zal er bij de reünisten ongetwijovergebracht en aan de politie daar feld bestaan voor de tentoonstelling
ter plaatse overgedragen.
van klassefoto's vanaf 1956.

Nep-agent
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Weer een bedrijf weg

*®*

ongeveer half april aan te komen,
om vandaar koers te zetten naar
Umuiden, maar dat is ook nog
altijd 6.000 mijl.

Opnieuw gaat in onze gemeente
een bekend en oud bedrijf verdwijnen. Met ingang van 3 april a.s.
wordt nl. de zuivelhandel van de Opoe weer aan 't woord
gebroeders Jan en Wirn van der
Mije, jarenlang gevestigd in de van Hier ben ik weer, beste mense, En
Ostadestraat la. opgeheven. Wat nog effe m'n beste wense veur dit
ermee gaat gebeuren, is nog niet jaer, want dat is d'r hiellegaer nog
bekend. Een nieuwe gegadigde is niet van 'ekomme. En nou motte
er nog niet voor gevonden en dat jeloi me maer niet kwaeluk neme,
lijkt ook niet zo eenvoudig te zijn. maar 'n mins heb daer gien taid
Van vader op zoon is dit bedrijf meer veur. AI dat dat. gedaes over
overgegaan en het was een der ons sirrekwie, 't is maer, hoe je het
meest bekende zaken in ons dorp. bekaikt. Die jonge kerels van de
Ook op cultureel gebied hebben zij previncie nebbe ons ook mooi te
hun sporen verdiend. Vader Van graeze. Die maeke 'n rapport, asder Mije was indertijd een bekend dat d'r in Zanvert (let op!) van 1884
zanger bij ons mannenkoor en ja- tot 1990 nul, O, zero, nought, niks
renlang een grote stimulator. Zijn gien ien hoisie 'ebouwd mag worzoon Jan zocht het ook al in de re,. Dat worre dan barre taeje minmuziek en werd op den duur vpor- se mit vloedgolleve en rukwinde.
zitter van ons kinderkoor. Bijna Maer nou 't receppie. Deuze week
zestig jaren lang dreven zij hun is 't veur gepocheerde vis, (mooi
zaak en voorzagen onze gemeente woord hè?) Je hebt daerveur nodig,
van allerhande zuivelprodukten en visboeljen, butter, ien of twie snufaanverwante artikelen. Een rijden- fies vurse pepper, wat mooie witte
de winkel aan huis, die vooral bij wijn en muscaetdroive. je smelt 25
ouderen en gehandicapten in groot gramme butter, kwakt d'r twie lupaanzien stond. Hun vertrek is dan pels gezeefde bloem bai en dan
ook een groot gemis, waarin wij goed roeje op een laeg vuurtje, tot
helaas moeten berusten. Regen, je 'n balletje heb, zorg erveur, dat 't
storm of sneeuw deerden hen niet, niet te broin wordt. Dan 'n klain
zij deden hun werk, dat zij als een scheutje witte wijn d'r bai, (ien
levenstaak beschouwden. De dank glaesie) en 'n kwakkie visboeljon,
daarvoor vergezelt hen dan ook bij van twie mootjes. Ouwe snoepers
hun vertrek. Men wil dit afscheid wete wel, hoeveul dat is, nl. 1,2
officieel gaan gedenken en daar- deciliter. Dan de gele oit de uffe
voor wordt een receptie gegeven in met 'n bietje witte wijn loskloppe
hotel Faber, Kostverlorenstraat 15 en langzaem onder goed roeje toeop dinsdag 30 maart a.s. van 15.00 voege. Dan langzaem teuge de
tot 17.00 uur.
kook houwe maer beslist niet koke
en in snippers nog 'n onsie beste
butter d'r bai. Op smaek brenge
Kampioenschap
mit peper en dan de muskaetdroiVorige week heeft het 2e team van ve (oit 'n blikkie) zonder sap d'r
de zandvoortse schaakclub een bai. Dan hebbe jeloi binnen vaif
klinkende overwinning behaald op menute 'n zgn. hote kwisiene saus.
het 2e team van VHS uit Haarlem, (op z'n Frans ezaid). De oplossing
(Schalkwijk), met alleen nog een van 't garnaele roke hore jeloi nog.
afgebroken partij van Olaf Cliteur 't Is bekend, maer je kan nog
in gewonnen positie hebben zij een meedoen.
voorsprong van 7-0. Voor de externe competitie van de NHSB is dit
resultaat van zeer groot belang. In memoriam Roy Termes
Op dit moment blijven zij nl. op Onder grote belangstelling van
kop staan in hun poule, dit samen vrienden en bekenden vond vrijmet HWP 2 uit Haarlem. De laat- dag jl. op de Algemene begraafste wedstrijd moeten zij op 15 april plaats te Zandvoort de teraardebea.s. spelen tegen dit team. In deze
plaats van de op 88-jarige
wedstrijd zal dus worden uitge- stelling
plotseling overleden heer
maakt wie zich kampioen mag leeftijd
(Roy) Termes.
noemen. Vermoedelijk zal men R.J.
De overledene was in Zandvoort
weer in dezelfde opstelling opko- een
bekende en geziene figuur,
men, t.w. Cliteur, De Bruin, Koper, die zeer
na een veelbewogen en avonvan Elk, Jagtenberg, Losekoot, tuurlijk
leven (hij was méér dan 40
Stouten en Slijkerman. Ik wens de
cowboy in het woelige Ameriheren namens velen heel veel suc- jaar
kaanse westen) in de zestiger jaren
ces!
naar zijn geboorteplaats terugkeerde om er een rustige levensSucces
avond te mogen beleven.
de onder vele bloemstukken
Zoals u elders in dit blad kunt Toen
en kransen bedekte kist de aula
lezen, is het succes dat onze folklo- was
werd het lied
reverening „De Wurf' heeft be- „Blijfbinnengedragen,
bij mij Heer want de avond is
haald met de opvoeringen van „De nabij..."
ten
gehore
gebracht.
Dit
garnaelkoningin",
geschreven lied had hij als kind van zijn moedoor mevrouw B. Jongsma-Schui- der geleerd en het nooit meer verten, (de laatste drie zaterdagavon- geten, ook niet toen hij vaak onder
den) overweldigend groot geweest. zeer
moeilijke omstandigheden en
Drie weken achter elkaar propvol- ontberingen
door de wereld
le zalen en plaatsen te kort. De zwierf.... In 1919
hield Termes het
laatste avond, jl. zaterdag, werd hier in Holland voor
gezien en gng
het de kroon op het werk. Toen scheep met het stoomschip
waren o.m aanwezig de oud-ge- ria" naar Zuid-Amerika. Hij „Gelvond
dienden, tante Pie, Engeltje Oom- daar werk als los-arbeider in
de
stee en Piet van der Veld Schuiten havens en vertrok (te voet) naar
en ook de schrijfster van het stuk, Chili, dwars door dit enorme wemevrouw Jongsma. Voorzitter relddeel met een vaak moeilijk
Jaap Koning toonde zich daarover, doordringbare jungle.
bijzonder verheugd. De week daar- De reis voerde nog steeds te voet
voor zagen wij onder de aanwezi- door hoge, vaak zeer moeilijk
gen ook Zandvoorts eerste bur- begaanbare passen van het Andesgers, burgemeester en mevr. Ma- gebergte,
het mocht hem
chielsen. Het werden prachtige gelukken inmaar
aan te komen
avonden, waarover nog lang zal Maar ook hierChili
gelukte het hem niet
worden nagepraat. Fijn, dat we om een blijvende
werkkring te verzulk een vereniging hebben die op werven. Hij besloot
daarom als
cultureel gebied steeds meer een verstekeling mee te varen
naar een
aparte en vooraanstaande plaats Noordamerikaanse haven,
gaat innemen. Dat de jongeren waaruit hij zijn oudste broer van'
zou
met hetzelfde enthousiasme nu de trachten te bereiken, die al jaren
taak van de ouderen gaan overne- eerder naar Amerika was geëmimen, van wie er velen de 80 al zijn greerd en daar een bescheiden
gepasseerd, stemt daarbij tot veel farm had weten op te bouwen.
blijdschap. Houwen zo!, leden van Na
avonturen is dit hem gede „Wurf' en bedankt voor deze luktvele
en toen is Roy daar vertrouwd
historische bijdrage. Die dank geraakt
het vangen en dressegaat in de eerste plaats wel uit ren van met
wilde paarden. Een Zandnaar mevr. Jongsma. Zij heeft een voorter was
..cowboy" geworden in
belangrijk stuk werk verricht, het Wilde Westen.
Hij is er veertig
evenals eertijds Bets Bakels dat al jaar
gebleven...
deed met „Koppiesdag".
Toch bleeFRoy Termes Zandvoorter in hart en nieren. Zijn bijzondeDe zeelzeiler
re belangstelling fring altijd uit
De ouders van Kees Visser hebben naar het oude Zandvoort. zoals dat
begin van deze week een telegram in deze dagen nog altijd gepresenvan hem ontvangen, waarin hij teerd wordt door de folklore-vermeldt, dat hij uit St. Helena met enigi^g ..de Wurf" en het Genootgoed weer vertrokken is. Thans is schap ,,Oud Zandvoort". Nimmer
hij in zijn „Vrijheid II" op weg naar zou hij een voorstelling of bijeende Azoren, (4.000 mijl). Daar hoopt komst overslaan.
hij, wanneer het een beetje meezit.

Vrouwencafé
ZANDVOORT - Het vrouwencafé in
Zandvoort organiseert een discussieavond over borstkanker.
Vrouwen die hierover mee willen praten, er meer over willen weten, of
- De gemeenteraad van Zandvoort komt dinsdagervaringen willen uitwisselen zijn van ZANDVOORT
avond 30 maart in openbare vergadering in het raadhuis bijeen. De
harte welkom.
De koffie is klaar om 20.30 uur in vergadering begint om 20.00 uur. de agenda vermeldt:
wijkgebouw 't Stekkie, Fahrenheit- 1. Notulen
2. Ingekomen stukken: brief 10 februari van de Nationale Commissie
straat 7 in Zandvoort.
Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking;
brief 9 februari van Contact Milieubescherming Noord-Holland.
3. Buitenzonwering Beatrixschpol.
4. Bestemmingsplannen: uitbreiding Louis Davidsstraat; voorbereiding Stationsplein.
5. Garantie geldlening Tennisclub.
ZANDVOORT - Donderdagmorgen l 6. Gemeentelijke bijdrage Kasulu projekt.
april wordt tussen 8.45 en 11.15 uur in 7. Jaarrekening 1979, begroting 1982 en aanvullende financiering
nadelig saldi 1973 t/m 1981 Woonwagenschap Zuid-Kennemerde Hannie Schaftschool een „open
land.
morgen" gehouden.
Deze dient om de ouders / verzorgers 8. Wijziging jeugdtandverzorging.
van toekomstige lagere schoolleerlin1. Delegaties.
gen een indruk te geven van de sfeer 9. Delegatie van de bevoegdheden tot het treffen van dadingen,
op deze Zandvoortse school.
Organisatie politie.
De bedoeling van deze open dag is 10.
allereerst de ouders van toekomstige 12. Aanbrengen cv-installatie in pand Van Speykstraat 19.
leerlingen voldoende informatie te 13. Aanbrengen idem in Hulsmanstraat 14.
verschaffen over de wijze waarop de 14. Aanbrengen douche en cv in pand Hobbemastraat 2.
leerlingen les ontvangen, zodat men 15. Beroepschrift D.I. Petrovic inzake vestiging drukkerij Dorpsplein
een verantwoorde beslissing ten aan11.
zien van de schoolkeuze kan nemen. 16. Rondvraag.

Open dag Hannie
Schaftschool
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Grote sortering
EIKEN PLAVUIZEN

ZANDVOORT

Garagebox

TAFELS

te koop
Inlichtingen
Makelaar o.g.
H.W. Costerbv
Tel. 15531

Gedipl. schoonheidsspecialiste (Stivas);
Voor ieder huidtypc een complete
;

v.a. § 98r-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25,
telefoon 17751

Marisstraat 13A - Zandvoort.
telefoon 15186.

opgnbare
bibliothGGk

Mynta I

Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 1 41 31

Krijgt u gasten?
Diverse

Geen bezwaar'

Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein cm.
voor elke gelegenheid!
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713
Privé na 18.00 uur 16658.

ontharingsmethoden
Behandeling na afspraak,
ook 's avonds.
Kostvcrlorenstraal 89 - Zandvoort.
Telefoon 14692.

FOTO Queue
Compleet foto/filmassortimenl, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.
DROGISTERIJ

MOEREWBURG

BINNEN-EN
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- EN GLASWERK

Haltestraat 8,
Zandvoort

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan
in-en verkoop en
opslaa van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v 9-18 u
en zaterdags tot 13 u.
Tel. 12164/13713,
na 18.00 uur 16658.

MEDEDELINGEN
l $
Al enige tijd worden boeken en grammofoonplaten vermist. Zij zijn uitgeleend maar helaas
nooit teruggebracht.
Dat is een groot gemis want daardoor kunnen
andere gebruikers van de bibliotheek die boeken en platen niet meer lenen.
Dat vermiste materiaal zien wij graag terug.
Vandaar dat wij allen, die dat in hun bezit hebben, oproepen om dit zonder enige kosten in
te leveren.
Dat kan van 25 maart tot en met 3 april in de
bibliotheek. Maar dit kan ook bij de bibliotheekstand op de woensdagmarkt van 31
maart a.s. Prinsesseweg.

Fa. WATERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20. telefoon 02507 - 1 43 65.
W. DE VRIES

pianostemmen

Dwarsfluit
lessen

en onderhoud,
goede service
en lage prijs.
Tel. 02507-17972.

voor beginners
Marijke Paap
Tel. 02507-14755

Voor al uw c.v.-, loodgiefersen dakbedekkerswerk
naar:

Drogisterij
Moerenburg voor

Nu ook het adres voor uw

KUNSTGEBITTENREPARATIES

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE

TECHNISCH BUREAU A. VADER
- Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507-13176
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67.

Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

R 8215-

uyvis
Salata 0,5 liter

Aanbiedingen geldig t/m
dinsdag 30 maart

•ar
Sinas literfles
Remia Fritessaus
icaaaua

319

emmer
I kilo

Edet Super Tissue
Diamant
vet

199

ontinue
Luchtverfrisser
Badkamer
Clean

me

Brevia

De Verse 5... dat zijn de 5 vers-afdelingen van Spar; voor veilingverse groente en fruit, voor heerlijk frisse zuivel, voor knapperig brood, voor fijne vleeswaren
en voor lekker-vers vlees. Deze week vragen we uw extra aandacht voor 2 speciale aanbiedingen in onze Vers-Vlees-afdeling. Dus profiteer lekker!

pak 500 gram

FUNE VLEESWAREN

500
gram

500
gram

woensdag 24 maart

Rode Bietjes

150 gram

gehakt half om

$

rp

Stegeman
Schouderham

• s F> A R •
SPAR heeft liefst 450 SPAR
Eigen-Merk artikelen, nét zo
goed, maar u betaalt 'n stuk
minder! Ze zijn gegarandeerd
door SPAR: de grootste
kruidenier van Europa.

500 gram

Stegeman Berliner
met of zonder
spekrand
s
150 gram

donderdag 25 maart

Hollandse Andijvie
kilo
vrijdag 26 en zaterdag 27 maart

~-^a^

donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 maart

Spar Bruine Bonen

magere hamlappen

*ucijners
1/3 pot

500

gram

per kilo 500 gram

diepvries
500 gram

pak 285 gram

Tomaten
500 gram

Spar VisstScks

Mona Dessertvla s
0,5 liter
| JA Spaanse Sinaas
appelen
'vers van 't mes'
voor hand
Jonge Leidse Kaas
en pers 2 kilo<
500 gram

Soepgroenten

«"lÖHÖOD EN GEBAK

Spar Creamcrackers
pak 200 gram

239;

met 50 % meer inhoud

kilo
BIJ aankoop van lagere gewichten krijgt
men toch de aktie-kilopnjs berekend

zak 4,5 kilo

Weense Snijder
800 gram

pakje

139

per stuk

per stuk

S = alleen geldig in Spar Super Geldig van woensdag 24 t/m dinsdag 30 maart

Liefofraumilch Q.B.A,
Oppenheimer Q.B.A.
Niersteiner Q.B.A.

kilo
SPAR SUPER IN: Zandvoort: Celciusstraat 192.

307

blauw 38/44
kleuren inca/vienna

FRIESCHE <g> VLAG

Koffiemelk
goudband literfles
Pampers maxi paars
pak 60 stuks

316

Smiths Chips
naturel/paprika zak

98

Prodent Tandpasta
fluor 50 ml.
3 halen 2 betalen
Dixan
draagkarton 2 kilo
Fleuril
draagkartpn 2 kilo

661

705

Bloemkool

Krentenbollen
4 stuks

Inlegkruisjes
pak 30 stuks

HET BESTE

Hazelnoot Krokant
Eitjes 140 gram
Paasassorti Koekjes + />/*
175 gram
IJ^
Doublé Eitjes
175 gram

229

50 JAAR
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Sportief en elegant de zomer door
ZANDVOORT - Er staat ons een
frisse en kleurige zomermode te
wachten. Dat is de conclusie na
de modeshpw van Modehuis Lida
Bromet vrijdagavond 19 maart in
Hotel Keur, die zeer goed bezocht
werd.
De show van voorjaars- en zomermode werd geopend door een optreden
van enige leden van de Folklorevereniging „De Wurf'. In het eerste deel
van de show voor de pauze werden
van diverse firma's (Zsa-Zsa en Suèdézet) japonnen en combinaties getoond. Deze waren uitgevoerd in lichte stoffen als mousseline, lichte jersey
en katoen. Opvallend waren de eenvoudige lijn en prima coupe van de
getoonde modellen.
Algemeen gezien een zeer draagbare
mode, die volgens de spreekster ook
eenvoudig zelf te wassen is.
Als voorbeeld een blauwe japon met
asymmetrische sluiting en een losse
John Wayne sjaal voor 189 gulden,
beslist een welkome en mooie aanvulling voor de voorjaarsgarderobe.
Aan de blouses van Lady Arrow vielen
de leuke details op, zoals de driekwart
mouw en de kleine plooitjes in sommige mouwen. Een aardige variatie was
een broekpak van Spotlight van polyester-katoen in lichtblauw met een
fijn streepje. De bijpassende blouse
van Lady Arrow (ƒ 69,-) was bijzonder geraffineerd.
De leuk gecombineerde en kleurrijke
bijoux zonnebrillen en accessoires waren geleverd door parfumerie - drogisterij - schoonheidssalon Van der Werf.

Alternatieve
voeding in de
belangstelling
ZANDVOORT - Op de laatstgehouden avond in het kader van de winteraktiviteiten van de Kruisvereniging
Zandvoort stond alternatieve voeding
op de agenda.
Uitgenodigd was mevrouw D. Appeldoorn uit Bloemendaal, die als diëtiste werkzaam is voor de Provinciale
Kruisvereniging Noord Holland terwijl haar werkterrein Zuid Kennemerland is.
Ruim vijftig belangstellenden hebben
kennis genomen van de diverse mogelijkheden die er zijn om over te schakelen op alternatieve voeding. Er was
een duidelijke uiteenzetting over macrobiotiek, lactovegetariërs, veganisten, lacto-ove, nieuwvegetaris etc. etc.
In de pauze was het door de medewerking van de natuurvoedingwinkel De
Gouwe uit de Haltestraat, mogelijk
kennis te maken met allerlei verse
hapjes die men ook op avondjes kan
presenteren. Zo was er shusis, mochécrackers, dofusalade, enz. Voor velen
een verrassende ontdekking.
Door de werkgroep van de kruisvereniging was een enquêteformulier samengesteld, waarop door de aanwezigen kon worden ingevuld, hoe de initiatieven van de kruisvereniging waren ontvangen. Afhankelijk van de
uitslag zal men bezien hoe en wat men
de komende winter voor aktiviteiten
voor de leden van de kruisvereniging
zal organiseren.
Het afgelopen winterseizoen kende in
ieder geval een groot aantal belangstellenden voor de diverse avonden
die men heeft gehouden. In dit geval
mag van een succesvol initiatief worden gesproken.

Midzomerfestival
ZANDVOORT - Er bestaan
plannen om op zondag l augustus de grootste Europese
B radene in Zandvoort te hou-

boekenweek

TAXI telefoon 12GOÜ en 16943
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g.
023-320899 of 320464)
Spreekuur op werkdagen van 9 00 tot
10 00 uur, maandagavond van 7 00 tot
8 00 uur Verder volfiens afspraak.
Voor deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp, tel.
17373 Op alle werkdagen van 11.00
tot 12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD TELEFOON 18083
WERKLOZENCOMITÉ, spreekuur
ledere maandagmorgen van 11.00 tot
12 00 uur in de openbare bibliotheek.
Op dat tijdstip ook telefonisch bereikbaar onder nr. 14131

POLITIE: telefoon 13043
BRANDWEER: telefoon 12000

WESTWINKEL
Gemeenteschapshuis, Louis Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

Sportief, de mode dit voorjaar, drie verschillende modellen: lang, kuit of Bermuda, iedereen die er zin in heeft kan deze zomer een broek dragen.
(foto Jenny E. Wesly)

Een uitgebreide collectie schoenen, werd aan alle medewerksters een boe- weer om al dit fraais te kunnen draafkomstig van Van Steijn completeer- ket bloemen aangeboden.
gen.
J.W.
de het geheel. Het veelvuldig gebruik En nu maar wachten op het mooie
van vlechtwerk, dé trend van deze
zomer, viel erg in de smaak bij de
aanwezigen.
Na de pauze met muziek van het duo
Tikal, kon men genieten van een
champagnecocktail, terwijl er tevens
door de firma Van der Werf een diaserie werd getoond over Parfumerie
Ouerlain. Jammer was dat de gesproken tekst Duits bleek te zijn.
Na een serie zomerjaponnen van de
firma Binder (bijvoorbeeld een chique
japon in zwart / goud met bijpassend
zwart / gouden schoenen en als firüshing touch gouden bijoux en tasjes,
japon ƒ269,-) volgde tot slot een
reeks hoogzomerkleding in de nieuwe
kleuren, wit, turquoise, rood en
blauw.
Ter afsluiting van de geslaagde show

Baarmoederhals kankeronderzoek
ZANDVOORT - Het eerstvolgende in
deze gemeente te houden baarmoederhalskankeronderzoek zal worden
gehouden in het Otezondheidscentrum en wel op 30, 31 maart en l april
a.s.
Voor het onderzoek komen in aanmerking de vrouwen die dit jaar 32,35,38,
41, 44, 47, 50 of 53 jaar worden. Het
betreft 817 vrouwen. Zij zullen allen
een persoonlijke oproep ontvangen
om aan het onderzoek deel te nemen.
Voorts zrjn nog een antal vrouwen
voor het onderzoek opgeroepen, die
vorig jaar niet op de oproep hebben
gereageerd of verhinderd waren.
Indien iemand om welke reden dan
ook niet aan het ohderzoek deelneemt, dan wordt betrokkene dringend verzocht om elk geval de oproepkaart, met vermelding van de reden,
terug te zenden naar het gemeentehuis of af te geven bij de afdeling
burgerzaken van de gemeentesecretarie, Schoolstraat 6.

Vervanging
openbaar groen
ZANDVOORT - Bij een onlangs gehouden inspectie van bomen is gebleken, dat er in de Kostverlorenstraat
drie iepen staan, die in zeer slechte
staat verkeren. Dit als gevolg van
aanrijdingen en andere beschadigingen. Deze zullen worden gerooid en
vervangen door platanen.
Er zullen in de toekomst meerdere
iepen in deze straat verdwijnen, vooral door iepziekte, maar ook door andere oorzaken zoals gaslekken en aanrijdingen.

Koordirigentencursus
KENNEMERLAND - In de
maand juni organiseert het
Noordhollands Philharmonisch
Orkest in samenwerking met de
Culturele Raad Noqrdholland opnieuw een koordirigentencursus
o.l.v. de vaste dirigenten Roelof
van Diesten en Jan Pasveer.
Voor belangstellenden volgen
hieronder enkele belangrijke gegeyens:
Er is een leeftijdsgrens van 50 jaar
voor de praktische deelnemers;
voor hospitant / toehoorders is de
leeftijdsgrens onbeperkt.
Aanmeldingen moeten plaatsvinden voor 15 april bij het NPO,
t.a.v. Fred Toorenent.
Uit de deelnemers worden maximaal acht deelnemers geselekteerd.

ongevallen 023-319191 vervoer, tel.
023-31Ü277

ZANDVOORT - Tijdens de boekenweek 1982 worden in de openbare
bibliotheek aan de Prinsesseweg de
navolgende aktiviteiten gehouden.
vrijdagavond 26 maart:
WIJKVERPLEGING: zr. E. Verhoef,
Balletfilm „The Turning Pomt" met tel. 01719-12407
in de hoofdrollen Shirley Maclaine,
Ann Bancroft en Michael Barisnikoff. APOTHEEK: Zeestraat apotheek,
Aanvang: 21.00 uur. Toegang gratis. N.v. Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073
Actie voor het terugkrijgen van vermiste boeken en grammofoonplaten; VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr. Oudeze kunnen zonder boete ingeleverd dehoorn. Linnaeusstraat 3, flat 2,
worden in de bibliotheek en bij de Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023bibliotheekstand op de woensdag- 313233
markt (31 maart) Prinsesseweg.
DIERENARTS: mevr. Dekker. ThorZaterdag- 3 april:
De Stichting Drukwerk in de Marge beckestraat 17, tel. 15847
laat zien hoe boeken gedrukt en ge- GESLACHTSZIEKTEN: voor algebonden worden. Tevens een demon- mene informatie, tel. 023-320202 rdag
stratie van calligrafie.
en nacht)

den.

Men verwacht 1500-2000 kramen op te stellen op het circuitterrein, er komt een kleine carting baan, men zal een „rondje
kunnen slippen" met medewerking van de slipschool van Jan
Lammers, etc.
„Drie podia zullen worden opgericht, uitnodigingen aan diverse artiesen zijn al verzonden, besprekingen zijn gaande
om een rondvlucht per helicopter te maken, er komen olifanten, kortom het wordt groots
en meer dan een feestelijke
feestdag", aldus één der organisatoren.

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos
Arts: B.F.J. Bouwman, telefoon 15600
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden vertrekt via
de
telefoonnummers
van
de
huisartsen.
Anderson, tel. 12058. Drenth, tel.
13355, Flieringa, tel. 12181, Zwerver,
tel. 12499.
TANDARTS: telefoon 023-313233

De overigen worden uitgenodigd
om de cursus als hospitant bij te
wonen waarbij de cursus zo zal
worden ingericht dat hospitanten
op een vo!2aaï4d8ge ,ae,834 kunnen profiteren van hetgeen de
cursusleiding aan inzichten en Instrukties aanbiedt. Hospitant /
toehoorders dienen daarvoor de
gehele cursusweek mee te volgen.

Van de politie

Als repertoire van cle cursusweek
heeft men geselekteerd: 1. Franz
Schubert Mis No 6 in Es (Kyrië, Gloria, Benedictus); 2. J.Brahms, de volledige Altrhapsodle, van Anton Brucker het volledige Te Deum, en van
Ralph Vaughan Williams het volledige Don NobSs »ACEM.
Van de cursisten wordt verlangd dat
zij zich deze werken eigen hebben
gemaakt en beheersen, ofschoon gedurende de cursus zelf met persoonlljke affiniteit rekening kan worden gehouden.

ZANDVOORT - Behalve ds inbraken
werd de politie deze week ook geconfronteerd met een aantal vernielingen, in het weekeinde gepleegd.
Slechts twee van hen. (Amsterdammers die zich bezig hielden met het
vernielen van het hekwerk bij de ingang van de Waterleldingenduinen)
konden in de kraag worden gevat. De
overige daders, die onder andere zorgden dat twee lichtmasten langs het
rijwielpad werden vernield, in de ondergrondse garage aan het Van Fenemaplein zeven lampen stuk maakten,
een bromfiets stalen en in brand staken, bleven tot nu toe onbekend.

Een selektiemiddag wordt op zaterdag 5 juni gehouden vanaf 10.00 uur.
Medewerking verleent een pianist,
hierna wordt een definitieve selektle
gehouden tussen deelnemers en hospitanten.
Drie voorbereidingsdagen worden gepland voor de uiteindelijke deelnemers.
Hiervoor zijn de data woensdag 16,
donderdag 17 en vrijdag 18 juni voorbestemd.
De cursusweek duurt vanaf maandag
21 juni t / m vrijdag 26 juni van 9.30
uur tot 17.00 uur.

Provincie stelt zich op
tegen sluiting
ziekenhuizen
HAARLEM - Het is de bedoeling dat de
elf provincies zich gemeenschappelijk
zullen opstellen bij de beantwoording
van de brief van minister mevrouw
Gardeniers van Volksgezondheid en Milieuhygiëne over haar voornemen versneld over te gaan tot vermindering van
het aantal ziekenhuisbedden, onder andere door sluiting van ziekenhuizen. Zij
wil als norm hanteren 3,7 ziekenhuisbed
per duizend inwoners in een gczondheidsdregio.
Dat zou betekenen voor Zuid-Kennemerland het „inleveren" van 800 bcdden, voor Amsterdam 1500 en voor het
Gooi 600 bedden.

De minister heeft de provinciale besturen om advies gevraagd, maar uit de
vorige week in het Provinciehuis gehouden vergadering van de Commissie
Gezondsheidzorg uit de Provinciale
Staten bleek, dat Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland wel willen meewerken aan een alternatief plan. echter
niet aan een versnelde uitvoering van
een regeling.
Het college is al in gesprek met andere
provinciale besturen en één dezer dagen komt een ambtelijke werkgroep
van het Interprovinciaal Oveileg
(1.P.O) bijeen om een ontwerp-antwoord op te stellen.
Het ontwerp zal aan alle colleges van
G.S. worden toegezonden en met een
gemeenschappelijk advies zal de mini.ster van repliek worden gediend.
Gedeputeerde mr. E. de Vrieze. die de
vergadering van de commissie voorzit,
vroeg zich af of het eigenlijk wel kan
wat in de brief gevraagd wordt. De Wet
ziekenhuisvoorzieningen geeft richtlijnen aan op basis van plannen \an de
provincie. Die richtlijnen geven over
mindering van bedden geen uitsluitsel.
Mr. De Vrie/e vermoedde dat als de
minister bepalingen maakt over sluiting
van ziekenhuizen en de besturen in
beroep gaan (b.v. volgens de
A.R.O.B.-procedure) deze kans \ a n
slagen hebben.
Op liet ogenblik is de proMiicie in
samenwerking met ziekenhuizen, gemeemen en instellingen bezig allerlei
plannen op te stellen oser beddenreductie.
Die worden doorkruist. Men kan wel
spreken van een frustratie en een vernieling. Daarom mag de dooi de minister gevraagde \\eg niet gesolgd \vorden.
De gedeputeeide merkte op dat de
noodzaak om te bezuinigen erkend
wordt. Om vooisiellen te beoordelen is
echter tijd nodig en de punmcie kan
met (vóór 15 mei) een antwoord geven
zonder inspraak of overleg. Een verkorte procedure zou mogelijk zijn.
maai inspraak mag met \ergeten worden.

Nieuws voor
filatelisten
ZANDVOORT - Met ingang van dit
Jaar wordt er bij iedere uitgifte van
een bijzondere postzegel een speciaal
mapje uitgegeven.
Deze mapjes bevatten meestal een
blok van 4 zegels, waarbij beknopte
informatie over de zegel. Een mapje
kost de nominale waarde van de zegels +• ƒ l,-.
Deze mapjes zijn op de eerste dag van
uitgifte verkrijgbaar op het hoofdpostkantoor aan de L. Davidsstraat.
Het filatelleloket is hiervoor een groot
gedeelte van de dag extra geopend.
Normale openstelllngstljd van het filatelieloket is verder ledere derde
woensdag van de maand van 9.0011.00 uur. Op woensdag 7 april is de
uitgifte van mapje nr. 3. Van de eerste
twee mapjes is nog een beperkte voorraad aanwezig.

Bietenbrug
De statenleden kantten zich tegen de
brief van de minister. De D'66-er F.
Baas merkte op geschrokken te zijn bij
het lezen ervan. Als men in Den Haag
op de daarin genoemde manier doorgaat, kunnen ze de ..bietenbrug" op.
Vreemd dat aan het parlement toezeggingen zijn gedaan zonder overleg te
plegen met de provincie.
De heer Baas verzette zich er tegen,
dat er met een botte bijl te werk wordt
gegaan.
..Nu wordt op een schandalige manier
de lagere overheid er bij betrokken",
meende de D'66-er.
De heer J. Maasdam van de Partij van
de Arbeid sprak zijn verontrusting uit
o\er de brief die tegen de wet indruist.
Op de valreep van het bereiken van een
akkoord in samenwerking met de betrokkenen, over het aantal bedden,
loopt de minister de provincie, die de
verantwoordelijkheid draagt, dwars
voor de voeten. „Het is bar en boos en
sve moeten zeggen, dat het niet gepikt
wordt", aldus de heer Maasdam. Zou
de minister haar zin krijgen, dan gaat
het ten koste van de ziekenverzorging.
Voorkomen moet worden dat het rijk
over de provincie heenwalst.
Mevrouw A.F.H. Hamm-Tonnaer
(V.V.D.) gebruikte de rustige uitdrukking van „boos". Met veel pijn en
moeite wordt een plan gemaakt. Het
rijk mag nu niet met de botte bijl
optreden. Bedden-reductie is mogelijk
de enige oplossing, maar tot sluiting
van ziekenhuizen mag niet worden
overgegaan.
De vertegenwoordiger van het C.D. A.,
de heer P. de Kam. sprak van een
ontstellende brief met een aantal consequenties. Hij vermoedde dat niet
gesproken mag \vorden van een brief
van de minister, maar van een kubinetsbeslissing. Mevrouw Gardeniers
wil niet zo veel inleveren.
De inspraak mag er niet onder lijden,
als maatregelen genomen moeten worden.
De heer Th. J.J van Baar. die in de
commissie de inspectie Noord-Holland

Lente in
Casino
ZANDVOORT - In het Casino zal in
de periode van 17 t/m 31 maart 1982
het begin van de lente worden gevlerd.
Naast de vele geurige voorjaarsbloemen zal er in de speelzaal een unieke
expositie van bloemenaffiches plaatsvinden. Een dertigtal affiches van
Hollandse Bloemententoonstelling
vanaf 1915 tot en met de Floriade 1982
zijn te bewonderen. De zeldzame aankondigingen werden door het Bloemenbureau Holland ter beschikking
gesteld. Het bloementhema is tevens
terug te vinden op de specialiteitenkaart van het petit-restaurant.

Aangehouden
ZANDVOORT - Door de politie te
Zandvoort zijn de laatste maanden
door het arresteren van een aantal
jonge Zandvoorters een aantal diefstallen opgelost. In verband hiermede
werd opnieuw een aanhouding verricht. Ditmaal een 22 jarige Zandvoorter die bekende te hebben deelgenomen aan het stelen van auto's , diefstal uit een winkel en inbraak in een
garage. De misdrijven werden gepleegd in Zandvoort, Haarlem, Overveen en Amsterdam.
Momenteel heeft de politie dertig mlsdrijven opgelost. Het onderzoek
wordt verder voortgezet. De Zandvoorter Is voorgeleid bij de Officier
van Justitie.

van de Volksgezondheid vertegenwoordigde. noemde het plan van de
minister niet gelukkig. Een heftige
reactie is nodig. Het voornemen zich
gemeenschappelijk (alle provinciale
besturen op te stellen) beval hij aan.
De heer Van Baar zag de toekomst
anders met zorg tegemoet; het werk
van de planning van het aantal bedden
moet op de normale wijze tot stand
komen en niet via een brief. Namens de
inspectie werd bij de bespreking gcvraagd namen van eventueel te sluiten
ziekenhuizen niet te noemen.
Verder overleg wordt dan bemoeilijkt
en dat zou jammer zijn. want de met
moeite bereikte samenwerking kan verloren gaan.
Gedeputeerde De Vrieze was van mcning dat de brief afgewezen moet worden en een alternatief genoemd. Eén
gemeenschappelijke brief van alle provincies helpt meer dan elf die verschillend kunnen zijn. Inspraak mag niet
„weggepoetst" worden. Getracht moet
worden overeenstemming te bereiken
met de minister.
Het resultaat van de besprekingen was
dat de commissie zich achter het standpunt van de Noordhollandse Gcdeputeerde Staten schaarde om in I.P.O.vcrband zich hard op te stellen.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023256198. Geeft direkt hulp wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen.

Zondag 28 maart:
Hervormde kerk, Kerkplein:
10.00 uur Ds. C. Mataheru, Bevestiging van de kerkeraad. Crèche
aanwezig. 15.00 uur Afscheidsdienst Ds. P. van Hall in de Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15.
Gereformeerde kerk, Julianaweg

Gehuwd:
P.C. Goossens en M.D.J. Broenland.
Overleden:
Maria C. van Caspel geb. Kok, 72
jaar; Hendrik F.N. Sprokkreeff, 88
jaar; Herman J. Kion, 61 jaar;
Huig Paap, 43 jaar; Rokus J. Termes, 88 jaar; Marchien J. Post
geb. Smidt, 58 jaar; Anna M. van
den Berg, 81 jaar; Sijtje Weber
geb. Loos, 84 jaar; Rogelio M.
Rooi, 52 jaar.

15:

10.00 uur Ds. L. Dorst van Santpoort; 15.00 uur Afscheidsdienst
Ds. P. van Hall, wegens komend
vertrek naar Pernis.
Nederlandse Protestantenbond,
Brugstraat 15:
10.30 uur Niko van Noordenne
van Amsterdam (Doopsgez.)
Rooms Katholieke kerk;
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 27 maart: 19.00 uur Eucharistieviering met orgel en samenzang. Zondag 28 maart: 8.45
uur Stille Eucharistieviering;
10.45 uur Eucharistieviering met
medewerking van het St. Caecilia
kerkkoor.
Dinsdag 30 maart: 's avonds om
halfacht Oekumenische gebedsdienst.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg 14:
9.30 uur Ds. E.Th. Thijs; 19.30 uur
Ds. L.J. Boeyinga.
Kerk van de Nazarener, Zijlweg
218 Haarlem:
10.30 en 19.00 uur Ds. J. Smink.
Woensdag 31 maart: 's avonds 8
uur Bijbelstudie / bidstond.
Nieuw Apostolische kerk:
Tot nadere aankondiging zondag
9.30 en 16.00 uur, woensdag 20.00
uur diensten in gebouw Madoerastraat l, Haarlem-Noord.
Volle Evangelische Gemeente:
Zondagmorgen 9.45 uur dienst in
gebouw Voorstraat 100 te Katwrjk aan Zee.

ZANDVOORT- De Waterstanden
van de komende week, waarbrj
met het ingaan van de zomertijd
rekening is gehouden:

HW LW HW LW
3.25 11.35 15.32 23.34
4.08 12.20 16.16
4.22 0.18 17.00 13.00
6.14 1.01 18.37 14.29
7.05 2.37 19.14 15.03
7.37 3.08 19.58 15.37
8.21 3.41 20.54 16.18
9.17 4.30 22.05 17.17
Maanstanden: donderdag 25
maart NM 11.17 uur; donderdag l
april EK 7.08 uur.
Springtij: zaterdag 27 maart.
Datum

25 mrt.
26 mrt.
27 mrt.
28 mrt.
29 mrt.
30 mrt.
31 mrt.
l apr.

Abstrakt werk in C
ZANDVOORT - „Alles wat hier
plaatsvindt, heeft betrekking op
ruimte en tijd. De zin van de
oprichting van dit monument is
de bemiddeling tussen de aktie
van hand, oog en hersenen, én die
van de hersenen, oog en hand.
Plus maal min (+ x -) = - minder =
meer".
Met deze „min of meer" duistere
uiteenzetting begeleidde de in
1924 in Krefeld geboren beeldend
kunstenaar Herbert Zangs de onthulling van een monument ter
gelegenheid van de opening van
zijn expositie op zaterdag 20
maart. Een expositie die gehouden wordt in het Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein in
Zandvoort.
Tegelijkertijd werden deze nogal abstrakte uitingen in aktie gezet door de
kunstenaar te zamen met een medewerkster. Allereerst kleedde de kunstenaar zich in een witte overall en
begon in het midden van de expositieruimte met het samenstellen van de
sculpture, althans dat schijnt de beste
benaming te zijn voor deze driedimensionele verschijning.
Gelijktijdig daarmee werd ook duideIrjk dat de bewegings-choreografie en
het ruimtelijk begrip een belangrijke
rol speelden in het gebeuren. Begon
hij binnen in het Cultureel Centrum,
vanuit een kern (een vierkant transparant plastic, waaraan witte en witgrijs gestreepte vlieseline-achtige
slingers werden vastgemaakt), buiten
werd het monument voortgezet.
De slierten werden door Herbert
Zaugs en zijn medewerkster (veneens
in het wit gehuld) respektievelljk aan
een op het Gasthuisplein staande
boom en geparkeerde auto bevestigd.
Vervolgens werd het werk weer uit
elkaar gehaald en is nu in een ietwat
veranderde vorm op de tentoonstelling te bezichtigen.
Hierna begaf de kunstenaar zich naar
de andere expositieruimten, alwaar
hij een uitleg gaf over de „overpaintings" overschilderingen.
Herbert Zangs werkt door middel van
een in zwart gedoopte kartonnen rol,
welke hij op reeds bestaande teksten
drukt. Hierdoor ontstaan er abstrakte
en geometrische vormen. Hij bewerkt
uitsluitend bestaande drukwerken,
zoals beurs- en nieuwsberichten uit de
dagbladen.
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Kunstenaar zangs te zanten met zijn assistente druk m de weer
tijdens de opening van zijn expositie.
foto Jenny Wesly
„Hiermee", zo zette hij uiteen, „schep ratieve kunst, maai inj ontKent niet
ik iets nieuws over iets bestaands het belang van die kunst voor de
heen." Zoals de beursberichten ons de mens tot op een bepaald tijdstip.
dringende situatie van de wereldeco- „Men moet met stil blijven .staan. De
nomie laten zien. zo laat deze kunste- abstrakte kunst is die van liet heden
naar de mens hier overheen de urgen- en van do toekomst", aldus Zangs.
te situatie van deze tijd zien Er waren De tentoonstelling is te br/
bijvoorbeeld „urgentie-symbolen" als t - in 4 april.
een klok, een fluit etc.
Herbert Zangs heeft een manifest uitgegeven over het gevaar van de finguJ W
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Kwekerij
: van Kleeft
Van Stolbergweg 1
telefoon 17093

Bomen en heesters,
vaste planten
* Bloem-en groentezaden
* Jiffy pots
Zaai/potgrond

Haal nu de lente in huis!
Haal nu uw tuin/.aden

J.BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort

-L>e specialist in al uw bloemwerken!

Burg. v. Alphenstraat 2A - ZANDVOORT - Tel.02507-1 3360
Van 181/m 27 maart spectaculair inruilaanbod bij
'n Renault 4- 14- 18-20 en Fuego.

verkoopt alle maten
matrassen van alle
bekende merken.
Grote Krocht 25 - Tel. 1 77 51

We gaan allemaal vóórof achteruit, maar let wel

op of uw s/o t nog
optimaal sluit.
Wij verzorgen al uw
sloten en sleutels

Versteege Ijzerhandel
Pakveldstraat 19, telefoon 12554

Niet het enige, wel het beste adres,
Atelier De Buts
y \

Amnesiy
International/Joegoslavië
Op 3 maart jl. is Amnesty International een
aktie gestart op Joegoslavië, die twee
maanden zal duren.
In dit land is sprake van een toenemend aantal
gewetensgevangenen. Zij leven onder slechte
gevangenis-omstandigheden (overvolle cellen,
medische verwaarlozing, weinig bezoek).
Ondanks het feit dat Joegoslavië de belangrijkste VN-verdragen inzake mensenrechten
ondertekend heeft, geven een aantal artikelen
in de Joegoslavische wetgeving door hun vage
formulering zoveel ruimte, dat mensen vanwege "vijandige" aktiviteiten veroordeeld
kunnen worden.
Over het algemeen is het publiek slecht op de
hoogte van het aantal gewetensgeyangenen.
Grotere bekendheid zal kunnen resulteren in
grotere druk op de Joegoslavische autoriteiten.
Een doel van de aktie is een wetswijziging te
bewerken.
Ook uw hulp is daarbij nodig.
Meer informatie kunt u vinden op de informatietafel in de Openbare Bibliotheek en
u kunt bellen naar het sekretariaat van
de werkgroep Zandvoort van Amnesty International.tel. 02507-17234.

Gebrandschilderd glas
Grote kollektie medaillons
Glas in lood - Restauratie
Specialiteit:
medaillons naar foto of dia
Taferelen Oud-Zandvoort
Dorpsplein 2, Zandvoort
tel. 19015, zondagmiddag
open

'de
frietpot'
Vondellaan 1B
telefoon 16227
Woensdag
open
van 16.00
tot 22.00 uur

Komt u toch langs lopen?
Kom dan bij Amoud en
Jacqueline een patatje
kopen. V.a. 1 april zijn wij
van 15.00 tot 24.00 uur
open. Dit alles bij de
Frietpot aan de
Vondellaan. Zaterdags
v.a. 12.00-24.00 uur
Zondags w.a. 12.00-20.00 uur

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

Bouwman
Dépositair
Marbert
Ellen Betrix
Max Factor
Oranjestraat 7,
Zandvoort,
tel. 02507-12327

DAMES OPGELET!!!
Onze verkoopruimte is vergroot. Daarom
kunnen wij u weer meer keus bieden. Tevens
maken wij u er op attent dat wij bij deze
gelegenheid in

prijs verlaagd
hebben: stretchribfluweel, terlenka en voering
Komt u vrijblijvend even kijken.

Mevrouw Scheunhage
Sperwerstraat 34, Badhoevedorp,
Telefoon 02968 - 5 98 5

Als uw ramen en
deuren knellen kunt u
ons altijd even bellen!
Ook voor alle andere
timmer- en
onderhouds-

werkzaamheden

18560
H. v. d. Donk
Swaluëstraat 24,
2042 KB Zandvoort

DUBBEL

De nieuwe

Afgebeeld is de Audi 80 C 4-deurs.
Prijzen af Leusden, inclusief BTW.
Wijzigingen voorbehouden.

De nieuwe
r

De nieuwe Audi 80 C biedt u dubbel voordeel.
In de eerste plaats z'n uiterst scherpe aanschafprijs.
Voor de 2-deurs benzineversie betaalt u maar f. 21.995,exclusief de vaste afleveringsleesten van f. 400,-.
Het tweede belangrijke voordeel is het brandstofverbruik. Gemeten volgens ECE-normen verbruikt de
nieuwe Audi 80 C in de stad l op 11,4. Bij 90 km/h
constant l op 18,9 en bij 120 km/h is dat l op 14,3.
U ziet: de nieuwe Audi 80 C is een royale
limousine met een verbruik waar zelfs veel kleinere
auto's niet aan kunnen tippen. Bovendien is de
krachtige viercilinder motor bijzonder geschikt voor
LPG. Zodat u nog zuiniger kunt rijden en dat gaat
bepaald niet ten koste van de prestaties. Sterker nog:
op LPG bereikt u in de E-versnelling een hoge topsnelheid bij een zuinig, laag toerental.
Wat het comfort betreft is de nieuwe Audi 80 C
allesbehalve zuinig. De bestuurdersstoel is ook in
hoogte verstelbaar. Twee van binnenuit verstelbare
buitenspiegels zorgen voor een goede „achteruitblik".
De stoelen vóór zijn voorzien van hoofdsteunen.
De extra brede banden zorgen voor een goede wégligging en de soepele 3+E-versnellingsbak voor probleemloos schakelen.
Wat de krachtbron betreft hebt u keus uit twee
versies: een 1,31 viercilinder benzinemotor van 44 kW
(60 pk) en een viercilinder dieselmotor (vanaf f. 25.594,-)
van 40 kW (54 pk).
Doe 'ns zuinig. Maak 'n proefrit bij uw V. A.Gdealer voor Volkswagen en Audi.

De nieuwe Audi 80 C.
Verreweg de zuinigste in z'n klasse.

Maak nu 'n proefrit bij uw VA.G dealer voor Volkswagen en Audi:

Auto Strijder B.V.

V-A-G fAUOI

Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

Voorsprong door techniek

DONDERDAG 25 MAART 1982

VEEKMEDIA 30

PAGINA 5

NFB VESTIGT AANDACHT OP BELANGRIJKE RECREATIE

Eensluidende bepalingen
bevorderen veilige brandin
JL

flANDVOORT - De niet meer te Hoofdthema van het op de watersport
tuiten ontwikkeling die de betrekking hebbend gedeelte was,
brandingwatersport thans door- streven naar handhaving en vergroverscheidenheid aan beaakt en de unieke mogelijkhe- ting van de
wateren en het afstemmen
en die de Noordzeekust hiertoe vaarbare
van de watersport naar aard en vorm,
icdt wettigen het treffen van op de capaciteit van de wateren. Vericpaalde voorzieningen. Voorzie- groting van het aantal vaste ligplaatingen die dan wel volledig op de sen, in een reeks met name genoemde
•twikkeling, betekenis en mo- binnenwateren tot 1995 met 35.000lijkheden van de brandingwa- 40.000 stuks, terwijl hiernaast de aanrsport moeten worden afge- leg van de verenigingshavens zal moeïmd, zonodig gefraseerd. Dit is ten -worden bevorderd.
mening van de Nederlandse
hebben deze voornemens al:deratie van Brandingwater- Helaas
leen betrekking op de binnenwateren
portverenigingen die zich in- en zijn dus voor de brandingwater[middels in een door haar uitgege- sport niet van direct belang. Verder
en brochure tot de rijks-, pro- onderstreepte het schema het belang
inciale en gemeentelijke over- van het per provincie opstellen van
eden heeft gewend. Deze bro- een beleidsnota inzake de watersport
hure is opgesteld omdat men en stelde tevens, dat ten behoeve van
et van groot belang vindt dat er de brandingwatersport voorzieningen
[tijdig door deze overheden wordt getroffen dienen te worden.
[ingespeeld op de brandingrecreatie zoals die zich nu ontwikkelt. Brandingwatersport
De Nederlandse Federatie van Brandingwatersportverenigingen deelt de
Openluchtrecreatie
mening dat een per provincie opgeIn het voorjaar van 1981 verscheen steld rapport een forse stap in de
liet door het Ministerie van CRM goede richting zou zijn, mits de branopgestelde struktuurschema Open- dingwatersport in die beleidsnota's
iuchtrecreatie, een lijvig rapport van dan ook de aandacht krijgt die zy
velen honderden bladzijden.
verdient.
Dit struktuurschema is in feite een Men ziet ook meer heil in een aanpak
rapport waarin de rijksoverheid aan- per provincie, dan direkt gecentraligeeft welke beleidsplannen zy voor de seerd door de rijksoverheid. „In ieder
komende decennia heeft ten aanzien geval lijkt ons de weg om die aanvan de openluchtrecreatie. Het sche- dacht op regionaal niveau te verkryma heeft de procedure van een piano- gen eenvoudiger begaanbaar, dan die
logische kernbeslissing doorlopen, naar de top, de rijksoverheid" zegt de
hetgeen betekende dat een brede in- heer Stiekel, secretaris van de federaspraakprocedure, tot 31 december tie. Om meer direkte bekendheid met
1981, mogelijk was.
de problematiek van de brandingwaEen belangrijk deel van het genoemde terspprt op provinciaal niveau te krijschema was gewijd aan de watersport gen, is men tot het samenstellen van
en derhalve heeft dat deel zeer ruime een brochure overgegaan, die de pasaandacht gekregen in de Stichting sende titel „Opbouw" meekreeg.
Breed Overleg Waterrecreatie, waarin
o.m. de Nederlandse Federatie van Via een kort historisch overzicht, hoe
Brandingwatersportverenigingen zit- is de brandingwatersport ontstaan?,
ting heeft.
komt men met een opstelling van de

huidige situatie. Het aantal werkzame
verenigingen langs de Nederlandse
kust bedraagt momenteel 23, met een
botenbestand van 5500 (hierbij is niet
gerekend het snelgroeiend aantal
surfplankers). Al deze verenigingen
zijn lid van de NFB met een akttef
aantal leden van circa 15.000.
Deze verenigingen organiseren een
groot aantal evenementen langs de
Noordzeekust, zoals de catamaranrace Hoek van Holland-Scheveningen,
de Ronde yan Texel, clubwedstrijden,
viswedstrvjden, zeil-surfwedstryden
etc. etc.

Toekomst
In de brochure wordt uitgebreid ingegaan op de veiligheid, die in de ruimste zin prioriteit blijft genieten. De
taak van de NFB zal vooral liggen in
het bundelen van de opgedane ervaringen bij de leden en het stimuleren
van aktieve en passieve veiligheidsvoorzieningen. De communicatie in
dit verband met belanghebbenden zal
door de NFB verder geïntensiveerd
worden.
Ook wordt gewezen op het sociaalrecreatief aspect van de NFB. Alle
aangesloten verenigingen zijn zich
duideiyk bewust van hun taak, doch
staan alleen wanneer zij belemmerd
worden in hun groei.
Men dringt dan ook aan op het scheppen van de nodige faciliteiten, waardoor een aktieve ontplooiing van het
verenigingsleven mogelijk wordt en
nieuwe verenigingen zich kunnen manifesteren.

Clubhuizen
Door de NFB wordt er op gewezen dat
het gegeven méér leden ook een betere accommodatie verlangt. Er kan
niet meer worden volstaan met eenvoudige demontabele gebouwtjes, die
gedurende de maanden november t /
m februari niet op het strand mogen
bhjven staan en waardoor zeer hoge
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kosten verbonden aan opbouw, afbraak, transport en winteropslag van
het losse materiaal voor de verenigingen een zware financiële belasting
vormen.
Een ander groot nadeel van deze toestand is de gedwongen onderbreking
van het verenigingsleven gedurende
het winterseizoen, in eigen onderkomen.

Seizoenafhankelijk
Bovengenoemde factoren en de verlenging van het vaarseizoen, een gevolg van de technische perfectie van
de vaartuigen en koudewerende veiligheidskleding, vragen om moderne
permanente verenigingsgebouwen op
het strand of op het duin.
Ter verduidelijking zegt de NFB:
„Voor veel verenigingen strekken de
activiteiten zich, wanneer de weersomstandigheden dit toelaten, over
het gehele jaar uit. Een vaste accommodatie is daarom van groot belang
teneinde de brandingwatersport op
veilige, verantwoorde wijze te kunnen
beoefenen en te begeleiden. De brandingwatersport heeft het recreatiegebied van het strand en branding uitgebreid tot een strook zeegebied achter de branding. Ook in deze strook
ligt een taak voor politie, reddingsbrigades en E.H.B.O., maar deze organisaties kunnen in dit gebied niet gedurende het gehele jaar hulp verlenen.
De posten van politie en reddingsbrigades zijn slechts gedurende de zomermaanden bemand. In deze behoefte kan echter worden voorzien door de
brandingwatersportyerenigingen met
haar eigen, voor dit doel geschikte
vaartuigen. Vooral gedurende de
maanden dat deze diensten niet op
het strand aanwezig zijn, kan vanuit
vaste, goed geoutilleerde verenigingsgebouwen, waarin moderne radiocommunicatieapparatuur is ondergebracht, in geval van een noodsituatie
snel hulp worden verleend aan op zee
zijnde vaartuigen. Hierdoor wordt de
veiligheid in belangrijke mate bevorderd. Het gebruik van vaste opstallen
en/of fundaties wordt belemmerd
door bepalingen, die Rijkswaterstaat
en de Hoogheemraadschappen hebben opgesteld.

•&,ga#t*i£«~ f' ~'«**•

Plankzeilen langs de kust, of liever brandingsurfen, een zeer, zeer snel groeiende vorm van brandingwatersport
(archieffoto's).

Deze verbieden de permanente of semi-permanente aanwezigheid van
vaste funderingen of gebouwen op het
strand en in deze zeereep. Uitzonderingen worden evenwel gemaakt voor
organisaties met een algemeen belang
zoals politie, reddingsbrigades en
E.H.B.O. terwijl in de recreatieve sector o.a. te noemen valt het Riche Bad
te Zandvoort, het sociëteitsgedeelte
van de Kustzeilvereniging Wassenaar
en het clubhuis van de Kustzeilyereniging Scheveningen. Deze organisaties hebben als doelstelling de beveiliging van en hulpverlening aan recreanten op het strand en in de branding (baders). Een logische consequentie van deze aangevoerde motieven is naar onze mening, dat moderne, hoogwaardige verenigingsgebou-

wen nodig zijn. Daarom dienen de
reglementaire beperkingen inzake opstallen en funderingen voor deze verenigingen te w den aangepast, zodat
realisering haalbaar wordt".

Bereikbaarheid
Clubhuizen dienen daar te worden
geplaatst waar ze op gemakkelijke en
snelle wijze kunnen worden bereikt,
aldus de NFB, die zegt dat dit nodig is
i.v.m. de jaarlijkse opbouw en afbraak
en het daarmede samenhangend materiaaltransport van de botenparkeerhavens. Ook zal een regelmatige kantinebevoorrading en het weghalen en
brengen van boten wanneer dat wenselijk is, onbelemmerd en langs een
korte weg moeten kunnen geschieden.

branding verblijvende zeilplanken en
zee kiezende en landende catamarans
en visboten, te voorkomen.
De strandgedeelten tussen de genoemde start en landingsplaatsen
kunnen worden benut door de andere
vormen van strandrecreatie. Toezicht
kan hier in eerste instantie vallen
onder het verenigingsbestuur.
Onder de vrije zone dient te worden
verstaan die strandgedeelten, op ruime afstand van de verenigingszônes
gelegen, waar de niet georganiseerde
vorm van brandingwatersport beoefend kan worden. Voor de categorie
„vrij zone" dienen strikte veiligheidsvoorschriften gehanteerd te worden
en moet voldoende toezicht op naleving van deze voorschriften aanwezig
zijn," aldus de NFB.

Conclusie
Zonering

Jubilea

Het clubgebouw van de Watersportvereniging Zandvoort, dat ieder winterseizoen moet worden afgebroken en
opgeborgen. Extra kosten aldus de NFB.

Uit Zandvoorts historie

De Franse kolonie
Toen in het jaar 1914 de aanvalsoorlog van de Duitsers
veranderde in een loopgravengevecht, probeerden de bewoners van de steden en dorpen
in Noord-Frankrijk een veilig
onderdak voor hun kinderen
te zoeken in streken die buiten
de oorlog waren gebleven. Met
veel moeite kreeg men in 1915
toestemming van de Duitsers,
die Noord-Frankrijk bezet hielden, om een vijfduizend kinderen door te laten naar het
neutrale Nederland.
In overleg met de Nederlandse
regering werden vooral plaatsen aan de Noordzeekust uitgezocht om deze kinderen op te
vangen en door Den Haag
werd Zandvoort aangewezen
om 50-60 kinderen op te nemen. De organisatie liet men,
naar de gewoonte van die dagen, over aan particulieren en
in Zandvoort werd door de
burgemeester pastoor Bohl ge-jraagd om daar wat voor te
doen „en omdat hij als geen
ander binnen de gemeente de
Fransche taal beheerschte en
ook dewijl de meeste kinderen
uit Noord-Frankrijk de katholieke godsdienst beleden".

De Franse kolonie
Pastoor M. Bohl was erg vereerd met deze opdracht. Omdat hij echter zich verplicht
voelde om rekening en verantwoording af te leggen over zijn
werk tegenover zijn bisschop
A. Collier te Haarlem, worden
in het bisschoppelijk archief in
de stukken over de eerste wereldoorlog enkele interessante
gevonden die dit stukje van de

historie van Zandvoort fcunnen verduidelijken.
Pastoor Bohl begon met het
zoeken van onderdak voor deze groep. Nu lag er tegenover
de kerk een riante villa, waarin tijdens het seizoen heel wat
gasten werden ondergebracht.
Door de oorlog waren de
vreemdelingen, die hoofdzakelijk uit Duitsland kwamen,
thuisgebleven en het huis
stond praktisch leeg. Na een
kort gesprek met de eigenaar
was de zaak zo voor elkaar.
Het huis werd tot een Franse
kolonie ingericht en de gemeente stond garant voor de
huur.

haalde hij de kinderen twee
maal in de week naar de kerk
en gaf in de nieuwe zijbeuk
katechismusles.
Hoewel bisschop Galliër niet
gul was met schouderklopjes,
gaf hij in een brief van 5 maart
1917 uiting van zijn bijzondere
waardering voor de one man
show van Bohl voor de Franse
vluchtelingetjes. Bohl wilde de
eer niet voor zichzelf: hij
schreef aan de bisschop dat hij
het niet had kunnen volbrengen zonder hulp van de gemeente en van een aantal nieikatholieken die zich voor het
Franse probleem interesseer-

De organisatie

Het einde

Voor de materiële verzorging
van de Franse kinderen wilde
de eigenaar zorgen, mits hij
medewerking kreeg om voedsel in te kopen.

Toen in het najaar van 191S
duidelijk werd dat de Duitsers
moesten terugtrekken, drongen de ouders aan op terugkeer van de kinderen.
Het eerst kwamen de kinderen
van het platteland aan de
beurt. Ondanks de troosteloze
toestand waarin de Duitsers
het land hadden achtergelaten
wisten de ouders toch eten te
vinden voor hun kinderen en
daar de Zandvoortse groep
van het platteland kwam,
werd door bemiddeling van
pater J. Beuns die voor het
bisdom de supervisie had gekregen over de Franse vluchtelingen in oktober 1918 de terugtocht aanvaard.
De goede zorg voor de Franse
vluchtelingen heeft Bohl op het
idee gebracht de villa waarin
ze waren opgenomen, voor de
stichting Sterre der zee aan
aan te kopen.

Door:
B. Voets
Pastoor Bohl tuist voor dat
doel W. Versteege te strikken
en zo kon de Franse kolonie
beginnen. Voor de geestelijke
verzorging had de pastoor
kontakt opgenomen met het
Haagse comité en via dit bestuur kreeg hij de beschikking
over twee dames die de kinderen les zouden geven, zodat ze
niet achter zouden raken.
Voor
godsdienstonderrichi

den.-

Woensdag 31 maart wordt in restaurant „Dreefzicht" een feestelijke recepte gehouden van 16.30 tot 18.00
uur door Rijwiel- en bromfietshandel
M.C. Keur van de Pljlslaan uit Haarlem.
Op 22 maart 1982 was het namelijk
precies 45 jaar geleden dat de toen
16-jarige Maarten Keur in dienst trad
van rijwielhandel J.H. Iking in Haarlem. De heer Iking overleed echter vrij
plotseling in 1942 en zijn weduwe
verzocht de toen 21-jarige Maarten,
haar te helpen het bedrijf voort te
zetten. Dat viel niet mee in de oorlogsjaren, maar het is hem wel gelukt. Zo
goed zelfs dat hij in 1962, toen hij 25
jaar in dienst was, de zaak overnam.
Inmiddels had er al een uitbreiding
plaatsgevonden, want behalve het
perceel Pijlslaan 25, had men het
daaraangrenzende er al bjj betrokken.
In maart 1962 kwam de heer J.J. Hart
uit Haarlem in dienst bij Maarten
Keur (inmiddels ook al twintig jaar
geleden), terwijl in 1967 nog een geboren Zandvoorter, Piet Paap, in dienst
trad. In 1976 werd het bedrijf van de
heer Sleeman aan de Zandvoortselaan 34 in Heemstede als filiaal aangekocht en werden ook de heren Hart en
Paap medefirmanten.
Veel jubilea dus, Maarten keur 45 jaar,
J.J. Hart 20 jaar en Piet Paap 15 jaar,
die gezamenlijk gevierd gaan worden
op woensdag 31 maart aanstaande in
Dreefzicht. Een ieder die de jubilarissen wil feliciteren wordt die middag
verwacht.

Auto-show
Door Auto Strijder b.v. wordt dit
weekeinde een daverende auto-show
gehouden. Zes primeurs, de volkswagen Santana, de volkswagen Kever
Silver Bug, de volkswagen Polo, de
volkswagen Golf Diesel Stayer, de
Passat Silver Star en de Audi 80 C
worden daar getoond. Deze show is
nog aantrekkelijker omdat tijdens deze dagen er diverse „autoplus" accessoire-aanbiedingen zijn.
Zo betaalt men dan voor een sportstuur, inclusief naaf. ƒ 159,95. Pasklare stoelhoezen voor elk type volkswagen en Audi, kosten daar vanaf
ƒ 159,95 per set, terwijl een Blaupunkt-Stockholm 2 x 10 Watt stereo
radio / cassettespeler dan slechts
ƒ 449,- kost.
Deze show is geopend donderdag 25
en vrijdag 26 maart van 9.00 tot 18.00
uur en zaterdag 27 maart van 9.00 tot
17.00 uur.
Geïnteresseerd in volkswagen? Gaan!

Zomershow
Op beide Paasdagen van 11.00 tot
17.00 uur zal in het zwembad De
Duinpan een tuinmeubelshow „Zomertuin 1982" door de firma De Boer
uit Haarlem woden gehouden. Het is
de bedoeling dat rond het water van
de binnenaccommodatie de nieuwste
modellen stoelen en kussens plus parasols enz. worden getoond.
Door „Joyceile" Mode wordt een speciale stand ingericht voor bad- en
strandmode, terwijl in het water een
aparte show wordt gegeven door

„Surfers Paradise". Heel veel nieuwe
modellen surfplanken zyn dan te bewonderen, terwijl in de hal van het
zwembad de benodigde surfartikelen
zullen worden tentoongesteld.
Uiteraard is een show en speciaal een
Paasshow niets zonder bloemen, reden waarom Erica Bloemen van de
Grote Krocht aanwezig zal zijn, zodat
bezoekers ook een bloemetje kunnen
kopen.
Een goed initiatief van de zwembaddirektie om op deze wijze, op een tijdstip dat men anders gesloten is, mensen naar het zwembad te trekken.
Men hoopt hiermee belangstellenden,
die anders niet in een zwembad komen, te tonen dat het zwembad voor
meerdere doeleinden gebruikt kan
worden (maar dat wisten de meesten
al). Toegang gratis.

Tiener-rekening
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Dat moet ongetwijfeld de gedachte
geweest zijn achter hut nieuwe, zeer
zeker attraktieve initiatief van de Rabobank.
Iedereen tussen 10 en 14 jaar kan nu
een zogenaamde tienerrekening openen bij de RABO-bank. Men kan zeil
geld op zijn of haar rekening storten ol
door anderen laten storten.
Als de ouders of verzorgers daarvoor
toestemming geven kan de bezitter
van een tienerrekening zelf de contributies voor b.v. sportverenigingen,
tijdschriften etc. laten overboeken.
Over het tegoed op de RabobankTienerrekening wordt een rente gegeven van 8 V.i % per jaar. Daarbovenop
geeft de Rabobank als men vijftien
jaar wordt nog een maximale premie
van ƒ 125,- over het gespaarde bedrag.
Voordeel is dat de tienerrekeninghouder, wanneer hij/zij later zelf gaat
verdienen, de rekening gemakkelijk
kan omzetten in een zogenaamde privérekening. Verdere voordelen zijn
het ontvangen van een eigen tienerspaarpas, plus het feit dat de tiener
zijn eigen bankafschriftcn krijgt.
Degene die een Rabobank Tienenvkening opent ontvangt een fraaie rekeningkoffer met spulletjes. Daarin
zitten bankgiroformulieren. enveloppen en p;i.sje. Daarnaast is er vee)
ruimte voor foto's, brieven en andere
persoonlijke bezittingen. Een schrijfblok plus balpen en verjaardagskalender hebben ook een plaatsje in de
koffer gevonden die gemakkelijk aan
de muur kan worden gehangen.

In het Struktuurschema Openluchtrecreatie wordt ten aanzien van de
watersportvoorzieningen langs de
Noordzeekust gezegd dat een zonering gewenst is. Dit geldt dan ook
voor de aktiviteiten als plank- en
brandingzeilen, strandzeilen en bootvissen.
Het NFB-bestuur deelt deze mening
en merkt op dat een met zorgvuldigheid opgestelde zonering zoals zij die
voorstaat, sterk kan bijdragen tot een
verantwoorde inpassing van de nog
steeds sterk groeiende watersportrecreatie in het gehele strandrecreatiepatroon.
Zonering kan, wanneer minder goed,
of slecht bereikbare strandgedeelten
toegankelijk worden gemaakt voor de
brandingwatersport, de opname-capaciteit met vele duizenden ligplaatsen vergroten. Echter dient wel onderscheid gemaakt te worden tussen verenigings- en vrije zones.
Onder verenigingszônes dient te worden verstaan die strandgedeelten
waar de reeds bestaande of nog op te
richten verenigingen, de bnmdingwatersport kunnen, of zullen kunnen
gaan bedrijven. In deze zone echter
dient tussen de plaatsen waar, door
de in deze zone actieve zeil-, en plankzeil- en visverenigingen. zee gekozen
en geland moet worden, voldoende
ruimte aanwezig te zijn. Dit teneinde
onveilige situaties tussen de in de

Verder is het NFB bestuur van
mening dat, wil de nog steeds
zeer sterke ontwikkeling van de
brandingwatersport in goede,
maar vooral veilige banen geleid
kunnen worden, door de betrokken overheden voor de gehele
Noordzeekust eensluidende bepalingen betreffende afvaren en
landen moeten worden opgesteld.
Ten aanzien van de veiligheid in
de brandingwatersport stelt de
NFB die overheden voor, de door
haar opgestelde en gehanteerde
veiligheidsvoorschriften en keuringseisen voor boten en materiaal, als grondslag voor deze
bepalingen te aanvaarden.

Koninginnedag
ZANDVOORT - Het dagelijks bestuur
van het comité viering nationale
feestdagen maakt bekend dat men
zich nog steeds kan aanmelden voor
deelname aan de rommelmarkt en het
touwtrekken.
Aanmeldingen kunnen geschieden bij
Reisbureau Kerkman, Grote Krocht
20, tel. 33203.
Voor het deelnemen van ringsteken
met paard en wagen kan men zich op
de feestdag ter plaatse opgeven. Dit
evenement begint om 15.0(1 uur.

in onze drukbezochte en spectaculaire
SUPERMARKTEN inde RANDSTAD.
Voor onze opzichzelfstaande AFDELINGEN
waar GROENTEN en FRUJT op een aantrekkelijke
wijze worden gepresenteerd zoeken wij:

40 jaar, die:
* KENNIS HEBBEN VAN GROENTEN
EN FRUIT
* GEVOEL HEBBEN VOOR DE VERKOOP
* OPENSTAAN VOOR NIEUWE
ONTWIKKELINGEN
' WILLEN MEEGROEIEN IN EEN
GEZOND BEDRIJF
Heeft u belangstelling? Dan kunt u het beste een
afspraak maken met IVlej. Kroonenburg, die te
bereiken is op telefoonnummer: 02503 - 11931.
U kunt ook schrijven aan: de directie van
DirksonB.V.,Marktlaan 55, 2130 AA Hoofddorp.
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Schaap
bv
Telefoon 02507-12005, Zandvoort,

PAASVAKANTIE

TRIO TRIP PONYPARK SLAGHAREN

TE KOOP

3 dagen onbeperkt gebruik maken van alle
attrakties, circusvoorstelling, gezellige familieavonden en overnachting in leuke zomerhuisjes.
(2 overnachtingen) All-in prijs f 198,- (voor een
gezin met max. 6 pers.)

Bruin, z.g.a.n.
Prijs f 75,Tel. 020-453685

LIGBAD

Inl. en reservering tel. 05231 - 1596 of 1317.

Burg. \ . Aïphenstraat 2A, Zandvoort,
• i.c •'«-'02507 - 13360
\faand-cianbicdins;cn:

ACCU'S - Riiitewisser bladen - Lampensets Aanstekers - Boogie-sets
vloeistof - OSie Elf.

Boek nu uw paasweekend voor slechts
ƒVerwen
310uzelff- all-in!
in onze mod., 6-pers. comf
stenen bungalows gelegen in Erm (nabi)
Emmen)
Op hel park rest /bar, verwarmd overdekt
zwembad, tennisbanen, midgetgolf, surfing etc.
Inl. en reserv. Vrije-tijdspark Ermerzand,
Dalerstraat, 7834 PE ERM, tel. 05915-4018.

Haltestraat 10
TE KOOP

DAF44
1975, prijs 900,
Tel. 02526-74249

Te koop
Bankstel blank
hout met bruine rib
kussens 200,Groen grenen
ronde eethoek
125,-

Nwe. Winkler
Prins gezinsVVilson tcnnisballcn
Rt'Rulai Feit Dooi de
t;otdRi'keuid voor alle

atlas 40,Tel. 02507-16522

Donnay Borg Pro-tennisracket
Tennisracket met piof-aliuie
in mat /warte uitvoering.
Bespannen met
multiflc\
v.in i !99.- voor

Woningruil

CHAMPlONSHlP

Flatwoning,
Celciusstraat, ruilen
vooreengezinswoning met zolder
in Zandvoort.
Tel. 02507-17005

ZI-Smash
Deze leren
tenm.sschoen is bij uitstek
geschikt voor de gravelbanen.
Van f 79.50 voor f CQ CQ

LETOPS

Ijzersterke sheep of carbonbespanning

25,00

Inclusief bespanloon.
Alleen deze week . ..

Camping
Rekreatie

Nu:
Royale Albert
Hummel-figuren
Op alle tinartikelen
Lladró-figuren

HULP
gevraagd voor
1 ochtend per week
of 1 x per 14 dagen
Mevr. B. Schotanus
Hogeweg 56/8,
Zandvoort,
tel. 02507-15059

Dik matras

Op alle niet afgeprijsde artikelen geven wij

80-190-15

10% korting!!!

f 125,Het Kastenhuis

(Uitgezonderd Swarowsky en Monet)

Grote Krocht 25
tel. 17751

en schaven

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OUEHAARDEN • GASFORNUIZEN

Model SR 1800
ƒ315,-

Model
JG2000
•*^*

Technisch c gegeven*
DiatTKier jr

'rrt-yj-

290 mm

ModelJG 1600 ƒ135.-

tzonderextrazaagjes)

42kg

Model 4300 SV
ƒ175,-

Model 1900 B

JT^tr /«>,-*~

Te c hni»f hfgeycvfn*

Inclusief 15 zaagblaadjes.

ir<i>ft>ft'cdu'

62nitn

Tp(-hnl*tjn-qi'qpn-n*
<_>J«|MI'JMII Illl nu,»)! 1^

<)«.''«>menvcnn*>gen

2?(m',1ll

•\.inl.iN.ii.li'iij> tuin • «M_
M i^ /.i.niili, pli in IIIIUT

jl _M(X1
'iHiniii

430Watt

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13812/12518

'elikatessenl
^^fUKM&*1ttS^

ƒ245,-

KOOUMANS

FORDOTO

Brederodestraat 6-10
Telefoon 02507-13242

65 n
U 50 Wan

AUTOMOBIELBEDRUF

H. P. KOOIJMAN

De verleidelijkste 24 mtr.
tussen Amsterdam
en Den Haag

Dt> \JrtrLiirl*»lML(.fF« "7d mtr

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT

„DUBROVNIK"
Zeestraat 41, Zandvoort. tel. 02507-15110

VOIA/O

Deskundig advies
Voor al uw

185mn
4500 p min

20% korting
20% korting
20% korting
25% korting

van maandag t/m vrijdag zijn originele
Amperestraat 8-10
Telefoon 02507-16925
bgg 13242

Verkoop- Inruil- Service • Reparatie
Alle merken inruilauto's met Bovag-garantie

Joegoslavische wintermenu
• Goulashsoep • Stokbrood • Gemixte grillpla^ 3 soorten
vlees (mager) met verse salade, saus en aar Li|jpelpuree
• Palacinka, warm flensje met koude roomvulling.

In slechts S tot 10 minuten

f 15,50

WAS ZELF UW AUTO

Ditzelfde menu is t/m donderdag in Haarlem
verkrijgbaar.
Onze goede kwaliteit en lage prijzen blijven wi| handhaven
Voor reserveringen iedere dag na 14.00 uur

Met warm waler en sluunpo-spoelen-in de was zetten v.a. 13.AUTOMAAIINWORP d Doorlopend geopend

KRISTALHUYS B & B
NU ook Wedgwood
Het meest stijlvolle en betaalbare servies,

Vraag inlichtingen/demonstratie
bij uw Makita-dealer.

b.v.:

Buffet
...je reinste

paradijs!!!

V^V^*

1050

Ontbijtbordv.* 15,50
Plat bord,* 18,95
Diep bord ^ 17,90
Kop en schotel v.a..21,10

Burjj. v. Alphenstraat 2a, Zandvoort, telefoon 02507-13360
Bel ook even voor informatie!

EEUW - VOORDELIGE AUTO

JBrugrestaurant
""!T Tel: 02526-86841 """'
rijksweg A4, 6 km ten zuiden van Schiphol.

WEDGWOOD
O?
'

MADE IN >
ENCtAND

Anno 17^

VOOR GOEDE EN ERVAREN RIJDERS.

Grote collectie wandborden

Voorbeeld:
Bi l oMjiname 50 "/O

Renault 4
Renault 5
Renault 18

\

Daarnd bij verdiende 70%

WA-plus

M

U V-plus

298.-

4

285,2M).

AMSTERDAM-c
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m?.
niokeUidrs fa U*iMeu'S '" hertfijls en woonruimiy'»

G. F. Oesterreicher
& Partners 020-757368
6

d"i^tC't1(lm t

o.a.: Makkum, Heinrich (Vierjaargetijden, Unicef, Panda enz.),
mini-maandbordjes van Hutschenreuther, Kolibri bordjes.

KRISTALHUYS B & B
(voor al uw aparte geschenken)
Binnenweg 74-76 - Tel. 023 - 28 45 28
BIJ ONS VINDT4J ALLL BF.ROEMDE MERKEN VAN KRISTAL, T]N, PORSELEIN E.N
AARDEWERK
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SLECHTS REMISE VOOR NIHOT

Gave overwinning voor
sterkspelend Rinko
ZANDVOORT - In de interregionale zaalvoetbalcompetitie leed Hong Kong
Zanüvoort een geflatteerde
5-1 nederlaag tegen La Bouteille. In de eerste klasse
kwam Rinko beter voor de
dag. De Zandvoorters hadden weinig moeite met
Kroeze (6-1). Nihot kwam
deze week tweemaal in het
veld en moest eerst Marktzicht met een 2-0 zege laten
gaan. De tweede wedstrijd
kon Nihot met een 2-2 gelijkspel afsluiten tegen
Kroeze.

Hong Kong
De 5-1 uitslag doet veronderstellen
dat Hong Kong volstrekt kansloos Is
geweest, doch gezien het vertoonde
spel waren de Zandvoorters geenszins
de minderen. La Bouteille speelde
echter zeer slim en kon ver in de
tweede speelhelft met snelle counters
de zege veilig stellen. Voor de rust
namen de Amsterdammers eerst een
2-0 voorsprong alvorens Marcel
Schoort fraai tegenscoorde, 2-1.
In de tweede helft kwam Hong Kong
met goed zaalvoetbal sterk opzetten.

La Bouteille kwam zwaar in de verdediging en had geluk dat Marcel
"Schoor! tweemaal tegen de doelpaal
schoot. Met een snelle uitval vergrootte La Bouteille de stand naar 3-1. De
badgasten bleven strijden voor een
positiever resultaat, doch het ver opdringen werd hen in de slotminuten
noodlottig. Met twee uitvallen zorgden de Amsterdammers voor 5-1.

Rinko
Rinko heeft alleen in de eerste helft
enige tegenstand van Kroeze ondervonden. Reeds na twee minuten gaf
Teun Vastenheuw goed voor aan Simon Molenaar, die 1-0 op het scorebord bracht. Lang heeft Rinko de
voorsprong niet kunnen vasthouden,
daar de volgende aanval van Kroese
1-1 betekende.
Rinko kreeg steeds meer de overhand
en in de 13e minuut was opnieuw
Simon Molenaar attent om een snel
lopende aanval ar te ronden, 2-1.
Kroeze perste er toen een offensief uit
dat zeker de gelijkmaker zou hebben
opgeleverd, ware het niet dat doelman Addy Ottho, Rinko voor de gelijkmaker behoedde.
Na de doelwissellng was het de aktieve Gerard Koper die snel 3-1 scoorde.
Rinko overvleugelde Kroeze en een
vierde treffer liet niet lang op zich
wachten. Een ingooi van Frans Makau werd uitstekend ingekopt door

Standen voetbalclubs
Tweede Klasse KNVB
ZVM
ZFC

15-21
15-21

Zilvermeeuwen
15-18
ADO'20
15-17
DTS
14-16
VIOS W
15-15
Vierde Klasse Zaterdag KNVB
Aalsmeers
16-29
Hoofddorp
16-24
SIZO
16-23
DWA

Vitesse '22
IW

Volewijckers
Ripperda
Volendam
ZW
SCZ'58
De Spartaan
Energie

16-21 WRA

SMS
Zandvoort'75
Derde Klasse HVB

16-16 De Geuzen
15-13 J. Hercules

DSC'74 2

16-26

CBS 2

16-21
14-20

EHS 2
ADO'20 8

Nieuw Vennep 2
De Meer

TZB
BSM 2

15-21 Heemstede 2
14-21 Schalkwek 2

15-13
14-12
15-12
15-11
15-11
15-11
16-12
16-12
15-11
16-11
15-10
15- 6
15-11
15-10
15- 9
15- 8
15- 7

Zandvoortmeeuwen
laat kansen liggen
ZANDVOORT - Het is Zantvoortrneeuwen niet gelukt naaste belager ZFC van zich af te houden. In
deze wedstrijd heeft Zandvoortmeeuwen het grote overwicht in
de eerste helft niet weten te benutten, waardoor ZFC alsnog de
opgelopen 0-1 achterstand kon
ombuigen in een 2-1 zege. Gezien
de veldverhouding hadden de
Meeuwen een gelijkspel zeker verdiend.

Tot enige minuten voor net einde van
het rustsignaal hebben de Meeuwen
de zaak in de hand gehouden, doch
zeer onverwacht en tegen de verhouding in kwam de gelijkmaker. Slechts
één uitval over links werd besloten
met een voorzet, die door de vrijstaande Paber werd ingekopt, 1-1.
Na de rust kwam ZFC beter voor de
dag, het zette Zandvoortmeeuwen onder druk, doch de defensie had er goed
het oog in. Keeper Steffers kwam
steeds tot goede verrichtingen en had
eenmaal de hulp van Bert Leijenhorst
Zandvoortmeeuwen en ZFC schotel- nodig, die de bal van de doellijn kopden de 1500 toeschouwers een aan- te.
trekkelijk duel voor. De Zandvoorters
kwamen overtuigend uit de startblok- ZFC bleef goed doorgaan en forceerde
ken wat na 10 minuten reeds een drie hoekschoppen op rij, en uit de
fraaie treffer betekende. Een yójetrap laatste wist opnieuw Faber met het
van Rob Buchel werd goed ingekopt hoofd te scoren 2-1. Zandvoortmeeudoor Duncan Pratt, 0-1. De badgasten wen zette aanvaller Steef Water in
vergaten hierna ruimer afstand te ne- voor Frans Makau, om zodoende alsmen van ZFC. De kansen hiertoe zijn nog een gelijkspel uit de strijd te
ruimschoots aanwezig geweest, ge- slepen. Dit slotoffensief leverde wel
zien de mogelijkheden voor Marcel enige hoekschoppen en vrijetrappen
Schoort, John van der Zeijs en Frans op, doch de goede ZFC-doelman liet
Makau. Hun schoten gingen echter of zich niet meer verrassen.
naast of de ZFC-keeper redde ze. Door deze nederlaag van ZandvoortZandvoortmeeuwen hield de ZFC- meeuwen is ZFC op gelijke hoogte
voorwaartsen goed in bedwang, waar- gekomen doch de Zandvoorters hebdoor deze in het geheel niet gevaarlijk ben de thuiswedstrijd tegen deze tekonden worden.
genstander nog voor de boeg.

Teun Vastenhout, 4-1. De Zandvoortenaren namen toen wat gas terug wat
Kroeze in de gelegenheid stelde om
enige aanvallen op te bouwen. Ook nu
was het Ottho die enige zekerlijkende
doelpunten voorkwam met fraaie reddlngen.
Met nog vijf minuten te gaan was
Kroeze uitgeraasd en het was de trefzekere Gerard Koper, die met twee
doelpunten de eindstand op 6-1 bepaalde.

Nihot
Een door ziekte en blessures verzwakt
Nihot heeft het niet kunnen bolwerken tegen Marktzicht. Het was genoodzaakt de junioren Piet Brune en
Johan van Marie op te stellen, die het
zeker niet slecht hebben gedaan,
maar de nederlaag van Nihot niet
konden voorkomen. Bovendien stak
de Marktzicht-keeper in uitstekende
vorm en ook schoten van Harry
Baars, op de paal, en Rob Gansner
net naast troffen geen doel. Ook laatste man Raymond Keuning zag ztfn
schoten rakelings naast gaan.
Vlak voor rust kwam Marktzicht op
1-0 toen een Nihot-speler de bal langs
eigen doelman Hans Gansner tikte.
De tweede helft gaf een fel aanvallend
Nihot te zien üat geen kans zag de
goede richting te vinden. Zoals zo
vaak in zaalvoetbal krijgt de aanvallende ploeg een snelle counter tegen.
Ook nu was dat het geval, toen Marktzicht snel uitkwam en voor 2-0 zorgde.
Nihot drong nog wel aan maar zag
geen kans om terug te komen.
Ook tegen Kroeze kon Nihot niet over
enige basisspelers beschikken, maar
dit keer kon het toch goed bijblijven.
In deze gelijkopgaande strijd was het
Kroeze dat de score opende, 0-1. Voor
de rust zette Nihot de zaken recht,
doordat Harry Baars prima inkopte
na een inworp van Wiebe de Vries.
De tweede periode gaf een zelfde
beeld te zien. Over en weer aanvallen
en kansen, en opnieuw was het Kroeze dat de leiding nam. Bij een aanval
over links werd doelman Hans Oansner voor de tweede maal kansloos
gepasseerd, 1-2. De laatste minuten
waren voor een uitstekend knokkend
Nihot, dat zich niet gewonnen gaf en
het goede volhouden beloond zag in
de verdiende gelijkmaker. Wiebe de
Vries knalde van verre keihard raak,
2-2. Met dit doelpunt werd De Vries
met 15 doelpunten topscorer van Nihot.

Open dag
TZB
ZANDVOORT - De voetbalvereniging TZB organiseert a.s.
zondag een rommelmarkt,
waarvan de opbrengst bestemd is voor de jeugd. Onder
het motto „Door de jeugd voor
de jeugd", zullen diverse
kraampjes worden opgesteld.
Bij slecht weer in de TZB-kantine aan de Kennemerweg of
bij mooi weer voor het clubhuis.
Aan de kraampjes kan men
frisdrankjes nuttigen en ook
pannekoeken zullen worden
gefabriceerd. Tijdens deze
open dag, die aanvangt om
11.00 uur en zal eindigen om
ong. 17.00 uur, zal Mister TZB
worden gekozen en ook is het
mogelijk om balwerp te spelen,
dit op poppen waarop de foto's
van de TZB-bestuursleden.
Verder is er een zgn. voetbalschoenenruilbeurs en wat veel
spanning zal geven, is ongetwijfeld de marmottenbaan,
waar ongetrainde marmotten
tegen elkaar zullen uitkomen.
Een aantrekkelijk programma
wat zeker een bezoekje waard
is, dus op naar de TZB-clubhuis aan de Kennemerweg.

Zeeschuimers zeer aktief op
diverse zwemonderdelen
creatief gebied voor zowel waterpolo, kunstzwemmen als ook voor
de verschillende zwemslagen
KNZB-brevetten (diploma's) af te
leggen. Als zwemyerenlging nemen zij qua aktiviteiten al een
tweede plaats in in de regio
Noord-Holland. Bij het beoordelen van de zwemprestaties kunnen zij zich tot de beste tien van
Nederland rekenen, inclusief twee
Nederlandse kampioenes, die in
de Nationale ploeg in het buitenland suksessen boeken.
t'atncia tan der Aar, succes oy uunuzwcmmen

ZANDVOORT - De relatief kleine
zwemvereniging De Zandvoortse
Zwem- en Poloclub De Zeeschuimers is bezig zich in de zwemwereld een goede naam te verwerven. Met top-zwemsters als Ria
Willemse (Nederlands record) en
Petra Hillenius (Nederlands
jeugdrecord) is de schoolslag het
domein van de Zeeschuimers. Direct daarachter komen de laatste
suksessen van de waterpoloteams
die zowel in de heren-, jungens- en
meisjesklasse onbetwist de kompetitieranglijsten aanvoeren. De
promotie van de totale zwemploeg naar de E-kompetitie, de
uitstekende prestaties van de
kunstzwemsters binnen de regio
Noord-Holland en de uitgebreide
mogelykheden om op sportief re-

De Zeeschuimers weten het opkomend talent in Zandvoort bijzonder
goed te begeleiden getuige de komende
brevet-afzwemmogelijkheden.
Maar liefst 29 nieuwe kinderen zullen
2 april afzwemmen voor door de
KNZB goedgekeurde en gecontroleerde diploma's op het gebied van waterpolo en wedstrijdzwemmen.
De kunstzwemsters zwemmen voor
een brevet, dat gelijk staat aan het
eerste belangrijke F-diploma. De afdeling Sportief-recreatief, waaronder
al deze aktiviteiten vallen, is binnenkort extra in de weer met alle diplomazwemmers en zwemsters. Lisa Minden, Suzanne Visser, Bianca Visser,
Brenda Molema, Diana Hessels, Marjolein Phaff en Coby Hessels proberen
het kunstzwembrevet te halen; Aldo
Halderman, Wandy Kater, Kim Bos
en Marja Molenaar zwemmen voor het
Ie prestatiebrevet KNZB; Arthur van
Deursen, Marlska van de Berg, Antoi-

ne Flori, Wander Halderman, Erwin
Koper voor het tweede; Onno Joustra
en Leendert de Vries voor het derde
prestatiebrevet. Voor het waterpolobrevet zwemmen Robert ter Heyden,
Patricia van de Aar en Robert ter
Braak en nog een groot aantal waterpolospelers. De afdeling sportief-recreatief wil graag nog meer Zandvoortse kinderen opleiden in zwembad de Duinpan. _„
Elke vrijdagavond
zijn tien begeleidsters en trainers beschikbaar om een basisopleiding
zwemmen te verzorgen voor juist j onge kinderen. De kosten zijn erg laag,
slechts ƒ 15,- per maand, waarvoor de
kinderen zeer intensief worden begeleid. Een goede zwemvaardigheid is
niet alleen veilig maar het zwemmen
is ook erg gezond. Aanmelden of inlichtingen elke vrijdagavond in de
Duinpan of tel. 15103.

Kunstzwemmen
De Zandvoortse Kunstzwemmeisjes
waren tijdens Kring-diplomazwemmen erg suksesvol. Alle meisjes kónden na afloop hun diploma in ontvangst nemen. Patricia van de Aar
heeft nu het E-diploma, Annet ter
Heyden eindigde bij het C-diploma
met 53.067 pnt. als eerste, Etty van de
Aar sleepte (of zwom) met 47.117 pnt.
de derde plaats voor de Zeeschuimers
binnen. Tijdens de komende Nederlandse Jeugdkampioenschappen in
Diemen (volgende week) zal Annet ter
Heyden bovendien als voorzwemster
optreden voor de kandidaten C-diploma.

ZANDVOORT • De zo langzamerhand traditionele Strandloop Zandvoort is ook dit jaar een uitstekend

sportief succes geworden. Ondanks
een minder aantal deelnemers dan
vorig jaar (toen het weer veel slech-

terwas) waren de prestaties van de
deelnemers, over de diverse afslanden, bijzonder goed te noemen.

Versteege (Zandvoort) ü4 '2s, 3 mevr
Vergeest (Zandvoort) 26.25
5 km heren l Henk Zantvoord lAin.stcrdam» 1830, 'i Manus Jaspers
(Haarlem) 18 52, 3 Poter Braamzeel
(Zandvoorti 19 01
Dames l Janna ter Wolbeek (Zandvoort)2607, 2 C Kalbfleisch (Haarlem> 2635 3 Ineke Appel (Huarlemi
28 11
21 km heren l Bert Bols (Haarlem) !
uur 12 min 2-! sec 2 Willem Westerholt (Haarlem: 1 1 2 4 1 , 3 Wim van der
MIJL- (Zandvoorti l 10 11

Het hoge water was voor de lopers en
loopsters ongunstig, daar nu meer
door het mulle zand gelopen moest
worden. Ook de vele wandelaars, die
de deelnemers moesten omzeilen, leken het tempo te drukken. Doch niets
van dit alles, de tijden wareen sneller
dan vorig jaar, wat aantoonde dat de
meeste deelnemers prima waren voorbereid op de races
HAARLEM - Door een 0-0 gelijkOrganisator Dick Castien was na af- spel tegen Renova 2 kan TZB de
loop dik tevreden. „Ik kan geen ver- zo fel begeerde promotie naar de
klanng vinden voor de mindere deel- tweede klasse HVB bijna wel vername, maar ondanks dat is net toch geten. Concurrent De Meer heeft
uitstekend verlopen en volgend jaar nu vier verliespunten minder en
gaan we opnieuw een Strandloop hou- met nog vier wedstrijden voor
den", aldus Dick Castien
TZB voor de boeg, moet er wel
een klem wonder gebeuren om dit
Het aantal deelnemers bedroeg op de nog recht, te zetten
4 km 130 junioren en 69 senioren; op
de 5 km 191 senioren en op de 21 km
In een slechte wedstrijd heeft TZB
85 senioren.
alle kans gehad om met Renova 2 at te
rekenen. TZB speelde veel te eemakDe uitslagen zijn als volgt
4 km: tot en met 12 jaar. l. Rudie kelijk, stoorde bijna niet en maakte
Wempe (Holendrechtt 16 min en 45 het de Haarlemse-defensie zeer gesec; 2. Mare Rijntjes (Heemstede) makkelljk Desondanks waren er di17.04; 3. Dave Roeien (Vogelenzang) verse mogelijkheden om dit zwakke
Renova te pakken. Helaas de kansen
n.io.
Meisjes: 1. Diana Wempe (Holen- gingen teloor Wim Koning kreeg wel
drechU 20 10; 2. Marike Pol (Zand- een zeer fraaie kans. doch zi)n schot
ging, vrij voor de doelman, hoog over.
voort) 21.30
Heren veteranen: l. Cees Stokman Ook m de tweede helft heeft TZB de
(Zandvoort) 18 22; 2. P. de Jong (Haar- zaak naar de hand kunnen zetten. Nu
lem) 19.-; 3. Floor Kerkman (Zand- schoot De Reus keihard op de paal
Renova kon slechts zelden uit de
voort) 21.05
Dames veteranen: 1. Bep lepenburg- defensie komen en was geheel met
Radie Wempe, winnaar bij de junioren gaat triomfantelijk over de Drommel (Zandvoort) 24.13; 2. mevr. gevaarlijk voor doelman Halewijn
TZB gooide in deze eenzijdige wedeindstreep (foto: Jenney Wesly).
stnjd m de slotfase alles op de aanval
om de bevrijdende treffer te forceren.
Renova kon echter vry gemakkelijk
overeind blijven
TZB kan alleen nog maar hopen op
enige misstappen van De Meer, anders zal het volgend jaar opnieuw m
deze klasse moeten aantreden. Een
klasse waar de Zandvoorters toch met
in thuishoren.

Schamel punt voor
matig TZB

Gevoelige nederlaa;
voor Zandvoort'75
ZANDVOORT - Een met drie invallers spelend Zandvoort'75
moest jl. zaterdag aantreden tegen WRA uit Haarlem en kon
hierdoor niet tot een goed resultaat komen. WRA zegevierde
met 2-4
De Haarlemmers hadden al snel door
dat dit Zandvoort'75 te pakken was
en gingen direkt het doel van Wim
Gude bestoken. De Zandvoortse doel-

Karatetoernooi
ZANDVOORT - Zaterdagavond 27
maart vindt het door de Academie for
Asian Fighting Arts (AFAF A) georganiseerde karatetoernooi plaats.
Door zes sterke teams wordt hieraan
deelgenomen en het belooft in de Van
Pageéhal een spannende avond te
worden.
De wedstrijden beginnen om 19.30
uur, zaal open vanaf 19.00 uur.
De wedstrijden worden gehouden met
goedkeuring van de Nederlandse Karate-Do Bond, die ook scheidsrechters
voor deze wedstrijden heeft afgevaardigd.
Toegangsprijs: ƒ 5,- p.p.

Wielerzege voor
Ben van Kampen
ZANDVOORT - Op zondag 21 maart
werd Ben van Kampen kampioen bij
de wielerwedstrijden m Amsterdam
„voor liefhebbers".
Bert van Kampen rijdt voor Versteege
en won deze wedstrijd op het wielercircuit van Sloten, in een massasprint
van negentig renners met maar liefst
twee lengten verschil. Arthur Rooy
werd vierde en Ron Bakker eindigde
niet onverdienstelijk op de zevende
plaats.
Bovendien won Bakker zaterdag een
wedstrijd in Zwanenburg, na een ontr
snapping met twee andere renners uit
het peloton.
In de wedstrijd voor veteranen behaalde Ge Teunis (ook een Versteegerijder) de zesde plaats.
Tijdens de vierde wedstrijd van een
vijfkamp zwom de wedstrijdzwemploeg zich in Vinkeveen wederom
naar een eerste plaats. Bijzonder bly
was Ingrid van de Fits want zij verbeterde het bestaande klubrecord 200
meter rugslag voor meisjes onder
veertien met maar liefst 7 volle seconden. Zij eindigde als eerste in 2.48.8 en
nam het record van Karin van de Berg
over. De jongens estafetteploeg met
de jeugdige Mare Flori, Jaco Koning,
Michiel van Warmerdam en Onno
Joustra wist op de 4 x 50m vrije slag
de eerste plaats en een klubrecord te
behalen. Hun tijd was 2.35.0.

Uitslagen
lOOm vlinder onder 12 .!.: LI nel a Schuiten
2.17.7,2 Onno Joustra 1.32.3, 3 Jaco Koning
1.38,5; lOOm rugslag-: Annet ter Heyden
1.21.0, Sablne Scbrcpts 1.37.0, Robert
Arcns 1.33.2, Fcmando 1.16.1; 200m rug
onder 14 j.: Marlska van de Berg 3.23.7, l
Ingrid van de Fits 2.48.8, Ruud Heeroma
2.50.2, Arno Westhoven 3.04.5; lOOm wlssclslag onder 10 j.: Sandra van de Fits 1.54.0,
Kim Bos 1.54.3. Mare Flori 1.41.4.2. Michiel
van Warmerdam 1.46.9; lOOm wisselslag
onder 16 j.: Ingrid van de Fits 1.23.0, 2
Fcrnando Heeroma 1.14.2, Ruud Heeroma
1.15.8, Ania Wcsthoven 1.2B.3; 4 xSOm vrije
slag estafette cnder 12: Wandy Kater, Mariska van de Berg, Linda Schuiten, Sandra
van de Fits ?,.53.6; l en klubrecord Mare
Flori, Jaco Koning, Michiel van Warmerdam en Onno Joustra 2.35.0. 1500m vrij
heren: 2e Nico Wempe 10.16.4, 800m vrij
dames: l Marjolein PhafT 4.52.2, 2 Rla
Willemse 4.57.6, 400ra vrij onder 12 jaar:
Antolne Kiorl 5.25.6, l Wander Halderman
5.17,2, Emmy Koning 5.09.0. 400m vrij onder 10 jaar: l Erik Wempe 6.17.3, Hecordpuging lOOm schoolslag: Ria Willem.se 1.12.5.
Tijdens de komende Spccdowcdstrijden
zullen veertien Zeeschuimers en Zccschuimstcrs aan de start verschijnen. Voor
de Spccdo kunnen alleen kinderen mcedocn vanaf geboortejaar 1969 en jonger.

man verrichtte prima reddingen,
maar was in de 10e minuut volstrekt
kansloos toen spitsspeler De Vries
onhoudbaar scoorde, 0-1. Lang hebben de gasten de voorsprong niet
kunnen vasthouden. Een hoekschop
van Joop Paap werd door Rob v.d.
Bergh afgerond, 1-1.
Zandvoort'75 bleef WRZ even onder
druk zetten wat drie opeenvolgende
hoekschoppen opleverden, die gevaarlijk voor het doel kwamen. Uit
deze hoekschoppen kwam eerst Rob
v.d. Bergh in schietpositie en even
later Ronald Zaadnoordijk, doch
Haarlemse verdedigers redden op de
doellijn. Toch was het WRA dat het
beste van het spel had en verdiend
een voorsprong kon nemen. Raymond
Keuning was genoodzaakt om zijn
doelman te assisteren, maar deed dit
met de hand hetgeen een strafschop
betekende, die door Boontje in een
treffer werd omgezet, 1-2.
Na de thee was eerst VVRA gevaarlijk
voor doelman Gude, en toen dit niets
opleverde trok Zandvoort'75 ten aanval. Een kogel van Zaadnoordijk tegen de lat had meer verdiend en ook
Gerard Nijkamp en Rob Gansner
hadden geen geluk. Het in de lucht
hangende doelpunt kwam onverwacht aan de andere kant. Een vrijetrap van IJsbrand Lammere werd
door De Kroes ingekopt wat 1-3 betekende in het voordeel van WRA.
De Zandvoortse defensie wankelde en
het bleef ook een vierde doelpunt niet
bespaard. Lammere werd in het strafschopgebied onderuitgehaald en de
toegekende strafschop betekende 1-4.
In de slotfase deed Zandvoort'75 verwoede pogingen om de stand een
beter aanzien te geven, waarin alleen
Gerard Nrjkamp slaagde. Met een
fraai schot bepaalde hij de eindstand
op 2-4.

VOETBAL

Nuttige oefening
voor dames

TZB - CBS 2, 14.30 uur, terrein
Kennemerweg.
Zaterdag: Jong Hercules - Zandvoort '75, 14.30 uur.
HOCKEY zondag: Schaerweijde Zandvoort, Dames, 12.00 uur.
BASKETBAL zaterdag: Hoppers
- Lions, dames, 20.30 uur te Hoorn
DSS - Lions, heren, 21.30 uur
Spaarnehal te Haarlem.
ZAALVOETBAL
donderdag:
Zandvoort '75 - Verduyn, 19.50
uur, Sporthal Nieuw Vennep.
Zandvoortmeeuwen - Vr.troost,
21.30 uur, Sporthal Nieuw Ven-

ZANDVOORT - Voor de dames
van de Zandvoortse hockeyclub
stond er deze week geen competitiewedstrijd op het programma,
waardoor het in de gelegenheid
was om een oefen wedstrijd te spelen, om het wedstrijdritme niet te
verliezen.

Zondag: Zandvoortmeeuwen rw, 14.30 uur, terrein Vondellaan.

nep.

Hong Kong Z. - Ellerman '75,
20.45 uur, Sporthal Hillegom.
Rinko - Concordia, 20.00 uur.
Sporthal Hillegom.
Dinsdag: Hong Kong Z - Griffioens, 19.45 uur, Sportcentrum
Heemskerk.
Woensdag: Nihot - Finance S.,
21.25 uur, Dr. Prinsenhal, Heemskerk.

Het sterke Alliance kwam op bezoek
en keerde met een 1-0 nederlaag huiswaarts. In een pittige partij hockey
kwam Zandvoort vrijwel constant onder druk te staan. Alliance creëerde
vele kansen maar kon niet tot een
doelpunt komen. Het samenspel van
de gasten was veel beter verzorgd dan
dat van Zandvoort, wat overigens niet
tot treffers leidde. Zandvoort heeft
slecths éep'n kans gehad en dat was
dan ook direkt raak. Ineke Lach de
Bére profiteerde bekwaam, door de
haar gebode kans te verzilveren.
Ook in het tweede gedeelte van de
strijd is Alliance oppermachtig geweest, maar opnieuw faalde de gehele
voorhoede met de afwerking, waardoor Zandvoort deze nuttige oefenpartij winnend met 1-0 afsloot.

Wijkavond
ZANDVpORT - De Stichting WEL
(Wijkgerichte Eerstelen) organiseert
op maandagavond 29 maart om 20.00
uur in wijkgebouw 'tStekkie aan de
Fahrenheitstraat een gespreksavond.
Marianne Snoek van De Gouwe geeft
dan voorlichting over „Gezondheid en
Natuurvoeding".

Zandvoortmeeuwen-rally
ZANDVOORT - In het kader van
haar veertig jarig bestaan zal
Z.S.V. Zandvoortmeeuwen, afdeling voetbal, in samenwerking
met de A.S.V. Sandevoerde op
zaterdag 27 maart a.s. een avondpuzzelrit voor auto's organiseren
(start Ie deelnemer 20.01 uur).
Er wordt een eenvoudige puzzel-

Koninginnedag
voetbaltoernooi
ZANDVOORT - Op 30 april a.s. zal de
Z.S.V. Zandvoortmeeuwen weer het
overbekende Koninginnedagvoetbaltoemooi voor (Zandvoortse) bedrijven
en instellingen organiseren.
Gespeeld wordt zowel op het complex
aan de Vondellaan als op het complex
aan de Van Lennepwef: De teams
worden gescheiden in twee aparte
afdelingen t.w. de getalenteerde voetballers en de rekreanten De aftrap zal
plaatsvinden 's morgens om 9 00 uur
en de finale zal om circa 16.00 uur
gespeeld worden waarna om ca 1(3.30
uur de prijsuitreiking zal plaatsvinden.
Informatie omtrent eventuele deelname kan verkregen worden bij P. Pijper
Postbus 261 te Zandvoort. telefoon
15178

Ruilbeurs

rit verreden die zal gaan door de
gemeente Zandvoort over een
lengte van 30 km met een gemiddelde snelheid van 15 km per uur.
Elke deelnemer heeft dus ruimschoots de tijd om de rit naar
behoren te volbrengen.
Er kan ingeschreven worden in de
navolgende klassen
Ie deelnemers die nog nooit of zeer
weinig een rit hebben gereden, 2e
deelnemers die lid zijn van een autosportvereniging, de meer ervaren ry
ders dus.
Om alle rijders gelijke kansen te geven wordt er op vrijdag 26 maart a.s
aanvang 20 30 uur in de kantine van
de Z.S V. Zandvoortmeeuwen aan de
Vondellaan een instructie-avond gehouden waarbij de deelnemers nader
over het reglement zullen worden
geïnformeerd en watirtay eventueel
vragen gesteld kunnen worden D.'
toegang tot deze instructie-avond is
gratis.
Het inschrijfgeld voor de rally bedraagt ƒ 12.50 per equipe het aantal
inzittenden is vrij. doch wel binnen de
door de wet gestelde normen Het is,
gezien de verwachte deelname van
groot belang tijdig in te schrijven
Direct na inschrijving ontvangt elke
deelnemer het reglement van de rally
ter bestudering. Voor beide klassen
zijn byzonder fraaie prijzen te winnen,
daarnaast is er een aparte damebequipeprijs en een aparte prijs voor dt>
beste „Zandvoortmeeuw-equipe"
Inschrijfformulieren en eventuele nadere inlichtingen worden verstrekt
door de heer R Kanger. Fazantenstraat 10 te Zandvoort tel 02507-13493
of zim verkrijgbaar in de kantines van
de ZSV Zandvoortmeeuwen aan de
Vondellaan en aan de Van Lennepweg
te Zandvoort.

ZANDVOORT - Op zondag 28 maart
aanstaande wordt van 10 00-16 30 uur
een ruilbeurs gehouden m de Beijneshal te Haarlem, Stationsplein 100.
Deze ruildag wordt georganiseerd
door de afdeling Kennemerlatid van
de Verzamelaar. Oude munten, ansichten, postzegels, eiurdopjes. brieven en tientallen andere verzamelobjecten kunnen dan geruild worden.
Toegangsprijs ƒ2,-, kinderen een ZANDVOORT - De laatstgehouden
kwartje, leden ƒ l,- Inlichtingen kollekte voor het Nationaal Rheuma02520-17552. Gezien de hoge onkosten fonds heeft in de gemeente Zandvoort
die het huren van de Beljneshal vergt een bedrag opgebracht van ƒ 2252,41
hoopt men ditmaal zeer veel verzame- Het plaatselijk comité zegt hiervoor
laars te kunnen ontvangen.
dank aan medewerkers en gevers.

Opbrengst kollekte

En nog altaid uvft 1 uv met. nat hei
lot -al :am i an <IM sirkwic-gebied

ZANDVOORT • De .Ugelopm week
werden \ u f r een aantal diefstoilei.
f q in Draken bij de politie gemeld
In de Marmx van St Aldegondestraat
\\erd ingt-broken m een woning, een
bontjas» en bandrecorder plus bandje*,
werden meegenomen
Uit de bouwkeet op het bouwterrein
bij het Huis in de Duinen werd voor
tien duwend gulden aan meetinstru
inenten, boor-slijp eu zaagmachmes
gestolen, diezelfde nacht verdwenen
uit oen woning aan het Bm van Fene
maplein een Chinese kom ter waarde
van vier duizend gulden Dat wa.^
woensdag.
Op donderdag noteerde de politie de
volgende inbraken.
Uit een woning aan de Koningsstraat
werden radio-t v en video-appara
tuur, sieraden, geld en horloges ont
vreemd met een totale waarde van i
7500,BU een inbraak in een huis aan de Dr
Schaepmanstraat verdwenen geld en
juwelen met een totale waarde van ƒ
10.000,-. De dieven kwamen binnen
via het forceren van een balcondeur
en achterdeur. Ook in een flat aan het
Favaugeplem werd ingebroken, doch
niets vermist.
Vrijdag werd een inbraak gemeld in
een school aan de Zandvoortselnan
doch de muurklms kreeg men niet
open. Wél verdween een boodschap
pentas met een portemonee met in
houd uit de geparkeerd staande auto
op het Gasthuisplein
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NIEUW'

naeuwe

MQERENBURG

KWIK SLIMbehandeling
Nu plaatselijk centimeters
AFVALLEN waar u maar
wil! in 2 uur tijd

Dus maak gebruik van de fantastische Fiat aanbieding voor de

Behandeling op afspraak

BOUWES PALACE
Tel. 02507-138 71

TE KOOP

VUinhcltjc

Gespecialiseerd m

DIEETARTIKELEN

DAF44

voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

Wist u,

1975, prijs 900,
Tel 02526-74249

9 maanden krediet tot een maximum van f 10.000,

dat wij kinderkleding hebben
in alle maten
van 56 t/m 176?
Komt u eens
kijken?

Buureweg 1-3
(zijstraat v d.
Kerkstraat)
ZANDVOORT
Tel 02507-J 65 80

d 26 3 ! m 26 4*
Kom eer .> pratt rt bij

Dil fantasl sche aanbod is geldig tot
Het ts we^r zovf*?
18 ipnl 1982 en kost slechts
~"~
Ti|deli|k een schitterende kleur
vergroting van 30 x 40 cm voor de
halve pnis.
Korn dus snel even bij ons langs met
DA moo stp negatief (of dia) wi| vertellen
< r grddg merr over

Kamerlingh Onnesstraat 23, Zandvoort. telefoon 02507-14580
Dit is pas echt verdienen
f 11 ( ent kortinq op ben/mt, dllepn op

Foto Bakels
Kerkstraat 31

Aangeboden luxt 1 kamerfldt
u fiat
bervicp m Amsterdam
Huu(/J64 all m
Gevraagd woning in Zandvoort
Huur lot f 380 all in
Brieven onder n r Z583bjr v d blad

Onomkoopbare getuige
O Lcn i.<.tiiige, ilie illes heel
• pricic1. 'egisirccrl a!ti)d er
• hij is tn opomkoopbair K
• Dat vullen de scridüc expert*;
9 van de grote vcrzckcrmgs
® rm ttschappijcn En ze werd
* gevonden
Deze REVUE
* Pocketflash is sindb
„
J enige lijd
*
#"**""'"

ANMELIES SMITS

GEDIPL
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
STIVAS
Q v Uffordlaan 7, Zandvoort,
telefoon 02507-15635
voor complete schoonheidsbehandeling
>/e-ven van wimpers/wenkbrauwen ontharen e d
SP/ ardeling na sfsprank

Beslelnr. 1140

bevtindÜLcl vin de iavte uit
rustmj, v m t ilrijkc mccicwcr
kers en heefi /ivh rteds vele
malen hewe/en Kleine afme
tingen en zeer snel opna
mcklajr bij elke gelegenheid
- dal ;ijn de kenmerken van
deze REVUE Pocketflash 2S
Wat verzekeraars welen ie
» larderen geldt van/elfspre
kend mei minder voor privé
gebruik Een kamera me! m
gebouwde
clcktronenflits
voor super makkelijk foto s
TOakcn en die u altijd mee
kunt nemen omdat hij zo
klem is.

Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Te/. 02507-14131

Akfiviteiten april 1982
*

Van 5 t/m 7 april verzorgt het C N V Haarlem een
informatiestand voor schoolverlaters

*

Filmvoorstellingen door de film inn
vrijdagavond 2 april Voltati Eugento
vrijdagavond 16 april Lolita
vrijdagavond 30 april Het meisje met het rode Maar
Aanvang 21 00 uur

*

Maandagochtend 26 april
informatieochtend voor beginnende slech!7ienden
over leeshulpmiddelen in samenwerking met de
Nederlandse Blindenbibliotheek en de afdeling Bijzon
dere Dienstverlening
Aanvang 10 00 uur

*

Woensdagavond 28 april
lezing door Herman Pieterde Boer
Aanvang 20 00 uur

*

Elke woensdagmidddq or> 7 uur voorlezen voor
kinderen tot 11 jaar

* Alle dktiuteiten zijn qratis toegankelijk

Mededelingen:
De openbare bibliotheek is GESLOTEN van
8 t/m 13 april / 29 april t/m 3 mei.

-ixziaiMi» ntm

B»«t«lnr.
3665

B**t«lnr.,
3671

(•)

De ping-pongflits of mdirecte flits is een manier
om bij het flitsen een gespreide en niet
te „harde"
, JT
belichting
W
_
te verkrijgen &' ] ï

ATRICOSA

PRIMA BIJVERDIENSTE
VOOR ENTHOUSIASTE
OAMES
Bepaal zelf uw tijd voor
een leuke bijverdienste m
uw onmiddellijke omge
vmq Geef uw naam en
ddres. aan mevr Greeve
Tel 020 94 78 59

Het goedkoopste adres
voor bloemen, planten

en tuinartikelen.
Leeghwaterstraat 5
Hoofddorp,
tel. 02503-33017
Bezorging aan huis

Veelzeggende naam:
GAZELLE

Zeg "Gazelle" en iedereen denkt En we hebben ze staan: de
onmiddellijk aan topkwaliteit, nieuwste Gazelle-modellen om te
betrouwbaarheid, veel fiets- toeren, te trimmen, te racen,
plezier. Want Gazelle betekent al Kom eens langs. Voor 'n gedegen
90 jaar lang kan niet beter, ^w. advies. Of voor een kleurenkan niet mooier.
mVd folder. Voel ons maar meteen
Wij als vakmensen
ff*\
*,'-& aan de tand wat betreft onze

kunnen erover -^jA-Jf
meepraten. (HgtiW ^

yiiiiiMiiiiiniiiiiHiimiHiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiM
B«*t«lnr. |
l E*««t*lnr.
3684
'

S-tttoi

Openbare
Bibliotheek
Zandvoort

KNIPTIP

^ ^r^<-\
, J\K /A
* fiT/A

^ service. Die is
é&h Gazelle-waardig.
f^-T Gegarandeerd!

=
=

f.'RC
K. Onder de naam REVUE verkrijgt u merkA fllms van echte lopkwahteil voor levensech
f
te kleurenfoto's sprankelende dia s :n
= prachtige super 8 films
5
De scherpte laat niets Ie wensen over Uw

volgende vakantie komt beslist, zulke pnj
zen echter niet zo snel weer En er komen
ook steeds weer onderwerpen, die de moei
ir waard zijn te fotografej-en of te filmen
Onthouden dus flEVUE fllms meenemen'

S
=
=
=
g
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Drugsfore Moerenburg
Peter Versteege

Haltestraat 8 - Zandvoort

Haltestraat 18. Zandvoort, telefoon 14499

GAZELLE fietsen •
njdenop l
VREDESTEIN banden. J
Bescheide dame,
55 jaar, zoekt
werkkring als

huishoudster
bij heer alleen
Br o nr Z584,
bur v d blad

Tijdelijk heeft Talbot drie van z'n
meest suksesvolle modellen - de
Horizon, de Solara en de 1510 - nóg
completer gemaakt. En een nóg fraaier
uiterlijk meegegeven.
Terwijl dat aan de prijs nauwelijks te
merken is.

SOLARA ÜLTRA1
Of 1510 Ultra Nog rianter uitgevoerd dan de volautomatische GLS van 21990 En die heeft al elektrisch bedienbare
zijruiten vóór, transistorontsteking en 6 jaar
garantie op de

ULTRA-EXCLUSIEF RIJDEN KOST
ALTIJD VEEL GELD
MAAR NU EVEN NIET
HOREQNULTRA1
Heeft alles wat elke Talbot Horizon u LS
al heeft Dus 5 deuren, transistorontsteking,
4 onafhankelijk geveerde wielen, dwarsgeplaatste motor, gescheiden remcircuit met schijven
vóór, elektrische ruitesproeiers, achteruitkijkspiegel met dimstand, kindersloten op de
achterportieren en 6 jaar garantie op de carrosserie tegen doorroesten van
binnenuit Wat kan de
Horizon Ultra dan

carrosserie
ƒ
tegen doorroesten van binnenuit
Maar de UIt$a heeft ook nog - naar
keuze - schuifdak, getint glas of (alleen
Solara Ultra) stereo radio/recorder en
is te herkennen aan z'n Ultra
embleem Wat dat - inclusief \ erms metaallak - meer kosP
Wel 5 gulden meer' Maar dan
moet u wel heel snel zijn Want van de
vSolara Ultra (en 1510 Ultra met vijlde
deurj is maareen beperkt aantal exemplaren
voor Nederland beschikbaar Voor 21.995,-.dus
u du iclH l \X AfkM.mii v

nog méér hebben? Bredere banden én aangepaste velgen én speciale bekleding én een
achterruit wisser/ wasser en hoofdsteunen én
een radio inbouwkit én zilverkleurige vemismetaallak met exclusieve "striping"
Van de Horizon Ultra zijn er maar 600
voor Nederland gemaakt Dus u moet zich wél
haasten Vooral als u weet d?t deze bijzonder
complete Horizon niet meer kost dan 16.490,-.

i

^ww*"*^Sw0'

©TALBOT

\\ u/inniM.n votirrxhoudi.il

l

M

'

Autobedrijf Versteege B.V., Zandvoort
Pdkveldstraal 21 tel 02507 12345

DE ULTRA-SERIE VAN TALBOT BEPERKT VERKRIJGBAAR BIJ DE TALBOT DEALER.

andvoorts
Nieuwsblad
42e jaargang nr 14 ed 30 Donderdag l april 1982
ZANDVOORT • De Zandvoortse
uitslag van de Statenverkiezing
heeft een grote verrassing opgeleverd voor de VVD. Meer dan
50% van de bevolking heeft op
deze partij haar stem uitgebracht.
Daartegenover staat een vrij fors
verlies van de PvdA, het CDA m
de badplaats volgde niet de landehjke trend, geen winst dus,
maar een beperkt verlies, terwijl
ook D'66 ten opzichte van de
Tweede Kamer verkiezingen
stemmen verloor, doch winst
boekte wanneer de cijfers vergeleken worden met de Statenverkiezingen van 1978 en de gemeenteraadsverkiezing van 1978.
De Statenverkiezing is voor Zandvoort belangrijk, omdat de burgemeester van de badplaats, de heer H
Machielsen, lijsttrekker is voor de
WD m de Provinciale Staten Door
winst die deze partij heeft geboekt
maakt Machielsen dan ook een goede
kans om Gedeputeerde te worden Dit
zou betekenen dat Zandvoort op zoek
moet naar een nieuwe burgemeester

Commissie-vergaderingen
ZANDVOORT - De commissie Pubheke Werken komt op donderdag l april
's avonds m openbare vergadering op
het raadhuis bijeen Plaats van samenkomst is de commissiekamer,
aanvang 20 00 uur
De agenda vermeldt l Nieuwe verordening welstandcommissie, 2 Vervanging van de huidige overeenkomst
met de NS inzake terremhuur t b v
vuillaadstation VAM 3 Standaardisenng van huurcontracten 4 Verbetenng Dorpsplein, 5 De wet agrarisch
grondverkeer, 5a Renovatie dr Plesmanschooll en Rondvraag
Op dinsdagavond 6 april komt de
commissie Algemene Zaken en ruimtehjke ordening m openbare vergadering bijeen Deze agenda luidt l
Voortgang ruimtelijke ordening, 2
Voorbereidingsbesluiten, Uitbreiding
Celciusstraat
(Spar-Supermarkt),
Ontwerpbestemmingsplan natuur- en
recreatiegebieden Aanvang eveneens
20 00 uur

Ilit'slas(ee

Grote winst VVD

Verrassende v erkiezingsuitsla
Ovengens verblijft de burgemeester
tot 15 apnl met vakantie m het buitenland Amerika en kon hem dus
niet om commentaar worden gevraagd
Ook de voorzitter van de WD van
Kennemerland / Umond, de heer Pas
is zeer voorzichtig m zijn uitlatingen
ten aanzien van een eventueel vertrek
van de burgemeester HU zegt hiervan
nog mets te weten, wel is hij van
mening dat de WD die nu de grootste partij geworden is m Noord-Holland, deel zal gaan nemen aan het
college van de provincie „Wij willen
een zo breed mogelijk college en de
geruchten dat de WD dne zetels m
het college van GS zou willen, is dus
met waar Veeleer denk ik aan verdeling van twee, twee, twee, één, één
college (WD, CDA, PvdA, D'66 en
CPN)' aldus de heer Pas, doch hij zegt
daarbij dat hij een dergelijke discussie te prematuur vindt
De vice-voorzitter van de statenfraktie van de WD, de heer Rutgers is
mogelijk nog voorzichtiger in zijn
woordkeus „Als grootste partij hebben wij de overige frakties uitgenodigd voor een overleg Zoals bekend
willen wij een samenwerking op zo
breed mogelijk niveau, wij willen een
afspiegelingscollege"
Op de vraag of de heer Machielsen in
aanmerking komt voor een zetel in
het college van GS wordt een ontwijkend antwoord gegeven Wel is er
uiteraard telefonisch contact geweest
met de Zandvoortse burgervader ,De
heer Machielsen zal op tijd aanwezig
<s)n om deel te nemen aan de discussies" laat hij geruststellend weten
Belangrijk is ook te weten dat wanneer de Grondwetswijziging door de
Tweede Kamer wordt aangenomen,
men nu een Provinciale Staten verkiezing heeft gehouden die voor vijfjaar
geldt Het zal dan niet meer zo snel
voorkomen dat men in één jaar zowel
Staten - als Gemeentraadsverkiezmgen houdt Door politici wordt aangenomen dat men pas in 1987 opnieuw
ter statenverkiezing zal gaan, terwijl
m 1986 de volgende gemeenteraadsverkiezing zal worden gehouden

Gemeente

het CDA op een der plaatselijke groepenngen zullen stemmen, van de
Hoewel de WD in de badplaats een stemmers van de WD of D'66 wordt
overwinning had verwacht, is de winst wel verwacht dat men by de gemeenvan 37 57o (Tweede Kamerverkiezing teraadsverkiezing een voorkeursstem
1981) naar 502% (Staten verkiezing zal uitbrengen
1982) voor de afdeling Zandvoort ook
als een grote verrassing gekomen Vast staat wel dat, wanneer het
Door fraktievoorzitter Attema wordt kiezersgedrag zich op dezelfde lijn
het verdwijnen van stembureaus zo- voortzet, de WD een behoorlijke
als m Het Huis m de Duinen en Nieuw winst tegemoet kan zien en welUnicum ook genoemd als mogelijke licht zelf een aanspraak kan doen
reden waarom slechts 66 77% van de
Zandvoortse bevolking naar de stem- gelden op twee wethouderszetels
bus toog Ovengens is Attema van Dit zou dan wél in tegenstelling
mening dat de circuitproblematiek
wel degelijk heeft doorgewerkt by de
Statenverkiezing „Met veel vertrouwen gaan wij de komende gemeenteraadsverkiezing tegemoet" aldus Atterna
- De reddingsbnHet verlies van het CDA wordt door ZANDVOORT
Richard van As opmerkelijk ge- gade Zandvoort is op haar zestignoemd Ook hij is van menning dat de ste verjaardag „Baas m eigen
circuitproblematiek heeft doorge- huis" geworden Het geschenk
speeld Voor het lage opkomstpercen- van de gemeente aan de jubiletage heeft ook Van As geen goed rende vereniging was namelijk de
antwoord „Bij een lage opkomst door de brigade m gebruik zijnde
springen de confessionele partijen er loodsen aan de Van Mansstraat
gewoonlijk nog redelijk goed uit Ik
te bieden Dit geschiedde
heb het nog eens nagegaan aan de aan
hand van vroegere verkiezingsuitsla- door hiervoor symbolisch een gulgen, maar wy moeten een eind terug den te vragen, die door de dne
voordat dit lage cijfer naar boven wethouders graag uit eigen zak
op tafel was gelegd
komt"

zijn met de landelijke gedachtte
van de VVD dat spreekt van een
„afspiegelingscollege op zo breed
mogelijk niveau" en valt dan ook
niet te verwachten
Wel lijkt het huidige collegeprogram op losse schroeven te komen en zal de Zandvoortse bevolkmg zich over een aantal weken
duidelijk moeten uitspreken voor
of tegen handhaving van het de
laatste vier jaar gevoerde beleid

ditzelfde circuit de sociale woningbouw m de gemeente blokkeert, worden door het ministerie
van Economische Zaken zelf
plannen ontwikkeld om te komen
tot een alternatieve bestemming
van dit gebied
Gebleken is, dat in dit gedeelte
van Nederland sterke behoefte
bestaat aan een goede gelegenheid voor sport- en zakenvliegers

Nu het er meer en meer naar uit
gaat zien, dat de gemeente Zand- Schiphol
voort de inkomsten van het circuit zal moeten derven, omdat Het oude gedeelte van Schiphol biedt
op dit moment nog onderdak aan veel
sportvhegers, maar het wordt meer en
meer duidelyk dat vooral de KLM aan
het einde van de jaren tachtig dit
Schiphol-gedeelte sterk zal willen uitbreiden om het onderhoud te kunnen
blijven doen van de nieuwe generatie
vliegtuigen Bijvoorbeeld de nieuwste
Boeing, die nu m ontwikkeling is
heeft een spanwydte van ongeveer 80
meter en geen enkele bestaande hangar op Schiphol is hiervoor geschikt
Hierbij komt nog, dat Schiphol het te
druk heeft met verkeersvliegtuigen
om ook nog lichtere toestellen te kunnen afhandelen
Vliegveld Rotterdam staat al binds
jaren onder druk De nieuwe Wet Geluidshmder staat ook hier uitbreiding
van de luchthaven in de weg en sluiting lijkt op den duur onvermijdelijk
Ook uit Rotterdam zullen dus de
sport- en zakenvliegtuigen moeten
verdwijnen
Zandvoort
Zandvoort nu ligt centraal heelt uitstekende bub en treinverbindingen
met het binnenland en kan de zakenman en sportvlieger eer ruime keut, m
hotelaccommodatie bieden
Momenteel wordt bezien of de moge
hjkheid bestaat om op het circuittcr
rem twee btart en landingsbanen aan
te leggen waarbij gedacht w ordt aan
een Noord / Zuid baan waarvoor het
nu bestaande rechte end nauwelijks
veranderd behoett te word°n
Schuin hierop moet dan een tweede
Langs de Vloedlijn

De i)utttit,k !4 de kum,t zu.li min de
meiii>t~n te bedteneii door tien te
laten geloven dat men hen dictit
Dumur
I186J 19J3I

J JL *'t

^***

Partij

Staten

Staten

1982
18 0
78
22

1978
31 i
G8
10
07
11
385

H81

194
01

1U

PvdA
D 66
PSP
PPR
CPN
WD

1 3

Z1
502
16 1

CDA
GPV

02

2i Kamer Gemeenteraad
23 7
12 '

1978
223
-> 1

\ -,
1 0

] -t

10

37 0

346
198

"7
1

(j 1

üJ

Inspraak Nu
76
34
Z voort Bel
29
Prog Partij Z voort
Lijst Roselaer
21
Plek met stemmen
12
Opkomstpercentages ^tntcn IW2 Mi 7~< r
V«/(/z /«"s 7fe tf'T~' hamir 'S/ V/ )<-, dirmintiraad '78 72.7rfr

Reddingsbrigade baas in eigen

Gemeentepolitiek
Bekend is wel dat de WD-fraktie m
de badplaats niet opnieuw een oppositierol ambieert Men wil wel degelijk
opnieuw deel uitmaken van het college na de gemeenteraadsverkiezing
Wanneer de statenverkiezing vertaald
wordt naar de gemeentepolitiek doet
zich de verrassende uitslag voor dat
de WD negen, het CDA drie, de PvdA
dne en D'66 twee zetels zou bezetten
Dit schept echter een verkeerd beeld,
omdat in Zandvoort de groepering
Inspraak Nu by de vorige verkiezmgen nog twee zetels behaalde tegenover D'66 één Niet verwacht mag
worden dat stemmers van de PvdA of

Hulsmanhof
gesloopt
ZANDVOORT - De Hulsmanhof aan
de Nieuwstraat zal m de komende
weken worden gesloopt hier zal m de
naaste toekomst nieuwbouw van eenen tweepersoonshuishoudens worden
gestart De officiële sloper startte het
werk aan het einde van de week, in
het weekeinde werd het werk voortgezet door enkele knapen in de leeftijd
van 10-12 jaar Het slopen bestond uit
het werpen van sanitair aanrechtbladen etc op de ryweg m de Nieuwstraat De politie heeft de jeugdige
slopers van het werk verwyderd

Hiermede wordt de reddingsbrigade
dus eigenaresse van de bergingen en
behoeft men met langer huur aan de
gemeente te betalen Een huurbedrag
waarvoor dan weer subsidie wordt
ontvangen Een vestzak-broekzak
procedure warby financieel-techmsch
gezien er wellicht enig voordeel voor
de bngade aanwezig is Het allerbelangrijkste is wel dat men nu over
eigen ruimten beschikt, waaraan al
jaren door de leden is getimmerd,
gesleuteld kortom die door zelfwerkzaamheid tot in de puntjes werden
verzorgd
Wethouder Van der Mye was. een der
eersten die op de drukbezochte receptie van de Reddingsbrigade het woord
mocht voeren en bovengenoemd geschenk aanbood waaraan de raadsleden overigens pas op 30 maart hun
officiële goedkeuring hebben gehecht
De wethouder die het woord voerde
namens de burgemeester, die vanuit
Amerika een gelukstelegram had gezonden zei dat er geen geweld, hst
noch bedrog aan te pas was gekomen
dat hij nu evenals tien jaar geleden
namens het college het woord mocht
voeren, wel was hy hierover zeer verheugd want als echte Zandvoorter
voelde hij zich nauw met de reddmgsbngade verbonden
„Ik werd van school B afgestuurd, ik

Zonnetje
Overigens werd niet alleen de red
dmgsbngade m het zonnetje ge?et
maar door de jubilerende vereniging
zelf werd aan al die leden die langer
dan vijfentwintig jaar lid zijn een
speciale hennnenngsmedaille uitge
reikt
Dit gebeurde op vrijdagavond tiidens
een feestelijke ledenvergadering
Hiervoor waren leden overgekomen
uit Limburg, Zeeland en het hoge
noorden
De kroon spande echter Tante Jans
(mevrouw Termes-Dorsman) die nu al
vijftigjaar lid van de bngade is Tante
Jans was vrijdagavond verhinderd
reden waarom door voorzitter Van der
Mije tijdens een receptie de medaille
aan mevrouw Termes werd uitgereikt
Een feestje In een feestje dus
Ovengens werden er veel geschenken
. onder couvert" aangeboden door de
diverse vertegenwoordigers van de
verschillende verenigingen bednjfschappen
Nu maar hopen dat de reddingsbnga

ZANDVOORT - Zondag 28
maart 1982 is m het Johannes
de Deo Ziekenhuis te Haarlem
toch nog overwacht overleden
de heer H. de Pater
De heer De Pater heeft gedurende zijn leven vele jaren deel
uitgemaakt van de ARP en
later van het CDA Reeds in
1966 kwam zrjn naam voor op
de groshjst van de ARP / CHU
in de badplaats
Op l oktober 1974 verving hij
de heer P Keur in de CDAfraktie van de raad, een funktie
die hy ook na de verkiezing
van 1978 heelt vervuld tot l
januari 1980 In verband met
zijn toen al slechte gezondheid
besloot hij zijn zetel over te
dragen aan een jongeren fraktiegenoot, namelijk Peter Ingwersen
De heer De Pater is vele jaren
stationschef geweest op het
station van de NS in Zandvoort

baan worden gerealiseerd in Noordoost / Zuidwestelijke richting Dit omdat de meest voorkomende wmdnchtmg zeker by sterke wind westelyk is
en door deze vliegrichting het dorp
vermeden wordt

Aanvliegroute
De vliegcircuits die Ryksluchtvaartdienst denkt voor te schrijven, liggen
voor de Noord / Zuid baan westelijk
een aanvliegroute, boven zee De aanvliegroute voor de Oost-West baan is
noordelijk, zodat men vnj van het
dorp blijft
Deze circuits zullen m de toekomst
rechtsom gevlogen moeten worden en
wel op 1000 ft UOO m) hoogte, dan
ondervindt het luchtverkeer van
Schiphol hiervan geen hinder De aanwezige wedstnjdtoren kan op zeer
eenvoudige wijze omgebouwd worden
tot een verkeerstoren
Normaal gesproken betalen vhegtuigen elke keer dat zij starten en landen
het zogenaamde „landingsgeld" Dit
landingsgeld zou door de gemeente
Zandvoort geïnd kunnen worden ter
vervanging van de inkomsten van het
autocircuit
Ook de werkgelegenheid lykt op deze
manier voor Zandvoort, wat het circuit aangaat gewaarborgd , Een vergroting is zeer wel mogelijk', aldus
een woordvoerder van het Min.stene
Momenteel wordt door het Ministerie
van Verkeer er» Waterstaat onderzocht welke categorie vliegtuigen mogelijk van de luchthaven Zandvoort
gebruik kunnen gaan maken Gedacht wordt aan een max gewicht
van 21000 kg, zodat de Fokker
Fnendbhip er ook nog kan landen en
starten voor rondvluchten of pendel-

ben naar een andere school pesjaan
heb ook nog de MULO algelopen
maar wat belangrijk was heb ik ge
leerd op post Zuid van de Reddmgs
bngade", aldus de wethouder

de i<in het einde \an dit jubileumiaar
kan beschikken over de overlevmgspakkKen voor de leden waaraan een
dnnpendc bPhoelte bestaat doch
waarvoor men nu niet direkt de finanutle middelen voor heeft

Lepracollecte
ZANDVOORT
De lepracollecte
wordt dit jaar van 26 april t / m 2 mei
m de gemeente gehouden
De opbrengst hiervan is bestemd voor
het projekt Kasulu m Tanzania dat
door de gemeente werd geadopteerd
De bebteamg van de binnengekomen
gelden staat onder kontrole van de
Stichting Lepra Bestrijding te Amsterdam die ook door de regering is
erkend
De gemeenteraad van Zandvoort
heeft besloten voor het Kasulu Pro
jekt opnieuw ƒ 4 400 - over 1981 be
schikbaar te stellen
Collectanten wordt gevraagd zich op
te geven bij de navolgende adressen
C Rijkhorst, A J v d Moolenstraat
48 tel 16015 J Lukkassen Keesom
straat 517 tel 15585 en A Amende,
Oosterstraat 5 tel Ib774 Door het
Komite Lepra Aktie Zandvoort wordt
nogmaals gewezen op het grote be
lang van deze collecte voor de bewoners m Tanzania

H. de Pater
overleden

Kleine luchtvaart van
Schiphol naar Zandvoort
gen.

BRIEVENBUS
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VANAVOND HOORZITTING IN GEMEENSCHAPSHUIS

DEN HAAG/ZANDVOORT Door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat wordt in samenwerking met het ministerie van
Economische Zaken momenteel
plannen ontwikkeld om een gedeelte van het circuit van Zandvoort geschikt te maken als
luchthaven voor lichte vliegtui-

DEZE WEEK BIJ U IN DE

Vanmiddag heeft
na een
dienst van woord en gebed in
de Gereformeerde Kerk aan de
Juhanaweg de teraardebestelhng plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats
De integriteit van de heer De
Pater en zijn verbondenheid
met zijn Iraktie en het algemeen welzijn van <ojn woon
plaati> zullen in de familiekring
en die van /ijn vrienden node
worden gemist

WIJ DANKEN U
Op dit kaartje van het circuit van Zandvoort is duidelijk aangegeven
welke richtingen de geplande banen zullen hebben

verkeer met Schiphol zoals dat by
voorbeeld ook by Los Angelos plaats
vindt
Vanavond zal er m het Gcmeenschapshuis in Zandvoort Louis Da
vidsstraat l, een hoorzitting gehouden worden waarbij door vertegenwoordigers van de ministeries nadere
uitleg wordt gegeven
Aanvang 20 00 uur Bovendien kunt
u voor inlichtingen bellen 02507
10482

Uw krant niet
ontvangen?
"•' '^
Bel vrijdag voor 12.00.uur ons
kantoor, telefoon

17166!

Wij hopen prop dfit u
bij de komende gemeenterindsvcrKiez/ngen
wederom uw stem aan de VVD wilt geven

VVD ZANDVOORT-BENTVELD

Een goede

ACTIE VOOR SCHOOLVERLATERS
KENNhMERLAND . Kvunah, \«riR jaar organiseren de Werkende
Jongeren CNV en Jongerenccntruni De Sneeuw bal ui Heemstede
ecu actie voor schoolverlaters.
Het accent ligt op Roede voorlichtmg Over mogelijkheden en wegen om werk te vinden, over omscholmgs- en \ormmg>cursusbcn,
over al die instanties en regelmgen niet vaak ondoorzichtige alkortingen als GAB, GSD, RWW en
HOR; meer van die pii^cls Aan
dc<se aetii' doen mee liet gcuestelijk arbeidsbureau te Haarlem, de
VrijuiUifferscentrale, het Maatbchappehjk Advies- en Intormaticcentrum Haarlem, de Ondcrwilswmkcl, de gemeentelnke *ociale diensten van Haarlem en
Heemstede, het Jongeren Advies
Bureau Haarlem, bibliotheken en
raadhuuen
De actie begint met tontounstellingcn. In du bibliotheek van

Zandvoort (l'rmcesseweg 54) xaii
5 t / m 8 april, in de bibliotheek
van Haarlem (Doelenplein 1) van 7
t / m 17 april in de bibliotheek
van Santpoort (Crocusstraat II
van l'J t / m -M april, in de biblio
theek van Heemstede van 26 april
ti m l mei, m het gemeentehuis
van Bloemendaal lBloemenda.il
seweg 158, Ovcrveen) van j t / m 7
mei en in het raadhuis van Bennebrock (Benncbrockcrlaan 5) van
10 t / m 14 mei In de gemeentchui/en is de tentoonstelling alleen in
de ochtenduren open In de binlio
thekcn tijdens de normale openingsurcn. Kr ligt allerlei voorlithtingsmateriaal in de vorm van
tolders en brochures, die gratis
meegenomen kunnen worden. In
de avonduren /ulleti zo veel mogcli|k steeds vrijwilligers aanvvczig
zijn, om te proberen ook de weg te
wijzen bij een specifiek probleem,
waarvoor geen papieren oplos-

sing te \ inden is
De slotmaniiestatie windt
den op donderdag 27 mei, in De
Sneeuwbal, Herenweg 111, (Iccmstedc. Er zijn standjes film oi
dia's en vanaf 10 uur een band De
zaal gaat om acht uur open Ieder
kan er met zijn vragen terecht
is i! alk' M U geilheid
niet
andere
schoolverlateis
ideeën en ervaringen uit te vvisselen I> zijn ook nog mensen nodiu
die mee willen helpen l,r is aller
lei uerk te doen tvpen steiuilhn,
aliii'hes maken en verspreiden,
tentoonstellingen opbouwen, .il
breken, lolders aanv uilen U ie een
handje uit w i l steken wordt gevraagd Ruud Sweers te bellen

Abonnementsprijs f31,20 per jaar.
bij / < milt lion ui i i o| ii
it i p
i t i p l t <;t l 't m)t n i ii
W t i k m i i l i i A n t w n o i lnin mi r ) l l S O V b Am ti Ivi t n

N iam
Aild s
Po Uu<k
Woonpl.Mts
11 li loon
bun tl mkm

(MJ.24')Ü7I toestel {7 (ovodai;) oi
Picter
van
RIJ
0^
('s avonds)

Ik In t i il |ii r ] i n / il
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- Kwekerij

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

Van Slolbergweg 1 • Zandvoort,
telefoon 17093

WHENIGÏNGTIJIN EN
'""*"""SVOC

Dag en nacht bereikbaar

Bomen en heesters,
vaste planten
* Bloem- en groentezaden
* Jiffy pots
* Zaai/potgrond

Keesomstraat 61 -Telefoon 15351.

FAMItlEBJERICHfEN
AUTORIJSCHOOL
Phil Waaning

II i'iili'l L lu'/i HVfi <>/> (ten Hi'i'ii i / l

vi'rimuwop Hein. Hu ;u/ lici inuf.cn
l'wlni J7 M. j
Door de dood is hecii|!0|:a,iii n,i.ir /ijn hi/meNe V.idcr, op
uie hij %.IM vertrouwde, nnin IIIDIJ: j'cholde man, oii/c
lieve v ,idcr en opti
HKM)RIM>KP/\1K«
op delcel l ijd van 65 j.i.n ,
/.incivoorr
C W . dc-Paier-de \ nes
Bergen (N-ll)
Run de P.iicr
Joppe. Rik, Uail
Amsterdam
Henk de l'alcr
Manjn Jansen
Zutphen
S%im de Paior
Marleen de Pater \an der Meer
Marlijti, Geert, I idwien
2O42 \\ /andvoorl, 28 maart 1982
SehooKtraai 11
De Dienst \.m Woord en Gebed in de dei (.'formeerde
Kerk aan de Juiianaweg te /.andvoorl en de begrnteim
op de Algemene Begraafplaats alhier, hebben heden
l april plaatsgehad.

Na een /eer moedig gedragen /lekte is vin ons heengegaan mijn lieve man, on/e /org/ame vader, sJioonvader en lieve opa
PAL'I.LSMSl
eelitgenoot van Lli.sabciii Huberi
op de lecllijd van 72 jaar.
L Kisl-Hiibert
H. Kis!
A. A. Kist-van Keulen
Manon
2CM2 GK /andtoon, 27 maan 1982
Thorbcekesiraat 3 flat 7
De crematie heeft heden plaatsgehad m liet crematorium
Velicn ie Orieliuii-Wesiencfd.

Door toedoen win pt?w.cld heb ik en hebben velen, on/c
Éiroie v ricnd en kameraad

WHISKY
verloren.
Hans Boon

HIJKSGEDIPLOMEERD

Aangesloten bij de
VZR.
Brugstraat 20,
telefoon
02507-12071

Deskundig advies
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

C. L. Kcur-Uiidihol/
lolm en Maiv

Etna - Fa bar - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

204 1 NG Zandvoorl, 31 maart 1982
A. J. van der MoolenMraai 72

Aagje Sperieus
gaan zich donderdag l april verloven
Gaarne nodigen wij u uil voor een drankje en
een hapje in Hei Wapen van Zandvoort,
van 17.00-19.00 uur.

Vanaf zaterdag 3 april
relaxed winkelen bij 't Kinderwinkeltje
We hebben de winkel uitgebreid met een gezellige
koffiehoek De Roze Palmboom.

Ov ei een komst ig de wens van de overledene heeft de
crematie m suite plaatsgehad.

Café Arie Koper

Moge God /ijn vrouwen kinderen nabij zijn.

even kijken en onze

Kerkplein 6, Zandvoort,
telefoon 02507 - 35 46

Ingegaan ' Jt de vreugde van /ijn Heer, onze vriend en
oud-lrauicgenooi

vraagt:

Else en Louise.
't Kinderwinkeltje. Buureweg 1-3. Zandvoort. Open van 10.00-18.00 uur.
Zondag 13.00-18.00 uur. Telefoon 02507-16580

MEDEWERKSTER
Horeca ervaring niet vereist.

CDA gemeenteraad
Iraitic Zandvoorl
K. A . v a n A>
P Ingwersen
K.C. v . d. M>c
G. icr Veer

W. DE VRIES

Uw adres voor:

Heden is geheel onverwacht uit ons midden weggenomen.
mijn zorgzame vrouw, onze /ustcr, schoon/uster en
(ante
TRIJNTJKPAAP
echtgenoot van Leenden van Vliet
in de ouderdom van 85 jaar.
Uit aller naam:
L. van Vliet
2041 TK Zandvoorl, 27 maart 1982
Celsiusstraa(46
De begrafenis heeft woensdag 31 maart plaatsgehad op
de algemene begraafplaats te /andvooi t

en

Let op!!!

GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

HKNDRIK Kt-XK
op de lecllijd van 75 jaar.

etast kouserv, pantie$,
knie- en enketstukken,
ook naar maat

Zandvoorl, 28 maart 1982

Theo de Boer

Woensdag 7 april a.s.
Ter gelegenheid hiervan kroketten, bami en nas
voor f Of50.
Snacks voor verwende smaken.
Hans en Vera.

Fa. Gansner & Co.

Op 28 maart is na een langdurige /ickte en moedig gedragen lijden van ons heengegaan mijn lieve man, on/e
/org/amc vader

H.UKPAFKK
Heden is tot on/e diepe droclbeiü na een moedig gedragcn lijden van ons heengegaan mijn man en on/e
vader, schoonvader, broer, zwager en oom
LUCAS 1.IS1
eehlgcnoot van Jannetje Onvcrvvagt
op de lecllijd van 64 jaar.
J. Uist-Onverwagi
Janny en Jan
en verdere lamilie
2041 PBZandvoor!,29maan 1982
Potgieterstraat 21

ROPE
De Bolle Snacks

&

van Kleeft

PAGIf

Drogisterij
Op korte termijn hebben
wij plaats voor een

jonge
restaurant-kok
+ 21 jaar
(zonder voldoende ervaring onnodig te
reflecteren).

Vrouwelijke
schoonmaak/
afwashulp
voor 3/4 dagen per
week.

BOUWMAN
Oranjestraat?
Zandvoort
Tel. 02507 -1 23 27

Dwarsfluit
fessen

Welke lieve, ouderwetse

werkster
wil ons helpen?
MODERN salaris.
Tel. 02507 -154 78.

pianostemmen
en onderhoud,
goede service
en lage prijs.
Tel. 02507-17972.

KUNSTGEBITTEIMREPARATIES

Tekoopaangeb.:

gaskachel
zo goed als nieuw

f 150,A. RITMAN

Gasthuishofje 4.
Zandvoort.

qeinwardtstraat 20. telefoon 02507 - 1 43 65.

A. J. Schaap b v
Telefoon 02507-12005, Zandvoort,
Haltestraat 10

voor beginners
Inl. tel. 12253
Kerkstraat 15.

Marijke Paap
Tel. 02507-14755

VC

o^

"

PAS GEVESTIGD:

B. BOUWMAN
Tandarts

HERMAN HARMS SCHOENEN

Inschrijving van patiënten is mogelijk. Ook
ziekenfonds. TELEFOON 02507-18989, ZEESTRAAT 67, ZANDVOORT.

gemeente
zandvoort
Op De afdeling Algemene Zaken, bureau
Interne Zaken Ier secreljne kan worden
geplaatst een jeugdig

medewerk(st)er
m de rang van schrijver.
Salai is afhankelijk van de lep'tijd
Mm. f 1 0 1 3 , - t o t max i ?.] b8,-- per maand
Veieisl is het dipiom.i mjvo 4, meao of een
minstens gelijkwaoidigo opleidmy

Dealer van Zandvoort en omstreken voor:

* Helioform damesschoenen
* Piedro
Medisch verantwoorde kinderschoenen.

S o l l i c i t a t i e s binnen / dagen na verschijnen
van dit blad a.tn butgemeestei en wethouders
van Zandvooil, Postbir, 2. ?0<10 AA
Zjf.dvoort

TIMMER. EN
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
•
•
•
•

ramen, deuren, kozijnen
schrootjes, plafonds
dakpannen
dakpannen en verwijderen
antennes
• alle andere timmerwerken
Swaluéslraat 24
2042 KB Zandvoort
telefoon 02507 18560.

Elke werkdag van
half negen tot half een
en van half twee tot
hdlf zeb geopend
Bovendien zaterdags
van 10 00 tot 12.00 uur
U bent welkom

TE KOOP
AANGEBODEN
landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,
bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

de ridder & strijbis bv
Mdki'Uiiis en l.ixciH'iiis onroerende' ijouilrrcn
Acin.i.ni P.niwl.itin?/ ?') Hccmsli'dc. lel O.'l ?88'jM)'

Nu:
Royal Albert
20% korting
Hummel-figuren
20% korting
* Op alle tinartikelen
20% korting
Lladró-figuren
25% korting
Op kristal 15% korting
Handbeschilderde lampen 25% korting.
Op alle niet afgeprijsde artikelen geven wij

10% korting!!!
(Uitgezonderd Swarowsky en Monet)
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TOPSCORER: STEEF WATER

Rinko moeizaam naar triomf

Ruime zege Z' meeuwen
na sterke tweede helft

SC-Hong Kong sluit
competitie met fraaie
overwinning af

ZANDVOORT - Na de nederlaag
van vorige week heeft Zandvoortmeeuwen, in eigen home, voor een
uitstekend resultaat gezorgd,
door IVV met maar liefst 5-0 weg
te spelen. Door het gelijkspel van
concurrent ZFC hebben de Zandvoorters opnieuw alleen de leiding genomen en een spannend
competitieslot staat het team van
trainer Fred André zeker te wach-

ten.

Sportief

mogelijkheden op doch vooralsnog
geen treffers. De vele vrijetrappen die
De Meeuwen op de rand van het
strafschopgebied kregen waren te onnauwkeurig om gevaar te stichting.
Rob Buchel en Marcel Schoorl zagen
hun inzetten hoog over gaan.
Na een goede aktie van Bert Leijenhorst werd Rob Buchel geheel vrij
gemanoeuvreerd voor de IVV-doelman, doch zijn schot ketste af op de
paal. IW kon slechts zelden in de
buurt van Ed Steffers komen. Eenmaal verdween een fraaie vrijetrap
net over, doch het verontrustte Zandvoortmeeuwen niet.
Het duurde voor de Meeuwen tot de
38e minuut eer het thuisfront kon
juichen. Een dieptepass van John van
der Zeijs door het midden der IVVdefensie bereikte Steef Water, die beheerst over de te ver uit zijn doel
gelopen IW-doelman, 1-0 scoorde.
Zandvoortmeeuwen vergat in deze
eerste helft voldoende afstand te nemen en een ruime overwinning leek
geheel niet in het verschiet te liggen.

In dit zeer sportieve treffen heeft
Zandvoortmeeuwen bij vlagen uitstekend spel laten zien. Mede door het
positieve tegenspel van IW werd het
een aantrekkelijk kijkspel. De gasten
hebben tot aan de laatste minuut
gewerkt voor een beter resultaat,
doch de Zandvoorters benutten de
mogelijkheden in de tweede helft uitstekend.
In de eerste periode van de strijd trok
Zandvoortmeeuwen direkt ten aanval Aftrap
en dit offensief leverde enige fraaie
Vanaf de aftrap in de tweede helft was
het echter direkt 2-0. De bal werd
teruggelegd op Rob Buchel die de
naar voren sprintende Marcel Schoorl
op maat bediende terwijl deze Steef
Waterer in staat stelde fraai en laag

Twee punten
voor TZB

ZANDVOORT - De dunne draad
die TZB had met betrekking tot
promotie is na het afgelopen
weekend iets dikker geworden.
Door te winnen met 6-0 van CBS 2
en de verrassende nederlaag van
De Meer heeft TZB nog een klein
kansje op de felbegeerde promo-

tie.

TZB is de gehele wedstrijd veel sterker geweest dan het zeer zwakke CBS
2 en gezien het aantal kansen hadden
de dubbele cijfers ruimschoots gehaald moeten worden. Het duel speelde zich voornamelijk af op de CBShelft en na 10 minuten was het reeds
raak. Harry Hoogeveen rondde een
voorzet van Leen Bok keihard af, 1-0.
Nog voor de rust voerden Willem Koning en opnieuw Harry Hoogeveen de
stand op naar 3-0. Tussen de bedrijven door hadden diverse spelers vele
goede kansen laten liggen. Het zeer
slechte spel van CBS was niet inspirerend voor TZB, maar de score had
hoger' moeten zijn. Na de rust had
hetzelfde spelbeeld. Opnieuw TZB
dat CBS volledig overspeelde en uit
de vele mogelijkheden slechts driemaal het doel wist te vinden. Eerst
was het Willem Koning die 4-0 scoorde, waarna Ad Vastenhouw een keiharde voorzet van Henk de Reus
schitterend inkopte wat 5-0 betekende.
Het spelpeil zakte met het verstrijken
van de tijd en de wedstrijd ging als de
bekende nachtkaars uit. Een fraai
doelpunt van Henk de Reus via de lat
gescoord was de enige opleving in de
slotfase, van een wedstrijd die niet
goed was. Als lichtpuntje kan gesteld
worden dat de doelpunten zeer fraai
waren en dat door de nederlaag van
De Meer nog niet alles verloren is voor
TZB dat wel de laatste drie wedstrijden dient te winnen.

Tweede klasse KNVB
Zandvoortmeeuwen
16-23
ZFC
16-22
Zilvermeeuwen
16-19
ADO'20
16-18
DTS
15-17
VIOS W
16-16
Vierde Klasse KNVB zaterdag
Aalsmeer
17-31
Hoofddorp
17-24
SIZO
17-23
D WA
17-21
SMS
17-18
Zandvoort
16-15
Derde klasse HVB
DSC'742
TZB
Nieuw Vennep 2
BSM2
De Meer
Renova2

16-26
17-23
16-22
15-22
15-21
17-14

Volewijckers
Ripperda
Vitesse'22
IW
Volendam
ZW

HILLEGOM - In de interregionale
hoofdklasse zaalvoetbal heeft SCHong Kong Zandvoort de competitie winnend afgesloten en is
daardoor op een verdienstelijke
vierde plaats geëindigd. Met Pieter Keur weer in het team, (goed
voor vier doelpunten) zegevierden
de Zandvoorters met 7-3 over Ellerman.
Ook Rinko kwam tot een goed
resultaat door de moeilijke wedstrijd tegen Concordia met 3-2 te
winnen.
Hong Kong
De strijd tussen SC-Hong Kong en
Ellerman was van geen belang meer
wat tot gevolg had, dat, vooral in de
tweede helft veel gescoord werd. Na-

Weinig geluk
ZHC-teams
Spanning tijdens de duels.

GESLAAGD TOERNOOI

Standen voetbalclubs
16-*16-13
16-13
15-12
16-12
16-11

Energie
WRA
De Geuzen
SCZ'58
De Spartaan
J. Hercules

16-13
17-13
16-12
17-12
17-12
16- 6

CBS 2
Heemstede 2
EHS2
Schalkwijk 2
ADO'20 8

16-11
16-11
16-10
16- 9
16- 7

ZANDVOORT - Na de wat tegenvallende resultaten van de laatste
weken is het Zandvoort'75 gelukt
om Jong Hercules met 3-1 te verslaan. Ook nu moesten de Zandvoorters met enige invallers aantreden, doch dit keer was het niet
nadelig.

Vijf spelers
Hong Kong in
Zaterdag: Hoofddorp - Lions-dames,
17.15 uur, Fanny Blankers-Koenhal. selektie
Lions - Wilskracht, 16.30 uur, PelliHOCKEY

Zondag: HIC - Zandvoort-dames, Amstelveen.
Magnus - Zandvoort-heren, Schagen.
BASKETBAL

ZANDVOORT - Als voorbereiding op
het kampioenschap van Nederland
zijn 16 zaal voetballers geselekteerd
van de KNVB-afdehng Haarlem om te
komen tot een afdelingsteam. Bij deze
16 spelers zijn vijf spelers van SC
Hong Kong, die op woensdag 7 april
a.s. om 20.35 uur in de sporthal te
Beverwijk zullen aantreden.
Deze vijf zijn: Ed Steffers, Chris Jongbloed, Richard Kerkman, Menno Vissers en Marcel Schoorl.

aanpakken, omdat hij dan de beweging van de jaren zestig • op z'n minst
toch anti-autoritair - achteraf zou veroordelen. De kritiek zit voornamelijk
in de portrettering van de grootouZANDVOORT - In de openbare ders van Eugenio.
bibliotheek wordt op vrijdag 2
april de film Voltati Eugenio van
Luigi Cpmencini vertoond. De
voorstelling begint om 21.00 uur,
Dit jaar kunnen kinderen weer paasde toegang is gratis, terwijl er eieren
zoeken op het strand bij
halverwege een kofflepauze is in- Strandpaviljoen
Johnny (Nr. 7)
gelast.
Zaterdagmorgen 9 april start om 10.00
Eugenio betekent letterlijk „van goe- uur 's morgens de zoekwedstrijd, voor
de geboorte". Hij is de zoon van twee de kinderen t / m 6 jaar wordt een
moderne ouders, die elkaar leerden apart strandgedeelte afgezet, ouder
kennen op de barricaden van 1968. dan zes heeft men nog een kans op een
Aha, het kind van de revolutie. We aparte prijs.
zijn tien jaar later, wat is ervan gewor- In de loop der jaren heeft men bij
den? Eigenlijk wat je ervan kunt ver- Strandpaviljoen Johnny namelijk verwachten: moeder en vader beseften al schillende paaseierzoekwedstrijden
spoedig dat ze niet meer van elkaar georganiseerd. Deze eieren werden iehielden, of misschien nooit van elkaar der jaar genummerd, en afgestreept
hebben gehouden en het kind ver- wclKe werden gevonden. Nu blijkt dat
keert tussen wal en schip, met de in de loop der jaren nog vijf „bejaarwederzijdse grootouders op de achter- de" eieren zich onder het zand bevingrond. Comenclni maakt de film den. Mevrouw Van Dam weet precies
boeiend door de manier waarop hij de om welke nummers en welke jaargansituatie schetst en vooral ook omdat gen het gaat. Vindt men nu een „oud"
hij weigert ergens een schuld neer te ei, dan kan men ƒ 25,- verdienen.
leggen.
Dat belooft dus spannend te worden.
Comenclni heeft zich altijd gekeerd Deelname dus op paaszaterdag 9
tegen autoritaire opvoedmgssyste- april, start 10.00 uur 's morgens, kosmen. En het zou niet passen wanneer ten ƒ 2,- per kind, inclusief één conhij de ouders en kinderen van 1968 zou sumptie.

Paaseieren

Jong Hercules kwam aanvallend
slechts zelden voor het doel van doelman Hans Qansner, doch de schoten
waren veel te hoog gericht. Uit een
vrije trap van Raymond Keuning ontstond toch een 1-0 voorsprong voor
Zandvoort'75. Zijn schot smoorde in
de muur, doch de bal werd een prooi
voor de aanstormende Ruud van der
Putten die van verre onhoudbaar
scoorde.
De tweede helft was van veel beter
gehalte. Zandvoort'75 zocht direkt
het doel van Jong Hercules op en dat

Strafschopspecialist
ZANDVOORT - De jeugdafdeling van Zandvoort'75 organiseert voor de tweede maal het
sportfestijn „Wie worden de
Zandvoortse strafschopspecialisten 1982".
De inschrijving staat open
voor alle meisjes en jongens
vanaf 6 jaar uit de gemeente
Zandvoort. Het inschrijfgeld
bedraagt ƒ l,— p.p. en er kan
ingeschreven worden op de
volgende adressen: Clubhuis
Zandvoort'75 op maandag-,
dinsdag- en donderdagavond
en op zaterdag; Sport Shop
Leo Steegman, haltestraat 25;
Micey Snacks, Celsiusstraat
194, Aranka Dames en Kindermode, Kerkstraat 19 parcerre
en W. v. Bakkenhoven, Koningstraat 69.
De winnaars kunnen diverse
fraaie bekers winnen. De finales zijn op zaterdagavond 8 mei
a.s. en voor deze finale-avond
heeft Zandvoort'75 ex-keeper
van Haarlem, FC Amsterdam
en Telstar, Paul van der Meeren bereid gevonden het doel
te verdedigen.
De inschrijving sluit op 24 april

a.s.

ZANDVOORT - De heren van de
Zandvoortse hockeyclub kwamen
in een gelijkopgaande en goede
fota: Janny E. Wesly wedstrijd
tot een 1-1 gelijkspel
tegen Terriërs. De dames hadden
weinig geluk met de afwerking
van de kansen en moesten de eer
laten aan Schaerweijde, 1-0.

AFAFA mi
nog ervarin:

uit Haarlem. Voor de Zandvoorters was dit het eerste toernooi
tegen de veel meer ervaren karate-jongens uit Haarlem.
Ondanks beschermers op handen
en voeten bleek dat soms een tik
nog wel hard aan kan komen.
Direkt in het eerste duel moest de
EHBO even optreden doch in het
verdere verloop van de avond viel
het allemaal reuze mee. Het karate wordt overigens gekenmerkt
door grote sportiviteit.
Twee teams van AFAFA traden Het eerste team van AFAFA
aan tegen een team van Danny stond tijdens het verloop van de
Soto en één van Kenan Ju, beide strijd hoog genoteerd, maar zoals
gemeld, de ervaring van de gasten
was beslissend. In het beslissende
duel werd een Zandvoortse deelnemer als het ware buiten de
lijnen geduwd, wat betekende dat
de overwinning naar het team
van Danny Soto ging, terwijl
AFAFA zakte naar de derde posiZANDVOORT - Jongstleden zaterdagavond organiseerde de
Academy for Asian Fighting Arts
(AFAFA) voor de eerste maal karatewedstrijden
tegen
twee
teams uit Haarlem. De organiserende vereniging kan terugzien
op een uitstekend geslaagd toernooi met zeer goede karatewedstrijden in de sfeervolle Van Pageehal.

Goed herstel Zandvoort'75
levert verdiende winst op

Het voor lijfsbehoud vechtend Jong
Hercules heeft het ZandvoortTS niet
gemakeijk gemaakt en heeft er van
alles aangedaan om de twee punten te
pakken. In het begin konden beide
teams echter geen vuist maken. Het
eerste gevaar kwam pas na 20 minuten toen Gerard Nijkamp een verre
ingooi van Karel van der Reijden met
VOETBAL
Zondag: Vitesse'22 - Zandvoortmeeu- een kopbal tegen de lat werkte en één
in de uiterste hoek deponeerde, waar
wen, 14.30 uur, Castricum.
TZB - Schalkwijk 2, 14.30 uur, Sport- de Jong Hercules keeper de grootste
moeite mee had.
park Kennemerweg.
Zaterdag: Zandvoort'75 - SMS, 15.00
uur, Sportvelden binnencircuit.

kaanhal, Zandvoort.
ZAALVOETBAL
Vrijdag: Hong Kong bekerwedstrijd,
19.45 uur, Prinsenhal Heemskerk.
Maandag: Zandvoort Noord - Sekura,
20.45 uur, PelHkaanhal, Zandvoort.
TZB - Zandvoort'75, 22.15 uur, Pellikaanhal, Zandvoort.
K. Kroezen - Medina Carpets, 22.15
uur, Sporthal, Hillegom.

onder de IVV-keeper te scoren, 2-0.
IW streed dapper voor een tegentreffer en een goed schot leek gevaar te
brengen, maar Eddy Steffers verwerkte de bal tot hoekschop, die IW niets
opleverde. Al vrij snel was IW volledig verslagen. In de 10e minuut werkte de IW-defensie de bal volkomen
verkeerd weg en ook de doelman miste volledig, waardoor Marcel Schoorl
de bal keihard in het verlaten doel
knalde, 3-0.
Nauwelijks van de schrik bekomen
kon de IW-doelman wederom de
gang naar het net maken. De volgende Zandvoortrneeuwen-aanval was
opnieuw raak, toen Rob Buchel vrijkwam en met een gave boogbal 4-0
liet noteren. De Zandvoorters namen
toen wat gas terug en IW kon daardoor aanvallend proberen wat terug
te doen. Het ontbrak de gasten niet
aan goede wil maar de benodigde
klasse om de Zandvoortse defensie
uiteen te spelen ontbeerde zij.
De gastheren waren toch gevaarlijker
door enige snelle uitvallen en één zo'n
uitval betekende zelfs 5-0. Marcel
Schoorl trok op links de bal voor het
doel en voor de derde maal stond
Steef Water op de juiste plaats om het
vijfde Zandvoortmeeuwen-doelpunt
in de touwen te jagen. Wat IW ook
probeerde, om de eer te redden, meer
dan wat slappe schoten op Steffers
leverde het niet op.

betekende 0-2. Een prima pass van
Ronald Zaadnoordijk bereikte Peter
Braamzeel die alleen voor de doelman
niet aarzSlde 0-2.
Zandvoort-75 drukte Jong Hercules
verder in de defensie en Rob Gansner
zorgde voor het derde doelpunt, doch
om onduidelijke redenen werd dit
doelpunt geannuleerd. Het leek of
Zandvoort'75 hierdoor was aangeslagen, daar de gastheren gevaarlijk voor
doelman Hans Gansner kwamen.
Gansner verrichtte echter enige knappe reddingen. De Zandvoorters moesten het in deze fase hebben van snelle
counters, die door Gerard Nijkamp en
Rob Gansner net naast of over werden gewerkt.
Het aandringen van Jong Hercules
leverde toch een doelpunt op (1-2) en
bijna was de gelijkmaker ook een feit,
doch de lat bracht redding voor Zandvoort'75.
In de slotfase herstelden de badgasten zich echter voortreffelijk en kwamen gevaarlijk voor het Jong Hercules doel. Een vrije trap van Rob Gansner bereikte Gerard Nijkamp die beheerst 1-3 scoorde.

Feest bij „De
Golfbrekers"
ZANDVOORT - Zaterdag 3 april viert
de radio-communicatie-vereniging
„De Golfbrekers" haar twee-jarig bestaan.
Dit gebeurt bij Petit Restaurant
Chrislie (tegenover Reddings post
Piet Oud) aan de Boulevard Barnaert.
Bingo en loterij vormen de hoofdmoot
van deze viering. De resultaten zullen
bestemd zijn voor een goed doel. Er
zijn prachtige prijzen te winnen, onder andere een stereo-radio-cassetterecorder, 18-delig glasservies, gevulde
boodschappenmanden,
ballpoints.
theeservies, diverse flessen geestrijk
vocht en vele andere prijzen.
Toegangsprijs ƒ 5,- p.p. Leden op
vertoon hdmaatschapskaart gratis
toegang. Alle 27 MC-ers worden uitgenodigd 's avonds 20.00 uur in Petit
Restaurant Chrislie aanwezig te zijn.

Schaerweijde was in het eerste gedeelte van de wedstrijd het meest in de
aanval, doch de Zandvoortse dames
verdedigden prima en gaven weinig
kansen weg. Met goed hockey nam
Zandvoort in het verdere verloop het
initiatief over en forceerde diverse
goede mogelijkheden, doch met de
afwerking wilde het niet vlotten. Ook
de strafcorners brachten geen doelpunten. Deze werden of gestopt of de
ballen werden te slap ingeschoten.
Tegen de verhouding in was het
Schaerweijde dat uit een strafcorner
de winst naar zich toe trok, 1-0.

dat Ellerman de score had geopend,
wist Hong Kong nog voor de rust
terug te komen tot een 2-1 voorsprong
door doelpunten van Pieter Keur en
Menno Visers.
Met twee gave treffers direkt na de
doelwisseling bracht Pieter Keur,
Hong Kong op het naar het leek een
veilige 4-1 voorsprong De *asten kwamen echter sterk terug §pt 4-3 SCHong Kong herstelde zie!» op tijd en
door doelpunten opnieuw van Pieter
Keur en tweemaal Marcel Schoorl
werd het 7-3.

Moeizame
start
ZVM-handbal
ZANDVOORT - De hervatting
van het buitenhandbal is voor de
teams van ZVM zeer onwennig
geweest. De dames kwamen
moeilijk op gang en moesten de
zege laten aan LW uit Laren met

4-7.

De heren waren beter op dreef,
maar zonder wissels moesten zij
een grote voorsprong laten schieten en konden AAV in een spannend slot op 18-18 houden.
In de eerste helft ging het nog wel met
de Zandvoortse dames. Het spel was
niet groots, doch ook LW kwam niet
tot hoogstaand spel. De Larense dames namen wel een 1-3 voorsprong
doch voor de rust zorgde ZVM voor
3-3.
Na de doelwisseling was het snel gedaan met de Zandvoortse tegenstand.
Een break-out werd gemist en ook een
strafworp bracht ZVM geen doelpunt.
Het ontbrak ZVM aan schotkracht
om de vele kansen te benutten. LW
deed dat beter en kwam gemakkelijk
op een 3-7 voorsprong. In de slotfase
wist ZVM de schade te beperken tot
4-7.
Voor de Zandvoortse doelpuntenproduktle zorgden: Elly Bol 2x, Greet
Molanus en Astrid Molenaar.

Heren
In een gelijkopgaande wedstrijd, die
onder uitstekende leiding stond, hebben zowel Terriërs als Zandvoort het
publiek aantrekkelijk hockey voorgeschoteld. Over en weer snelle aanval- Heren
len en doelpogingen die in de eerste
helft geen treffers opleverden.
Een zonder wisselspelers spelend
Na de pauze moest Zandvoort al snel ZVM kwam verrassend sterk uit de
met tien man verder toen keeper And- startblokken en nam met gevarieerd
re Blom een ingeschoten bal op het en snel aanvalsspel een 7-0 voormasker kreeg. Met een wond aan het sprong. Hierna was het AAV dat wat
oor moest hij richting ziekenhuis. Met terug kon doen, doch ZVM was bij de
tien man verder en veldspeler Oijs rust nog duidelijk in het voordeel,
Sterrenburg, die het geenszins slecht 11-7.
deed, m het doel was het Zandvoort Na de rust het brak ZVM, zonder
dat toch verrassend de leiding nam. wissels aantreden, op en wist AAV de
Een strafcorner werd door Olaf van achterstand geheel teniet te doen. In
Ekeren tot 0-1 omgebogen.
een spannende slotfase streden beide
tie.
kon tien minuten voor het teams voor de overwinning, doch het
Aan Zandvoortse zijde zorgden Terriërs
deze achterstand tenietdoen bleef een gelijke stand, 18-18.
Meivin Berg en Moestava voor einde
door een fraai velddoelpunt, 1-1. In dit Doelpunten ZVM: Cor v.d. Koekelt 6,
zeges en voor goede prestaties duel vielen Harry de Jong en invaller Djurre Boukes 4, Wirn Brugman 3,
zorgden Mohammed, Mihat, Ve- Erik Stalenhoef op, door hun goede Fred Draayer 2, Laurens v.d. Bos 2 en
dar en Frans Vorós terwijl Ruud spel.
Joost Berkhout 1.
van der Bos en Ruud Luttik eveneens lieten zien uit het goede
karate-hout gesneden te zijn.
In de eindrangschikking eindigde
Kenan Ju als tweede en het tweede team van AFAFA als vierde.
Deze wedstrijden waren voor de
AFAFA een uitstekende voorbereiding op de komende nationale ZANDVOORT - Het jaarhjks open B, C, CX-toemooi van B.C. Lotus (dit jaar
kampioenschappen en met het voor het eerst met een CX afdeling) is een groot succes geworden. Het
weekeinde zijn door 160 spelers 235 partijen gespeeld om te trachten
opdoen van meer wedstrijderva- afgelopen
van de fraaie prijzen in de wacht te slepen. Helaas zijn spelers van de
ring moet dat leiden tot goede één
organiserende vereniging niet doorgedrongen tot in de halve finale. In de halve
resultaten in de nabije toekomst. finale zijn de volgende Zandvoortse spelers verslagen:
Annemarie Colomina en Jan Smalburg - gemengd-dubbel CX
Jan Ruyer en Ruth Jochems - heren-dubbel CX
Daan Kuyken en Melwin Drose - heren-enkel CX
Annemarie Colomina en Rika Koper - dames-dubbel CX
Tom Geusebroek - heren-enkel C
Ellen Crabbendam - dames-enkel C
Wim Mendel en Hans van Brero - heren-dubbel C
Hans van der Mije en Nico Ruygt - heren-dubbel C
ZANDVOORT - Voor de dames Gerda Koornstra - dames-enkel B
van Lions begint het er in de Uitslagen van het B / C / CX-toernooi van B.C. Lotus waren als volgt:
basketbalcompetitie zeer somber B-toernooi:
uit te zien. Door een ruime 74-39 heren-enkel: 1. Jord Stam; 2. Joost SteinhoJT,
nederlaag tegen Hoppers is nog dames-enkel- 1. Gonneke Kloet, 2. Monique Droste;
steeds het degradatiegevaar niet gemengd-dubbel: 1. Lily Heemskerk-Rob Mes, 2. Liesbeth Han-Dany Lanu;
afgewend.
heren-dubbel: 1. Frans Steeman-Jacob de Vries; 2 Gijs Pichel-Kees Mulder;
Ook de heren konden niet tot dames-dubbel. 1. Stefanie Vinkler-Bernadette Daniels. 2. Hellen Brandt-Lily
winst komen. In een vrij harde Heemskerk.
wedstrijd leden de Zandvoorters
C-tocrnooi:
een 80-69 nederlaag.
heren-enkel: 1. Joost v.d. Zijden; 2. Frank Zuiderduin.
dames-enkel: 1. Anita Rodenburg; 2. Ellen Droste,
gemengd-dubbel: 1. Elly Kerkhof-Kenk Bosschers, 2. Christel v. Hoorn-Huib
do Jager;
heren-dubbel' 1. Joost v.d. Zijden-Leo Frugte; 2 Henk Droste-Frank
ZANDVOORT - Zondag 4 april wordt Zuiderduin;
door de baskctbalveremipng The dames-dubbel' 1. Christel v. Hoorn-Anita Rodenburg; 2. Petra Buizer-Ellen
Lions het laatste toernooi gehouden Droste.
van dit seizoen Het is ditmaal een
toernooi voor jongens- en meisjeswel- CX-tocrnooir
pen. jongens- en meisjebaspiranten, heren-enkel: l Peter Beeren; 2. M. Beerlage
jongens kadetten, jongere junioren en dames-enkel 1. L. de Vel, 2. C. Barnmg.
het hoogste damèsteam
gemengd-dubbel: 1. H. Rodenhuis-M. Beerlage. C Bammg-A. Zandbergen;
De wedstrijden beginnen om 9 30 uur heren-dubbel: 1. H. Noort-A Zandbergen, 2 M Beerlage-H. Onibeng;
m de Pelhkaanhal.
dames-dubbel: 1. C. Bammg-L. de Vet, 2 M. Fleers-P. Barnmg.

Veel spelers op
badminton-toernooi

Lions team in

Basketballtoernooi

Kinderopereltevereniging
Joog Zandvoort
! i . mi ei n liL'lelHK'l dingen u k1 wc \NO^, zoudcu gooien,
».iiiiici'i *u iiicc t'.ui£ u aren dat anderen ie misschien
/ouden oprapen
Osuir V. ilde (1854-1900)

op

3 april, aanvang 20.00 uur

in \crboinule K r o c h t .
Dit Ijntdbtiv hè .i.mbod is geldicj tol Hol is weer zover*
18 .ipnl 196.' on kost slechts
Tijdelijk oen bcriitterondc kleurvergroting van JO x 40 cm voor de
hnlve pri|b
Kom dus snul uvun bij ons Idmjs mol
uw mooisle npqaliol lol din) wij vertellen
ei i|ra,iy mooi over

Kerkstraat 31

VANDEIiOZEHEKS

FOTO

toneelstuk met /.ang en dans.

BAKELS

Kaai ion a / 5 50 verkrijgbaar
's a\ onds aan de zaal.

HORLOGERIE

C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 • Tel. l 23 07
weel /eker, d.u dn mei \ooi /ijn uui werken geldl. Hel i&
immtMs direu wolden onuei.iapi en «e^üociien doe ie K
iiooil, wam !K'( ii een bwu voor uw game leven:
Komt u i'cns kijken in fijn **howworn.
'l Is een hclcvctiis!

tiwn reparatie-afdeling mei elektronische apparatuur.
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Voorjaar, Pasen

Kosteloz Zwangerschapbeqeleiding

De Kruisvereniging
Zandvoort

bij
BLOEMEIMHUIS

BILOERDIJKSTRAAT
Klein

Schuitengat 7,
telefoon

woonhuis
woonkamer, slaapkamer,

13212

bergkamer, keuken en

Dus maak gebruik van de fantastische Fiat aanbieding voor de

FIAT RITMO

Cordon bleu
Aardbeien pudding

' \pcci(i/iM in ui 11 »• lilnein werken!

Deze begeleiding houdt in:
Het bespreekbaar maken van alle facetten en
het aanvullen van kennis omtrent zwangerschap, baring en het vader- en moederschap.
Het geheel dient ter ondersteuning van spontaan gedrag voor tijdens - en na de bevalling.
Informatie bij: Atie Klijn, tel. 02507-12880
Jannita Overpelt,
tel. 02507-13216

9 maanden krediet tot een maximum van f 10.000,(geldig vanaf 26-3 t/m 26-4).
Eénmaiige aanbieding

Glas rode Loeres

ƒ 21,50

clu

VREDESTEIN BANDEN „110,-

De grap waard

STRANDPAVILJOEN

9 (bij de Rotonde)

Ter kennismaking met de splinternieuwe bar in ons strandpaviljoen
houden wij op

't Boeckaniersnest
Zandvoort ^

(incl. BTW) - Zolang de voorraad strekt.
Kom eens praten bij:

Zandvoort Autobedrijf

zaterdag 3 april a.s.
van 17.00 tot 18.00 uur precies
voor de inwoners van Zandvoort
een

douche.
f 85.000,-.

auto - brand • teven
alle verzekeringen

l april menu
Kalfs pastcitje

Haltestraat 65
Zandvoort.

Zwangerschapsbegeleiding

G.SCoi

Loeres proficiat

J.

start vïtnaf 31 maart 1982, iedere woensciagavond om 19.00 uur in liet gexondheidscentrum
Beütrixplnntsoen 1 te Zandvoort met

Hoge kortingen op nieuwe
auto's, drukt de inruilwaarde!

(Alle drankjes halve prijs).
U bent van harte welkom.

CENSE Makelaars
O.P.G.
Tel. 02507-l2614.

Kamerlingh Onnesstraat 23, Zandvoort, telefoon 02507-14580
Dit is pas echt verdienen. (11 cent korting op benzine, alleen op zaterdag)
ledere dag
10.45 uur weer
verse saucijzen
BAKKERIJ

TE HUUR:

VAKANTIEBUNGALOW

(7 pers.) in de Gelderse Achterhoek (voorzien
van c.v., open haard, t.v. enz.) Vrij van
10 mei tot 10 juli en na 21 augustus.
Bellen na 18.00 uur 08359-484.

R. v. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01

WONINGRUIL
AANGEBODEN: 2e etage, bestaande uit 2
kamers, keuken, douche, toilet en zolderruimte. Randje Jordaan, Oudwest-Amsterdam.
GEVRAAGD: iets dergelijks aan de kust.
Inf. tel. 020-843658

R 8216

R A, R

•SRAR•

VOORDEEL

afwasmiddel
geconcentreerd
500 ml.

geldig t/m dinsdag 13 april

Martini Vermouth
rood, wit, £
rosé,extra dry4
0,75literfles *

(J) Spar Tissue
Keukenrol

Pepsi Cola

®Spar
Tomatenpuree

2 rollen

literfles

239

Johma Sellery
Salade
bakje 200 g

met everse van

»ar
Snelkookrijst

pak 400 gram

De Verse 5... dat zijn de 5 vers-afdelingen van Spar; voor veilingverse groente en fruit, voor heerlijk frisse zuivel, voor knapperig brood, voor fijne vleeswaren
en voor lekker-vers vlees. Deze week vragen we uw extra aandacht voor 2 speciale aanbiedingen in onze Vers-Vlees-afdeling. Dus profiteer lekker!

>ar Sherry

?/3\

Cercle Special
Amontillado
medium dry ^ literfles
595

donderdag 1. vrijdag 2 en zaterdag 3 april

VERS VLEES

Mager
Runder
poulet
250 gram

37f

Magere
Runderbraadlappen
500 gram kilo
Gemarineerde
T.V.-Sticks
500-gram

Runderg

met 50 % meer inhoud

295

Malse Biefstuk

250 gram

kilo

Salata

Sukadelappen
C
500 gram
fl

98

kilo

kuipje 500 gram

donderdag 1 april

Yorkers
pot 1 80 gram
||Q

Worteltjes
kilo

Sla

98

®Spar Spinazie

•J

'é^ Badkamer
Jf Clean
Brevia
Iniegkniisjes
pak 30 stuks

307

' BROOD EN GEBAK

Boerenbruin
800 gram

398
2k
° 398
ko
298
179

FUNEVLEESWAREN

~ (èJSpar Kaas
voorverpakt^ Af

L

rt

^* Stegeman
Katenspek

IVJi ™lvet jong Jg^J,^ 150 gram
kilo

6 Broodbollen

Volle Yoghurt

Bacon zonder zwoerd

liter

100 gram

blauw 38/44
kleuren inca/vienna

<

aanbiedingen geldig t/m dinsdag 6 april

FRIESCHE «3> VLAG

69

Hero Vruchtensappen
sinaasappel/appel/tomaat
karaf 0,7 liter
1Ofi

Spaanse
Royco Soep
Bloedsinaasappelen rundvlees/koninginne/

Franse Handperen

ossestaart/
champignon

"Él\t\
pakje 1UV

Libresse Gracile

359
Head en Shoulders
Shampoo
fles 150 ml.
398
maxi 20 stuks pak

££? NEEM-DE-PROEF PRIJS:

Koffiemelk

50 JAAR
BUURT!

goudband literfles

PROFICIAT!

diepvries
pakje 450 gram

Golden Delicious
2 kilo

(J) Spar magere
Chocolademelk
plastic literfles

.g ^

2 kroppen • •

* l V £> Continue
.*L^s^S
^^0
Luchtverfrisser
AHKr

95

ar
Lange Vingers
woensdag 31 maart
pak
Hollandse Andijvie
»ar Halvarine

vrijdag 2 en zaterdag 3 april

0,75 liter

198

150 gram 2 blikjes
(J) Spar Mosterd
in whiskyglas
+*+*
hollands/frans/grofV^

Roomboter
pakje 250 g

j»

AARDBEIEN/KERSEN OF
ABRIKOZEN POT 450 GRAM

SPAR SUPER IN: Zandvoort: Celciusstraat 192
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GEMEENTERAAD TELEURGESTELD OVER ONTWIKKELING

Breed overleg alleen voortzetten
op bestuurlijk niveau
jaar vergen voordat de sluiting uiteln- een motie van ons wel wat voorbarig
delijk wordt gerealiseerd.
zijn. Overigens zijn er door de Raad al
veel te veel moties aangenomen", zo
betoogde hij.
Provincie

ZANDVOORT - Het College van
B en W is bitter teleurgesteld
over de wijze, waarop tot nu toe
het met xoveel bombarie aangekondigde „breed overleg" ten
aanzien van het circuit door de
rijksoverheid wordt gevoerd.
Men is dan ook niet van plan om
nog verder aan dit overleg deel te
nemen, wanneer dit niet door
Rijkszijdc op bestuurlijk niveau
wordt gebracht.
Met andere woorden, het college
wil wél over de toekomst van het
circuit met de Rijksoverheid besprekingen voeren, maar slechts
alleen wanneer de ambtenaren
worden teruggeroepen en hun
plaatsen door staatssecretarissen worden ingenomen.
Dit komt tot uitdrukking In een brief
van het college aan de raadsleden,
waarin een overzicht wordt gegeven
van de tot nu toe gevoerde besprekingen, die weinig of niets nieuws nebben
opgeleverd.
Deze brief werd dinsdagavond aan de
raadsagenda toegevoegd, om de
raadsleden te informeren en alvorens
de wensen van het college aan de
rijksoverheid kenbaar te maken, de
mening van de raadsleden te peilen.

Door het college wordj gesteld dat de
houding van de Provincie in tegenstelling tot die van het Rijk, wél
constructief genoemd kan worden.
Het college is dan ook van mening dat
een „smal overleg" met de provinciale
overheid een betere aanpak betekent,
omdat in samenwerking van OS naar
mogelijkheden gezocht kan worden
op de kortst mogelijke termijn en ook
bvj het bestaan van de geluidshinderproblematiek toch tot meer omvangrijke woningbouw te komen.
Bovendien mogen de plannen, een
alternatieve bestemming te verwezenlijke gedurende het al dan niet
„breed" of „smal" overleg niet op een
laag pitje worden gezet, doch moet
men ook hieraan blijven werken.
Dit laatste is een voorstel van drs. Ter
Veer dat op de raadsvergadering aan
de conclusies van het college werd
toegevoegd.
Deze zienswijze van college en raad
zal aan de partners van het Breed
Overleg worden toegezonden, omdat
de aanwezige raadsleden de brief niet
alleen als kennisgeving wilden aannemen, maar ook de mening van de
raadsleden ter kennis willen brengen
aan de overlegpartners.
.. .
Motie
_ r _, .
,
, „
P°° Fliennga (Inspraak Nu) werd
trouwens aangedrongen op een motie,
waarin in niet mis te verstane bewoordingen het ongenoegen van de raad
ter. kennis van de Rijksoverheid
moest worden gebracht. Flieringa zag
zijn duistere vermoeden bewaarheid.
„Het college was bij de neus genomen,
omdat de rijksoverheid, of liever de
verschillende overheden ieder hun eigen stokpaardje berijden en van enige
overeenstemming geen sprake was."
Hu werd hierin gesteund door Gert
Toonen (PvdA) die ook veel heil zag in
een motie, een mening die door locoburgemeester Van der Mije en voorzitter van de vergadering zeker niet werd
gedeeld.

Beëindiging contract
Volgens het schrijven van B en W zijn
de venchlUende mogelijkheden tot
opheffing van de geluidshinder door
beëindiging van het contract met de
circuitexploitant besproken..
Uitgaande van de wetenschap dat
iedere aktie op dit terrein aan voor- en
tegenstanders een reaktie zal uitlokken en iedere procedure daardoor via
verzet, bezwaar- of beroepschriften of
inschakeling van de burgerlijke rechter vertraagd zal worden, werd over de
inzichten wel overeenstemming bereikt.
Zo zegt het college dat een publlekrechtelljke procedure (Wet Oeluidhinder) circa 5 jaar zal vergen, voordat
uiteindelijk een beslissing is bereikt.
Feitelijke sluiting van het circuit zal
door een dergelijke procedure 3 tot 4
jaar worden tegengehouden.
Een privaatrechterlijke procedure (bij
voortijdige contractbeèindiging door „De officiële notulen van de laatste
de gemeente) kan, wanneer de Cenav vergadering van het „Breed Overleg"
hiertegen beroep aantekent, ook drie zijn nog niet eens ontvangen, dus zou

Vomi!
Door wethouder Termes werd de houding van het minsterie van Vomil
strikt ambtelijk en star genoemd. „De
bijdrage van dit ministerie blijft beperkt tot een deskundige uitleg van
de komende wettelijke voorschriften,
zonder dat daarbij iets kan worden
aangedragen om de ruimte, die de
voorschriften bieden om tot een redelijke oplossing te komen, te gebruiken."
De houding van Vomil was voor öe
fraktievoorzitter van het CDA, Rlchard van As, reden op te merken dat
het CDA uitdrukkelijk in de motie
van 1979 heeft gezegd, dat het contract van de Cenav slechts beëindigd
mag worden, wanneer een altematieve bestemming en inkomsten van het
terrein gerealiseerd kunnen worden.
Richard van As zag voorlopig niets in
voortzetting van het „breed overleg"
wanneer het op deze wijze gevoerd
wordt. „Zowel het één als het ander
kan jaren duren en waar blijven wij
dan met de noodzakelijke woningbouw"? zo vroeg hij zich af.
Van As zag meer in het aanvechten
van de bestaande bouwgrenzen, het
realiseren van woningbouw in Zuid en
handhaving van het Cenav-contract.
Jan Jongsma (WD) hield een betoog,
waarin hij het college beschuldigde
van „misleiding" ten aanzien van de
wet Geluidhinder. De WD had deze
ontwikkeling reeds voorzien, verstandiger ware het geweest orn in november medewerking aan de Rijkslening
te hebben verleend", aldus Jongsma
wiens betoog neer kwam op „eigen
schuld, dikke bult-verhaal".
Wilden Inspraak Nu en PvdA een
motie verzenden, D'66 bij monde van
Nel Vreugdenhil zag meer in het benaderen van de eigen partijvoorlieden in
Den Haag. „Wanneer de raadsleden
ieder hun eigen partij inschakelen,
dan moet het „breed overleg" wel van
de grond komen", zo zei zij, hieraan
verontschuldigend toevoegend dat ze
de regeerders van D'66 wel kon bereiken, maar dat er naar haar in dit
opzicht niet werd geluisterd. „Misschien bereiken de overigen meer",
merkte ze nog hoopvol op.
Nadat men tot een schorsing was

s^l^fslf^

Weer succes
Na het succes van het 2e team
tegen V.H.S., welke ontmoeting
uiteindelijk eindigde in 8-0. slaagde het 1ste team erin S.V.S. 4 te
verslaan met 5-3! De jeugdleden
Pieter Meester en Edgar Koper
slaagden voor het pionnen-diploma met resp. 7 en 9V2. Voor het
..toren-diploma" slaagden Roeland van Caspel (6), Serge de Winter (6) en Roland Paap (9). Mooie
successen, waarmee ik onze aktieve schaakclub van harte feliciteer.

In memoriam
In Apeldoorn, waar hij zich op 4
april 1950 vestigde en waar hij bij
de afdeling „Bevolking" was aangesteld, is op 20 maart j.l. op
slechts 63-jarige leeftijd geheel onverwacht overleden onze oudplaatsgenoot Arie Weber. De overledene heeft in Zandvoort, vooral
in de bezettingstijd een rol van
grote betekenis gespeeld en was in
het verzet een onmisbare persoon,
op wie altijd kon worden gerekend.
Hij was, in de rang van adjunctcommies, sous-chef bij de afdeling
bevolking, waar de heer Piet van
der Meij KCz het hoofd was. Op
het gebied van medewerking bij
het ondergrondse werk heeft hij
voor Zandvoort zeer belangrijk
werk verricht. Hij hielp waar hij
kon, o.a. bij het verstrekken van
bonkaarten door het distributiegrens woongebied «eigent
kantoor, de heren Bisenberger en
aanwijzing ion (
De Haas zouden u daar staaltjes
d xt: 23-2-1077
van kunnen vertellen en persoonlijk was hij mijn rechterhand bij
het vervaardigen van valse peraanwijzing GS
soonsbewijzen en allerhande pafiguur s.s-a
pieren die nodig waren, om mensen uit de macht van de bezetter te
houden.
Zijn werk was van onschatbare
Duidelijk, is op deze tekening aangegeven waar de bebouwingsgrens
waarde.
Persoonlijk werkte ik veel
van Zandvoort loopt. Momenteel wordt voor De zeereep door het
met hem samen en het heeft mij
college op Provinciaal niveau gevraag deze grens te verleggen. Voor
altijd verwonderd, dat hij nimmer
andere bouwlokaties, zoals kop Van Lennepweg etc. moeten nog gegrepen werd. Arie Weber was in
bestemmingsplannen wroden gewijzigd, resp. vastgesteld. Op de
dit opzicht een bescheiden en stil
werkend mens, die nimmer prat
vraag van Jongsma aan het college duidelijk de bouwlokaties aan te
ging op het werk, dat hij clandeswijzen, waar de gemeente in de toekomst denkt sociale woningbouw te
tien verrichtte. Een prettig en jorealiseren, kwam geen antwoord.
viaal mens ook in de omgang met
wie het een lust was om mee saovergegaan, kwamen de raadsleden dat de procedurele hindernissen en
men te werken. Dat wil ik bij zijn
tot de overeenstemming de zienswijze (financiële) konsekwenties, verbonplotseling en onverwacht verscheivan het college te steunen, zodat uit- den aan de mogelijke oplossing ieder
den hier toch wel even memoreren.
elndelijk werd besloten:
zelfstandig en eenzijdig optreden van
De afdeling Bevolking was toen
Het breed overleg slechts voort te de gemeente Zandvoort, hetzij punog gevestigd in het oude raadhuis
zetten, waaraan door Rijkszijde hier- bliekrechterlijk of op privaatrechterin de Haltestraat. Ernaast was het
aan op bestuurlijk niveau medewer- lijk terrein uitsluit;
politiebureau. Er heeft zich heel
king wordt verleend:
dat door het college in een smal overwat spannends afgespeeld in die
leg met de Provincie gezamenlijk geroerige dagen. Arie Weber vervulzocht zal worden naar mogelijkheden
de daarbij een vooraanstaande rol.
om ook bij de inwerkingtreding van
Voor Zandvoort is hij van onschatde wet Geluidhinder tot een snellere
bare waarde geweest en dat zal
woningbouwrealisatie te komen;
Zandvoprt nooit vergeten. „Veilig
dat naarstig doorgezocht moet worin Jezus armen", luidde zijn rouwden en plannen ontwikkeld moeten
.tekst. Het tekende hem ten voeten
worden te komen tot een alternatieve
bestemming van het circuit.

Geslaagde jubileumviering
ZANDVOORT - De Bazar en de
reünie van oudleerlingen van de
Oertenbach Mavo kan in ieder
opzicht geslaagd genoemd wor-

den.

Veel, heel veel reünisten waren
naar Zandvoort gekomen van
heinde en verre orn de eerste samenkomst die werd georganiseerd mee te maken. Zelfs een
oudleerlinge uit Duitsland had de
weg naar huis gemaakt. Het werd
dan ook een feest van blij herkennen en opmerkingen als „Gos zeg
jij bent ook niks veranderd" waren niet van de lucht.
Ook veel oudleraren waren naar
Zandvoort gekomen, om hun vroegere
leerlingen te begroeten, een uitzondering was de heer Leeksma, die wegens
ziekte de geplande reis moest afzeggen. Spontaan werd door zijn oudleerlingen en het comité dat verantwoordelijk was voor deze reünie besloten,
deze leraar een speciaal boek, samengesteld op de reünie met handtekeningen, versjes, foto's en verslagen,
toe te sturen.

sultaat met vertrouwen tegemoet.
Kei -en keihard was er gewerkt door
de diverse leerlingen, leerkrachten en
zeker de conciërge de heer Bruin om
van de school een waar feestterrein te
maken. ledere klas had een ware metamorphose ondergaan zo was er een
gezellige boetiek, een sfeervolle platenshop, een echte sneltekenaar met
kunstmarkt, terwijl de aankleding
van de aula (complimenten aan de
heer Bruin) had geleid tot een uitnodigend restaurant waar tevens het rad
van avontuur door een uitstekend
spreker werd bediend. Ongetwijfeld
een schorre stem de volgende dag
voor deze enthousiaste standhouder,
doch dat zal hij er waarschijnlijk
graag voor over hebben gehad.
Begunstigd door het mooie weer waren de festiviteiten zelfs naar het
school
plein verplaatst en werd de curling
daar enthousiast beoefend.

Veel belangstelling was er behalve
voor de reünie ook voor de bazar, die
tot doel heeft gehad meer geld bijeen
te brengen opdat verschillende andere aktiviteiten in verband met de 25
jarig jubileumviering doorgang kunnen vinden. Voorlopig was het batig
saldo nog niet bekend, doch de
schoolleiding ziet het uiteindelijk re-

Samen naar cursus
De afdeling Preventie van de
Stichting voor Geestelijke Volksgezondheid in Haarlem organiseert weer een kursus voor WAO /
AWW-ers. Deze kursus is bestemd
voor WAO / AWW-ers. U kunt ook
samen met uw echtgeno(O)Ue) of
partner meedoen. Je zit er tenslotte samen mee. Verschillende onderwerpen komen aan de orde:
tijdsbesteding, regelingen en instanties, aktiviteiten voor WAO'ers in Haarlem. Verder is het de
bedoeling om met elkaar ervaringen uit te wisselen: hoe was het om
in de WAO te komen, wat is er
allemaal veranderd, reakties van
de omgeving, enz.
In zo'n kursus kun je leren: wat de
één niet weet. weet de ander wel.
Je kunt ontdekken dat veel ervaringen gemeenschappelijk zijn en
dat ze ook te maken hebben met
de maatschappij waarin wij leven.
Je kunt elkaar steunen en opkomen voor de belangen van arbeidsongeschikten, uw belangen dus!
De kursus bestaat uit 7 wekelijkse
bijeenkomsten op de woensdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Deelname is gratis. De informatiebijeenkomst is op donderdagochtend 22 april om 10.00 uur op het
Wilhelminapark 6 in Haarlem.
Opgave en inlichtingen bij Hans
Kaaij of Mimi Roose, tel. 023319325.

Toneelspel
Op woensdag 14 april aanstaande,
zal in Gebouw De Krocht door de
Toneelgroep 8 oktober uit Alkmaar een toneelstuk worden opgevoerd. getiteld: Het kan vriezen,
het kan dooien, vandaag regent
het!

Het stuk handelt over veranderingen op het platteland, met name in
Noord-Holland en de problemen
die hiermee samenhangen. Entreeprijs is ƒ4,— per person.
Het lijkt mij toch juist u er op te
wijzen dat dit toneelgezelschap
naar Zandvoort komt op uitnodiglng van het college. Deze regionale toneelgroep heeft Alkmaar als
standplaats, doch de stukken die
door hen worden gebracht, kunnen
zich afspelen in de hele provincie.
Drie jaar geleden heeft de provlncie Noord Holland het voortouw
genomen tot deze ontwikkeling
van regionaal theater.

f A dverlentiej

Een speciale sfeer was er in het
gymnastieklokaal bij de reünisten,
nadat de heer Nijboer de onderscheiding van „eerste Reünist" had ontvangen steeg de stemming naar carnavaleske hoogte.
Veel leerlingen van de jaargangen
1956 t / m 1965 hadden elkaar inderdaad in geen jaren gezien, en foto's en
verhalen deden dan ook de ronde.
Een goede gedachte was het geweest
van het organiserende comité om Blij herkennen van de reünisten in het gymnastieklokaal van de
voor de muzikale omlijsting van het
gehele evenement de groep van Theo Gertenbach Mavo op zaterdag 27 maart 1982.
Smit uit te nodigen, die er voor zorgde
dat de muziek de wisselende tendens
van de hele avond vol hield.

Resultaten zichtbaar

Feestelijke boomplantdag
ZANDVOORT • Gistermorgen
werd in Zandvoort ook deelgenomen aan de nationale boomplantdag. Niet minder dan tweeënzeventig platanen werden door de
schooljeugd geplant in de „groenarme" omgeving van de Heymansstraat / Jac.Catsstraat.

uit. Mogen zijn nabestaanden daar
kracht en troost uit ontvangen,
want Arie Weber was niet alleen
een behulpzaam, maar ooH een
gelovig mens. Wij zullen hem nooit
vergeten.

Sfeer

Belangstelling

wel zullen „aanslaan". Vorig jaar hebben de ruim honderd populieren in en
rondom het Vijverpark het eerste jaar
overleefd, een hoopvol teken.
Bomen die een paar jaar geleden werden geplant in de dr. GerJcestraat
hebben vrij veel beschadigingen oplopen omdat het parkeren voor velen
toch meer problemen oplevert dan
men mag verwachten. Met het plaatsen van boomkorven hoopt men iets
aan dit euvel te doen. „Wanneer de
jeugd dan ook beseft dat de bomen
worden geplant met de bedoeling dat
ze er over vijftig jaar nog zijn, dan
beantwoordt de beplanting aan de
verwachting en zal Zandvoort nog een
groene badplaats kunnen worden".
Ook de korte informatieve lezing die
voorafging aan het boomplanten was
erop gericht de jeugd attent te maken
op het belang van het planten en in
leven houden van deze jonge bomen.

De vijfenzestig leerlingen van de Hannle Schaft, Maria en Oranje Nassauschool werden eerst feestelijk ontvangen in de kantine van Zandvoortmeeuwen, voordat de mouwen opgestroopt en de bomen geplant konden
worden. Bovendien was dit nu ook
weer niet zo zwaar, omdat door werknemers van Publieke Werken de gaten, Ixlxl meter, al waren gegraven
en ook een mengsel van verse aarde
en compost al was aangebracht.
Nieuw zijn dit jaar de boomkorven die
om de jonge aanplant worden gezet,
dit ter voorkoming van beschadigingen.
Volgens een woordvoerder van de
Dienst Publieke Werken is het ieder ZANDVOORT - Op zondag 4 april
jaar opnieuw de vraag of de bomen aanstaande wordt een koffieconcert
gegeven in Hotel Bouwes in Zandvoort. Het programma omvat liederen
van Schubert en Brahms. Uitvoerenden zijn: Bart van Oerle, bariton;
Liekele Hamstra, tenor; Els Zorn, sopraan en Peter Kranen, piano. Aanvang 13.00 uur, plaats Dauphin Zaal,
prijs ƒ6,- p.p. incl. kopje koffie.

Koffieconcert

Unaniem was men van mening ciat de
eerste reünie van de Gertenbach Mavo bijzonder geslaagd was. Plannen
werden gemaakt voor een herhaling
van dit evenement, sommigen spraken zelfs van een traditie die opgebouwd zou moeten worden. Het reunistencomité wil hieraan voorlopig
nog niet denken, „Wij zijn blij dat we
dit hebben overleefd, later zien we wel
weer" was de reaktie op maandagmorgen, na een zeer vermoeiend
weekend.
M.A.

Paaseieren
zoeken
ZANDVOORT - Op paaszaterdag 10 april zullen alle kinderen die vóór 12.00 uur een gekleurd of een versierd ei aan de
kassa van het zwembad De
Duinpan inleveren, tegen een
gereduceerd tarief van ƒ 1,30
kunnen zwemmen.
Feest wordt het na 14.00 uur
wanneer alle kinderen in de
buitenaccommodaüe deze eieren, plus nog zo'n honderd van
het zwembad zelf, mogen gaan
zoeken.
Bovendien worden er deze
middag weer vier films in de
„zwembios" vertoond.

Zwangerschapsbegeleiding

ZANDVOORT - Door de kruisvereniging Zandvoort wordt op 31 maart
1982 gestart met een begeleiding voor
zwangere vrouwen.
De begeleiding omvat onder andere
alle facetten en het aanvullen van
kennis omtrent zwangerschap, baring
en het vader- en moederschap.
Het geheel dient ter ondersteuning
van een spontaan gedrag, voor, trjdens en na de bevalling.
Vanaf 31 maart dus iedere woensdagavond in het Gezondheidscentrum
aan het Beatrixplantsoen, aanvang
19.00 uur. Voor telefonische inlichtingen: tel. 02507-12880 (Atie Klijn) en
02507-13216 (Jannita Overpelt). Ook
vaders welkom.

Brandweer
bevrijdt
bewoners
ZANDVOORT • In een lift van de
Bodaanstichting aan de Bramenlaan
in Bentveld, die bleef steken, vielen
twee bewoners flauw. Gelukkig was
de brandweer snel ter plaatse die de
beide liftgangers uit hun benarde positie bevrijdde. De verse lucht bracht
de geschrokken bewoners snel bij zodat doktershulp niet noodzakelijk
bleek.

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
dirigent: JERZY KATLEWICZ

CONCERTGEBOUW HAARLEIVS 20.15 UUR
dinsdag 11 mei
solist
RAFAËL ORQZCO
PIANO
Ouverture Fidelio
Symfonie no 1
Pianoconcert no 5

dinsdag 18 mei
soliste
EMMY VERHEY
VIOOL
Ouverture
Prometheus
Symlonie no 2
Vioolconcert

-

dinsdag 25 mei
solist
EUGEN INDJIC
PIANO

Pianoconcert no 2
Symfonie no 9

Het slotconcert op dinsdag 25 me' wordt gegeven mot het Toonkun:.;!koor Amsterdam en de solistische medewerking van:
Manneke van Bork sopraan. Carolyn Watkinson mezzo-sopraan.
David Johnston tenor en Henk Smit bas-banlon
abonnement voor 3 concerten ( 30.- CJP abonnement
losse kaart f 15,-- losse CJP kaart f 7,50
Plaatsbespreken voor abonnementen vanaf zaterdag 10 april bij het
Concertgebouw Lange Begijnestraat 13 Haarlem, van 10.00-15.00 uur.
Telefonisch 023-32 09 94 van 12.00-15.00 uur.
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de Grote Krocht
Vele kleuren en heerlijke
bloemige geuren bij:

Te koop:

moderne
eethoek
Tel. 16033-15182.

'ERICA'

BLANKE VARKENS-

I/g

TE HUUR:

gemeubileerde
kamer
Te bevragen bij:

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

02507-16033/15182.

KIPFILET
• " ' " • • > *
15
95
1

VARKENSSCHNITZEL

**'**V

VOOR UW VIERVOETER

GEKOOKTE
VARKENSLEVER
150gram
ONTBIJTSPEK
150 gram
FIJNE GEKOOKTE
WORST 500 gram . . .
(SLAGERS)
LEVERWORST
500 gram

VERSE WORST O F
SAUCUZEN
fijn gekruid, kilo

VERSE RUNOERLEVER

MAGER HART
,kilo .:./

500 gram .,

.....

•..

BRAADKRABBEN

KOPVLEES

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.
Schouderkarbonade Per kg

6,98

1,25

Ribkarbonade per kg
Haaskarbonade Perkg

8,98
9,98

1,49

Verse knakworst 500 gram

oh

3,75

&

2,98

Rokersbenodigdheden met hoge
kortingen.

REINIGEN - STOMEN • PERSEN

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

studio

duizendpoot
Hotelbad
Zandvoort,
Thorbeckestraat 23
Zandvoort.

WERK
in de huishouding,
winkel of horeca en
voorde maand juli
en half augustus.
Tel. 02507-15483

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

van maandag t/m vrijdag
. van 8.30-12.30 en van 13.00-18.00 uur,
zaterdag van 9.00-13.00 uur geopend.
Grote Krocht21 -Telefoon 12574.

Grote partijen vorstelijke meubelen uit
o.a. faillissementen, worden nu tegen
belachelijk lage prijzen aangeboden.
Keuze uit meer dan 160 modellen bankstellen
in leder en stof, zowel modern als klassiekDagelijks geopend van 1400 tot 17.00,
zaterdag van 11.00 tot 17.00 en de
koopavonden van 19.00 tot 21.00 uur.
Zorg dat ü daar bij bent!

af voor 112,36 incl.
bijpassende schroefjes.

Nieuw

Nieuw

P. K. MEUBEL

Nieuw

Videotheek Zandvoort

presenteert de unieke vierlaags matras

OAY-4
Rugklachten verdwijnen en de DAY-4 matras is
in alle maten verkrijgbaar.

Helmerstraat 11 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 21 50

Bel voor prijsopgave en titellijst
02507 -1 83 26

Br. ond nr. ZBSS.

Dépositair
Marbert
Ellen Betrix
Max Factor
Oranjestraat 7,
Zandvoort,
tel. 02507-12327

J.W. van Putten
BrederodestraatBI, Zandvoort

toiletjuffrouw

DIEETARTIKELEN

heel l pluais \c;or L-c n

zelfstandige collega
op trcc-laiiL'c b;iMv
Passa^i-42 -/undvoori
TH. 02507- J 25 I I » / l 54 7X

(Door du consumentenbond als goed beoordeeld)
Grote Krocht 25, telefoon 17751

voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

behandeling.
Nu plaatselijk centimeters
AFVALLEN waar u maar
wilt, in 2 uur tijd.
Behandeling op afspraak.

BOUWES PALACE
Tel. 02507-13871

Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 02507-14131

Haltestraat 8,
Zandvoort

Aktiviteiten april 1982
Rustig jong gezin met twee kleine kinderen
zoekt een

WOONHUIS
te huur, event. zelf opknappen geen bezwaar,
liefst met tuin om de kinderen in te laten spelen.
TELEFOON 18418

Drogisten) • Reform

MICHAËL KAPPERS

KWIK SLIM-

Openbare
Bibliotheek
Zandvoort

MOERENBURG

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

te Zandvoort-Noord.
r" 650,-p. mnd.
Inl.: Postbus 247
2040 AE Zandvoort.
Tel. 02507-16174.

DROGISTERIJ

Strandpaviljoen
vraagt nette

kantoor/
winkelruimte

Compleet (oto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

• invullen van aangiftebiljetten
• financieringen
• adviezen
• assurantiën

NIEUW!

TE HUUR:

FOTO Quelle

Belastingconsulent/accountant

ZEEZICHT

NET MEISJE

voor de bediening tijdens de weekeinden.
Aanmelden na 15.00 uur tel. 02507 - 1 57 08.

Bouwman

tussen 16.00 en 18.00 uur, behalve zondags.
Wij bezorgen en halen de banden
bij u thuis.

Tel. na 19.00 uur:
14321.

Prins Hendrikkade 161 Amsterdam
Tel. 020-22 34 56

voor de maanden sept.,
okt., febr. en maart, op
permanente basis.

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

Postbus 374 - 2040 A J Zandvoort

helpt u bij:

HET KASTENHUIS

Boulevard Paulus Loot 17-19
vraagt

appartement,
atelier o.i.d.

Zijlweg 9 / Haarlem / Tel. 023-326182

Haal nu uw
BRQMFIETSPIAATJE

RESTAURANT OPATALIA

te huur of klein

woningstoffering

Studente, 20 jaar,
zoekt voor de
zaterdag

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Tel, 1 60 33

GROTE KROCHT 21 • ZANDVOORT
TELEFOON 02S07-12S74

KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

Schrijver zoekt een

Nu ook het adres voor uw

Gevraagd voor de
zomervakantie
manl. of vr.

Azeanetté

STRIPBOEKEN

$$&

BINNEN-EN
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- EN GLASWERK

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

Uw adres i voor:

BOEKEN
De Krocht TIJDSCHRIFTEN

?••*'£?$

^^••^•••^'^^^^•^••^••^••^•••^••^•èi:?:::?^

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186.

WEZENBEEK
Grote Krocht 28, Zandvoort.

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarènmagazijn

J
J
^
J
^
J
^
I
^
E
I
^

MEUBELVERKOPING

Maar dat was een eenmalige opname.
Onze specialiteiten, vakkundig advies
zijn blijvend.
DIERENSPECIAALZAAK

Ook zondagmiddag
geopend.

Aanbiedingen geldig tot en met zaterdag 6 maart.

AUG. v.d. MME

De foto's waren
grandioos!!!

GROTE KROCHT 19 / ZANDVOORT
TELEFOON 02507 - 17878.

HAARLEM: Zijlweg 102
HEEMSTEDE: Binnenweg 117
ZANDVOORT: Grote Krocht 7

i^fij De slagerij waar de klant nog echt koning is

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

f c/a érometmocfë

TAST TOE SLAGERIJEN
LISSE: Blokhuis 18
HILLEGOM: Hoofdstraat 73
HAARLEM: Botermarkt

4,98

Voor al uw c.v.-, loodgietersen dakbedekkerswerk
naar:

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507-13176
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67.

* Van 5 t/m 7 april verzorgt het C. N. V. Haarlem een
informatiestand voor schoolverlaters;
*

Filmvoorstellingen door de film-inn:
vrijdagavond 2 april: Voltati Eugenio;
vrijdagavond 16aptil: Lolita;
vrijdagavond 30 april: Het meisje met het rode haar.
Aanvang: 21. 00 uur.

* Maandagochtend 26 april:
informatieochtend voor ..beginnende" slechtzienden
over leeshulpmiddelen, in samenwerking met de
Nederlandse Blindenbibliotheek en de afdeling Bijzondere Dienstverlening.
Aanvang: 10.00 uur.
* Woensdagavond 28 apm.
lezing door Herman Pieter de Boer;
Aanvang: 20.00 uur.
* Elke woensdagmiddag
kinderen tot 11 jaar.

om 2 uur voorlezen voor

* Alle aktiviteiten zijn gratis toegankelijk.

Mededelingen:
De openbare bibliotheek is GESLOTEN van:
8 t/m 13 april / 29 april t/m 3 mei.
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FAMILIEZAAK NA ZESTIG JAAR GESLOTEN

Zandvoorfes
SSiieuwsbiad

„Mijn schoolvriendjes pelden
garnalen, en ik de amandelen"
ZANDVOORT - „Onze tearoom,
of lunchroom, was echt een begrip in de Jaren vóór en na de
oorlog. „Een taartje eten bij Thomas" zeiden ie dan. Als de kerk
uitging op zondagmorgen dan
stond er een lange rij klanten te
wachten, soms tot aan De Kousepael om een gebakje bij de koffie
mee te nemen. Er waren toen nog
veel echte badgasten in Zandvoort, mensen die voor langer
dan een maand een huis huurden,
die kwamen op zondag altijd gebak halen. In de jaren zestig en
zeventig is dat wat afgenomen,
iedereen ging ineens aan zijn lijn
denken, maar echt stil hebben we
het nooit gehad."
Dat vertelt de heer L. Thomas,
wiens familie precies zestig jaar
een banketbakkerij annex lunchroom in de Haltestraat heeft ge-

timmerman van beroep, groot 134 ca
voor de somma van ƒ301,50 werd
verkocht, wordt in de koopakte als
plaats de Haltestraat genoemd.
Lefferts bouwde er een woonhuis,
doch op 13 februari 1892 werd het huis
met grond op een veiling te koop
aangeboden. Het was de heer Bastiaans die het kocht en er op 9 mei
1892 nog grond van de gemeente bij
kocht, zodat het gehele perceel de
grootte kreeg dat het nu heeft.
Vishandelaar Paap werd de eigenaar
van huis, grond en opstallen op 5 mei
1900. Opnieuw via een veiling kwam
het pand in handen van de Qebroeders E. en L. Gerzon uit Amsterdam
op 15 april 1902.

Niet duidelijk is of de Gebroeders
Gerzon, die in de koopakte wél als
confectionnairs staan vermeld, er ook
een mode- of manufacturenzaak in
hebben gevestigd. Zeker is wel dat het
opnieuw van eigenaar verwisselde en
wel op l mei 1911. Koper was de heer
had.
E.F.G. Roest, die huis, tuin en erf,
Haltestraat l kocht, volgens de akte.
In oktober 1981 werd de zaak door de In die jaren, zo blijkt, wisselde het
heer Thomas verkocht en aan het huisnummer met de regelmaat van de
einde van april zal deze worden hero- klok. Kruidenier Roest bleef tot l
pend. „Onder onze naam en een zelfde maart 1918, en begon toen aan de
bedrijf, dat vind ik toch wel fijn. Mijn overkant van de Haltestraat met een
vrouw en ik zijn blij dat door de nieuwe zaak. Waarschijnlijk is het
Gebroeders Van Houten de oude toen opgekocht door de heren Schretnaam wordt gevoerd, het zal dan wel ler & Schmid als geldbelegging, want
Patisserie heten, maar toch de naam uit de stukken blijkt niet dat er toen
Thomas is niet weg, en dat vinden wij een bedrijf in werd uitgeoefend, of
beiden bijzonder. Ook zal de lunch- men moet het gehuurd hebben. Op 3
room helemaal aangepast en in een juni 1919 werd het gekocht door de
nostalgische stijl worden voortgezet. weduwe Boschmann-Ravelli.
Twee dingen waar wij verheugd over Deze dame heeft er slechts één seizijn, want de zaak zit toch wel aan je zoen een lunchroom geëxploiteerd,
hart gebakken, en dat kan ook haast want in december van datzelfde jaar
werd mevrouw de weduwe Heinerixniet anders."
Schulze eigenares.
Deze had al een lunchroom in de
Historie
Haltestraat, naast het pand waar nu
Precies zestig jaar heeft de familie de sportwinkel / netsenhandel VerThomas de banketbakkerij annex steege is gevestigd.
lunchroom in de Haltestraat geéxploi- Op l december 1919 werd ook de
teerd. In het jaar 1921 kocht banket- banketbakkerij geopend, en kreeg het
bakker Thomas uit Leiden de zaak en pand de huidige bestemming.
kwam met vrouw en vier kinderen „Het was best een ruim huis, toen wij
naar de badplaats. De heer L. Thomas er kwamen wonen", herinnert Thowas de één na jongste, nog geen jaar mas zich. „Er waren twee kamers
oud, en is in tegenstelling tot de drie beneden, de winkel, de keuken, de
zusjes die in Zandvoort werden gebo- bakkerij en de tearoom. Door de winren, geen „echte" Zandvoorter.
kel kwam je via de keuken naar de
Een gezin met zeven kinderen dus, bakkerij en dan naar buiten. Daar
dat toch wel ruim woonde in het pand waar nu het parkeerterrein is, had je
aan de Haltestraat.
vroeger een vrij veldje tegenover IJGrappig detail is dat uit vergeelde zerhandel Zandvoort. Het grensde
stukken blijkt dat de Haltestraat in aan Van Saasse en daar hebben wrj
1925 op het kadaster nog steeds wat afgespeeld vroeger. Boven waren
„Spoorwegstraat of Haltestraat" werd vier slaapkamers, een gezellig huis. Ik
genoemd, (Kadastraal plein gemeente kan my nog herinneren dat wy veranZandvoort sectie C-1925). •
derden van woonkamer. Zomers hadVreemd vindt de heer Thomas, want den wij de éne kamer, en 's winters
vanaf 1889 toen het stuk grond door woonden wij in de andere. Kompleet
de gemeente aan Bemand Lefferts, met andere meubelen. Dat kun je je

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Benlveld en Aerdenhout.
Verschijn! iedere donderdag.
Uitgave Weekmedia B.V., Amstelveen
Hoofdkantoor: Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
tel. 02977-28411, Postbus 264, 1430 AG
Anlsrru>nr: qooprjnd van 8.30 tol 17.00 uur.

nu toch eigenlijk niet meer voorstel- op. Als je als kind uit school Kwam
len."
dan werd je direkt aan het werk gezet.
Moesten mijn schoolkameraadjes van
de Mariaschool garnalen pellen, ik
Schooltijd
kreeg direkt een grote bak amandelen
voorgezet die gepeld moesten worden.
De kinderen van het gezin Thomas Mijn jongere broer was altijd het haas(drie zonen en vier dochters) werden je voor de bestellingen. Nog met van
haast automatisch ingeschakeld in die grote houten kisten, daar gingen
het bedrijf van hun vader. ,,Er is ons de taarten in en dan met een leren
eigenlijk nooit gevraagd wat wij wil- riem op je schouder op de fiets wégden worden. Dat kwam ook niet bij je brengen. Direkt uit school." En terugdenkend aan die periode zegt hij: „Ja
Zandvoort zat toen toch wel anders in
elkaar. Al die grote hotels en pensions. Zomers was het echt hoogseizoen. Veel badgasten, die je leerde
kennen. Als ik eraan terug denk, mensenkinderen er werd wat afgesnoept
in die dagen. Grote taarten, maar ook
wel kleine gebakjes. Schuimgebak bijvoorbeeld is er helemaal uit, maar dat De heer en mevrouw L. Thomas in hun zaak aan de Haltestraat.
was wel een specialiteit van het huis
ring hadden, dan zag je ze vaak samen bakschoteltjes werden aangepast.
hoor."
komen, ook wel een ontmoetingspunt Speciaal de zeventiger jaren zorgden
was het voor de badgasten. Dat kon je ervoor dat personeel, voor het wégwel merken. Ik denk dat het voor de brengen van de bestellingen, onbeDertiger jaren
Zandvoorters, dus voor jongens die taalbaar werd. De grote hotels verDe drie zonen Thomas kwamen dus een visje wilde uitgooien naar een dwenen één voor één uit Zandvoort.
allen in het bedrijf van vader. De bepaald meisje te veel in het centrum „Je moest aan het einde gewoon opoudste is later voor zichzelf begonnen, lag. Alhoewel, er werden wel afspraak- passen dat de klanten je niet bestalen.
doch zoon nummer twee bleef in jes gemaakt elkaar bij ons te ontmoe- Kwamen ze de zaak binnen en voorZandvoort en ook de jongste. Me- ten, zo weet ik er wel een paar", dat je er zelf was hadden ze al een
vrouw Thomas sr. moet een erg druk vertelt de heer Thomas met pretlicht- greep in de vitrine gedaan. Of ze
bestelden voor twee personen één kofleven hebben gehad, zeven kinderen é jes in zijn ogen.
fie en één gebak, en deelden dat dan.
de banketbakkerij én lunchroom aan
Dat op zichzelf vond ik niet erg, jonge
huis. De zussen hebben allemaal in de Na de oorlog
mensen hebben niet zoveel te vertewinkel geholpen, waarbij de oudste
zus Jos heel wat werk heeft verricht. In het jaar 1942 werd het gezin Tho- ren, maar de zaak was zeer arbeidsinDat vertelt mevrouw Thomas, die mas geëvacueerd, terwijl de heer L. tensief, de gezondheidstoestand van
evenals haar schoonmoeder destijds Thomas onderdook. Na de oorlog mrjn vrouw niet meer optimaal, dus
werkzaam was in een banketbakkerij kwam men terug in de Haltestraat. een goede gelegenheid om precies op
toen zij haar man leerde kennen.
„Helaas was moeder overleden, maar de dag af, zestig jaar na de opening de
De tijd dat een zacht schuimgebakje 8 gelukkig hielp zus Jos", vertelt de zaak te sluiten", zegt de heer Thomas.
cent, slagroomgebak
10 cent, en één heer Thomas. Sinds 1952, na haar „We kunnen nu nog van het leven
grote punt 12 J /2 cent kostte, kan ook huwelijk, hielp mevrouw Thomas in genieten, en laten we dat dan alsjezij zich nog herinneren, hoewel dat de winkel die na het overlijden van blieft ook doen."
wel prijzen zijn van voor de oorlog. Thomas senior door de zoon werd Mevrouw Thomas mist zo rondom
Uit de dertiger jaren is ook de vergun- voortgezet.
Pasen het opmaken van de paaseiening „Verlof A" voor de lunchroom In de vijftiger jaren draaide men nog ren. „Voor het eerst dat ik dat na zo'n
van kracht. „Dat betekende dat er een zoals voor de oorlog, doch langzaam dertig jaar niet meer doe, en dat vind
pilsje, glas wijn, advocaatje of likeur- maar zeker trad ook hier een verar.de- ik wel jammer, maar voor de rest? We
tje kon worden geschonken."
ring in op. De schuimgebakjes ver- gaan wel eens een kijkje nemen als de
dwenen, evenals de ouderwetse bad- nieuwe zaak heropend wordt. De
Een echte ontmoetingsplaats waar de gast. Hiervoor in de plaats kwamen de naam Thomas is niet weg uit de Halen meisjes uit de badplaats appelpunten en de dagjesmensen, testraat, en dat is toch voor ons beHet opmaken van taarten, dat was jongens
elkaar leerden kennen was de zaak veel Duitse toeristen, die bijvoorbeeld langrijk."
één van de hobbies van banketbak- niet. „Wél wanneer ze „vaste" verke- een flink stuk taart wensten. De geMargreet Ates.
ker Thomas, bijzonder fraaie werden er altijd door hem afgeleverd.
.f

Ruilbeurs

OPENING

in de Haltestraat.
Een winkel met veel vers gebak uit eigen bakkerijen.
Gezellig café met uitzicht op het winkelende

Haltestraat 13
Telefoon 14738

andvoorts
,akennieuws
Goed nieuws
Goed nieuws voor de, vaak jonge,
mensen die last hebben van acné. De
schoonheidsspecialiste Ria Suiker en
Myrna Bruynzeel hebben zich gespecialiseerd in het acnéprobleem. Volgens hen is het niet langer nodig dat
men rondloopt met een gezicht vol
puisten en pukkels. Beide dames zijn
gestart met de succesvolle ,,stop-acné" produkten van de Amerikaan
Edouard Hayoun.
De schoonheidsspecialistes zijn zelf
zeer enthousiast over de tot dusver
geboekte resultaten. „Benodigdheden
zijn, buiten de regelmatige bezoeken
aan de schoonheidssalon, een te vqlgen dieet en een serie produkten die
thuis iedere dag gebruikt kunnen worden", aldus Myrn* Bruynzeel. Deskundige hulp en het doorzettingsvermogen van de cliënt (vaak hebben
jongens last van dit euvel) en cliënte
zorgen ervoor dat het acnéprobleem
definitief wordt opgelost. Men is graag
bereid alle inlichtingen te verstrekken
(tel. 02507-14692) en (tel. 02507-12372).

Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 15:
10.30 uur: ds. W.F. Monné van IJsselstein (Vrijz. Herv.).

met garantie
Speelklaar
in onze
showroom

maakt produkten
die een twjede tew wrdienen

Radio en
Elektro
Janssen

Binnenweg 92
Tel. 28 69 63

De Haltestraat m de jaren twintig,

Rooms Katholieke Kerk:
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 3 april, 19.00 uur: Eucharistieviering met orgel en samenzang.
Zondag 4 april. 8.45 uur: Stille Eucharistieviering: 10.45 uur: Eucharistieviering niet medewerking van het St.
Caecilia kerkkoor.
Radiokcrk Uloemendaal, Vijvcrweg 14:
9.30 uur:
ds. E.Th. Thijs. geloofshelijeen rustige winkelstraat met bomen, onherkenbaar!
denis: l1).30 uur: ds. L.J. Boeyingu.
Donderdag S april ( W i t t e donderdag),
19.30 u u r : ds. E.Th. Thijs (Gemeenschappelijke dienst in de Hervormde
kerk, viering H.Avondmaal.
Kerk van du Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
9.30 uur: Zondagsschool en Bijbdgespreksgroepen; 10.30 u u r : ds. W. de
Vries fmorgendienst): 19.30 uur: ds. J.
Smink (Avonddienst).
Noorderstraat l, tel. 13459 (b.g.g. 023 - Woensdag 7 april. 21).00 uur: BijeenARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman en Mol. 320899 of 320464). Spreekuur op werk- komst ceïgroepen.
Arts: C.J.J. Mol, telefoon 15091 en dagen van 9.00 tot 10.00 uur, maan15600. Verdere inlichtingen omtrent dagavond van 7.00 tot 8.00 uur. Verder Niein. Apostolische kerk:
de weekeinddiensten worden ver- volgens afspraak. Voor deze hulpver- Tot nadere aankondiging: zondag 9.30
strekt via de telefoonnummers van de lening, beschikbaar voor iedere inwo- en Kï.OO uur: woensdag 20.00 uur:
huisartsen. Anderson: tel. 12058; ner van Zandvoort geldt dat er voor diensten in gebouw Plesmanlaan 9,
Drenth: tel. 13355; Flieringa: tel. de vrager geen kosten verbonden zijn.
Haarlem.
12181; Zwerver: tel. 12499.
CENTRUM
VOOR
VRIJWILLIGE
TANDARTS
HULPVERLENING ZANDVOORT
Volle Evangelie Gemeente:
Telefoon 023 - 313233
Voor informatie, advies en hulp tel. Zondagmorgen 9.45 uur: dienst in ecWIJKVERPLEGING
17373. Op alle werkdagen van 11.00
Zr. T. Dijk, Lorentzstraat 435, Zand- tot 12.00 uur. Ook schriftelijk: Post- bomv Voorstraat 100 te Katwijk aan
Zee.
voort, tel. 12382.
bus 100, 2040 AC Zandvoort.
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mui- STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD
der, tel. 13185.
Telefoon
18083.
VERLOSKUNDIGE
M TRUM
Mevr. Chr. Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, Hat 2, Zandvoort, tel. 02507 - Schotersingel 2. Haarlem, tel. 023 256198. Geeft direkt hulp wanneer u
14437. b.g.g. 023 - 313233.
die nodig heeft brj acute problemen.
DIERENARTS
Mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17,
tel. 15847.
10 aprii
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie tel. 023
elke
zaterdag
320202 (dag en nacht).
vertrek SchïphoS
POLITIE
Telefoon 13043.
vartaf 14.00 uur
ZANDVOORT - De waterstanden luiBRANDWEER
den
voor
de
komende
week:
Telefoon 12000
f* SS) " per persoon
HW L W H W L W
CENTRALE POST AMBULANCE- Datum:
9.17 4.30 22.05 17.17
f.45," kind. tot 12 jr.
VERVOER (CPA) KENNEMER- 1 april
2 april
10.32 5.41 23.29 18.36
LAND
12.12 7.09 -.- 20.17 Reserveringen/ inlichtingen:
Ongevallen 023 - 319191, besteld ver- 3 april
4 april
0.57 8.39 13.36 21.44
voer tel. 023 - 319277.
tel. 020-495070
5 april
2.12 9.53 14.41 22.50
TAXI
6 april
3.08 10.54 15.29 23.36
of 020-492781
Telefoon 12600 en 16843.
7 april
3.50 11.59 16.07 -.4.28 0.12 16.44 12.39
STORINGSDIENST GASBEDRIJF 8 april
Maanstanden: donderdag l april EK
Telefoon 17641.
7.08 uur; donderdag 8 april VM 12.18
Friendïy all the time.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK uur.
WERK ZANDVOORT
Doodtijd: zaterdag 3 april.

WEEKENDDIENSTEN

CT .........

Vakwerk van
routners

De eerste avond voor een driekwart
gevulde, de tweede avond voor een
geheel uitverkochte zaal, zodat men
tenslotte daarover tevreden mocht
£ijn. Het succes met deze opvoeringen
*as enorm groot en dat was ook geen
*onder, want Annie Schmidt heeft op
dit gebied een reputatie, die zij ook
ditmaal ten volle heeft waargemaakt.
Het is een kostelijke vondst van een
bekwame toneelschrvjfster.
Wim Hildering heeft de aanwezigen
een prettige avond bezorgd met een
verfrissende kijk op de sektarische
genootschappen van onze tijd, een

Uiterste inlevertermijn redactie; wciensdagmorgen 10.00 uur.
Uiterste
inlevertermijn
advertenties:
woensdagmorgen 10.00 uur.

aanbiedingen

Gebroeders
van Houten
Rest. La Reine.

internationaal geleid genootscnap onder de niet zo frisse leiding van een te
goeder naam bekendstaand persoon.
Diens rechterhand, de overleden Hilda en zijn linkerhand, Marius Vos,
gespeeld en gebracht door de routinier Martin Langereis, kon zich dan
ook heerlijk uitleven in deze figuur,
die de slinkse streken van de leider en
diens vrouw, onder een liefdevolle
mantel liet verdwijnen en toch ook
venijnige trekjes liet zien middels een
prima toneelprestatie.

Het probleem „kind met peristaltische neigingen", de niet zo charmante, twijfelachtige kantoorbediende,
werd door Wim Eveleens met de juiste
glibberigheid gebracht, daarbij geholpen door een jongedame, die zich had
geworpen op het seksuele leven van
Rembrandt en hiermede een prijs in
de wacht kon, wilde en niet wilde
slepen. Een rol, Wil van Waardenberg
waardig! Een fijn stel, dat niets onbeproefd liet. Dat er ook nog een kantoorjuffrouw, goed voor alles was,
werd door Wilma Belder op prettige
wijze gebracht.
Bluft over de regie van Alie Bol met
hulp van Riek Kok, p'ms de bijna
onhoorbare souffleuse Betty van der

Nabezorging: Abonnees dia de krant niet
hebben ontvangen kunnen op vrijdagochtend bellen tussen 9.00 en 12.00 uur,
02507-17166.

Second

Goed toneelspel in De Krocht

ZANDVOORT - Het is by elke
uitvoering opnieuw een verrassing, hoe de bekwame regisseuse
van de Zandvoortse toneelvererüging „Wim Hildering" Alie Bol,
steeds een werk weet te kiezen
dat het publiek boeit en waarvoor
men interesse heeft. Dat was ook
ditmaal weer het geval met de
opvoeringen van het blijspel „En
ik dan?" van Annie M.G.
Schmidt, dat vrijdag en zaterdagavond jl. in gebouw „De Krocht"
over het voetlicht kwam.

Verkoopleider: B. Lodewegen.

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur: ds. P. de Ruig van Haarlem;
19.00 uur: Gebedsdienst onder leiding
van Medewerkers Gemeenschappelijke
Werkgroep.

hart van Zandvoort.

Patisserie Thomas

Redactie: Dick Piet (chef), Margreet Atos
(Zandvoort), Alice Verwey (Heemstede),
Jaap Kok, Fon Tunnissen en Nico Volkars
(Haarlemmermeer).

Hervormde kerk, Kerkplein:
10.00 uur: ds. C. Mataheru (crèche
aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur
jeugdkapel.

Bang&Olufsen

een vernieuwde uitgave van de zo bekende zaak

Abonnementsprijs:
/ 31,20 per jaar. Voor postabonnees gelden andere tarieven. Losse nummers
ƒ 0,65.

KERK
DIENSTEN

ZANDVOORT • Op zondag 4 april
aanstaande wordt van 13.00-16.00 uur
een ruilbeurs gehouden in het Schalkererf, Bernadottelaan 201, HaarlemSchalkwijk / Meerwijk. Deze middag
wordt georganiseerd door de afdeling
Kennemerland van De Verzamelaar.
Inlichtingen: 023-337988.

IBang&Olufsenl

Binnenkort

kantoor: Gasthuisplein 12, Zandvoort.
tel. 02507-17166, postuus 26 2040 AA,
Zandvoort; geopend maandag van 13.00
tot 16.00 uur, dinsdag van 10.00 tot 16.00
uur, woensdag van 900 tot 12.00 uur,
donderdag 10.00 to: 13.00 uur en van 14.00
tol 17.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

- - '•-

perNLMCityHopperJ/

WATER
STANDEN

Vakwerk van amateurs zaterdagavond in De Krocht Wim Everleens en
Letty Kinderdijk.
foto: Jenny Wesly
Kar en de uitstekende grime van Wil
en Jacques Frederiks.
Het suggestieve toneel, hetwelk uiteindelijk ook bij „Wim Hildering" is
doorgedrongen, draagt hopelijk bij
tot een sluitende begroting, hoewel bij
het overdenken ervan, wij wat bloemen misten.
Deze gehele ploeg, alsmede de technische mensen, hebben met elkaar Letty Jansen in staat gesteld een „typerol" te maken van Nora Reuling. eeri

moeder met een wisselvallig verleden,
van eerlijk tot vals. van sober tot
drankzuchtig, van blauwkous tot decadente en hiermee een prestatie
bracht, waaraan iedereen met plezier
zal terugdenken. Mede dank zij de
vlijmscherpe teksten van Annie M.G.
Schmidt. Vooral in het Ie en 2e bedrijf
waren hoogtepunten, waaraan we met
veel plezier blijven denken als een
avond op hoog niveau.
K.Sr.

N LM City Hopper

Te koopaangeb.:

Een nieuwe LENTE - Verse ASPERGES!
Gcgratineerd met een Sauce Momay, als voorgerecht?
Of een verse aspergesoep?
Op z'n Hollands met verse achterham, nootmuskaat en Sauce HoUandaise?
Of met Kalfstong en Sauce Maltaise?
Restaurant Aviorama presenteert, naast de bestaande menukaart, gedurende het
asperge-seizoen een keur van gerechten met deze lekkernij als thema.
(Ook in het weekend).
Dagelijks vers aangevoerd uit
\
Noord-Limburg.

Verwen uzelf in onze mod., 6-pers. comf.
stenen bungalows gelegen in Erm (nabij
Emmen).
Op het park rest./bar, verwarmd overdekt
zwembad, tennisbanen, midgetgolf, surfing etc.
Inl, en reserv. Vrije-tijdspark Ermerzand,
Dalerstraat, 7834 PE ERM. tel. 05915-4018.

Boek nu uw Hemelvaart- of
Pinksterweekend
voor slechts/ 290,-a!l-inü!
Verwen uzelf in onze moderne, 6 persoons,
4-sterren bungalows gelegen in Erm, Dr. (nabij
Emmen). Op het park rest./bar, verwarmd
overdekt zwembad, tennisbanen,
midgetgolf, windsurfing etc.

Schotlandstr.46.
Haarlem.
Goed onderh.

3-kam.flat
(voorh. 4 k.) op 2e woonlaag. Ind. 1 ruime kamerZ., 2 ruime si.k., badk.
met douche en wastafel.
balkon-2., royale inp. berging. Blijvend vrij uitzicht.
Evont. na overleg direct
leeg te aanv. Tel. inl.023 - 33 33 07 bij voork.
na 20.00 uur.

AUTOMOBIELBEDRIJF

KOOIJMAN S

H. P. KOOIJMAN
VOIATO

FORDOTO

Brederodestraat6-10
Telefoon 02507 • 13242

Amperestraat 8-10
Telefoon 02507-16925
b g g 13242

Verkoop - Inruil • Service • Reparatie
Alle merken inruilauto s met Bovag-garanlie
In slechts 5 tol 10 minuten

WAS ZELF UW AUTO
Met warm water en shampo-spoelen-m de was zenen v.a. 13.
AUTOMAATINWORP 11 Doorlopend geopend

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT

„DUBROVNIK"
v.a. 750,-

Zeestraat 41. Zandvoort, tel. 02507-15110

Verhuur
95,- per week
Boottrailers

van maandag t /m vrijdag zijn originele

Joegoslavische wintermenu
• Goiil.mhsoop • Stokbrood • Gemixte ririllplj-* 3 soorten
vlcus liVMqprl mei vnrso •-.al.irlp, saub (,'n ,i,ir K'i.pr.'lpurcG
• Palacinka, warm llensje met koude roomvullmg.

v.a. 695,-

HOLLAND TRAILER

f 15,50

Rijnlanderweg 1068,
Hoofddorp,
tal. 02503-33133

Ditzelfde menu is t/m donderdag in Haarlem
verkrijgbaar.
Oivo goede kW'iliioit on lage pri|icn bN|vnn wi| htincih.ivrn
Vof)r rr^f'rvi'riinfrn ifftfrt1 d,~iri nn 14 00 uur

aviorama

Restaurant Aviorama:
Stijlvol tafelen in internationale sfeer,
3e Verdieping, Luchthaven Schiphol.
Reserveren? Bel: 020 - 15 21 50.

Boek nu uw paasweekend voor sSechts
ƒ 310,-aII-ïn!
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WEEKMEDIA 29/30

Elke werkdag van
half negen tot half één
en van half twee tot
half zes geopend.

•DflBB••••••••••••••••••

l

DOE MÉÉR ZELF

SHOUTHANDEL c. MOOIJ B. v.
, inklusief blad

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN

•

landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,
bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e. o.

Bovendien zaterdags
van 10.00 tot 12.00 uur
U bent welkom.

5 PIJLSLAAIM 5 - TEL. 244609.

a Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat• werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw• rekjes, elementensysteem, plankendragers,
• traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer• waren, verf. Louvre-deuren, edelfineer, binnenJ| deuren, saloondeuren, gereedschap.

TE KOOP
AANGEBODEN

de ridder & strijbis bv

wasemkap

Makelaars en taxateurs onroerende goederen
Adriaan Pauwlaan 27-29, Heemstede, tel. 023-288550

elikatessen

Kortom, zoveel mogelijk voor de

•

DOEHETZELVER

J
•
•

Zaterdags geopend tot 16, 00 uur.
's Maandags gesloten.
's Middags van 12. 30- 13. 30 uur gesloten.

De verleidelijkste 24 mtr.
tussen Amsterdam
en Den Haag,

•••••••••••• •••••••••••••••••• Jl

HEMELVAARTWEEKEND
19.5/24 5
f 290,- all-in
PINKSTERWEEKEND
28-5/1-6
f 290,-all-in

Liberty mode
heeft de nieuwste mode

Drogisterij
Moerenburg voor

piratenblouses
en

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE

Vrije-tijdspark Ermerzand

piratenbroeken

Dalerstraat 7843 PE Erm, tel. 05915-4018

Louis Davidsslraal 15 ((.o. VVV),
telefoon 16920

Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

Inl. en res.

ZONNIGE KAN
VINDT

De Citroen agenten laten zich van hun zonnigste kant zien. Op de Citroen Voorjaarssalon.

De Citroen Visa. Vijf versies, één past er altijd bij u. Ze zijn
allemaal zuinig, compleet en comfortabel. Basisprijs v.a. f 12.275,-

De meest complete vijtdeurs in z'n klasse. Basisprijs v.a. f 15.900,-.

De legendarische Eend. Een goedkopere vicrdeurs auto met open dak moet
nog altijd geboren worden. Basisprijs v.a.
f 9.780,-. Z'n wat luxere broer, de Dyane,
basisprijs v.a. f 11.435,-.

TlfDIL\S^\ÖORIA./\]lSS/\ljO\: BIJ EEN FINANCIERING \AX MINIMAAL l JAAR. 6 MAANDEN GEEN RENTE BETALEN.

^m

19?°
Brugrestaurant

.
Tel: 02526-86841 ""T"
rijksweg A4,6 k m ten zuiden van Schiphol

Dat autorijden in het algemeen zonnige
kanten heeft, spreekt voor zich. De auto verschaft
ons een stuk vrijheid en gemak dat we niet graag
zouden missen.
Maar de zon breekt pas echt door, als we
in een auto rijden die de begrippen vrijheid en gemak
extra inhoud geeft. En dan komt u al snel bij Citroen
terecht. Want wat een auto pas echt compleet maakt,
vindt u in ieder Citroen model terug.
Doordat op het gebied van zuinigheid, veiligheiden comfort 'n Citroen niets te wensen overlaat.
En om ervoor te zorgen dat u in een Citroen
alléén met de zonnige kanten van autorijden bezig
bent, krijgt u bovendien de unieke Kroongarantie en
een uitstekende service. Bovendien maken wij op de
Voorjaarssalon de aanschaf van een nieuwe Citroen
financieel heel aantrekkelijk voor u.
Als u dat allemaal weet, begrijpt u al snel,
dat een bezoek aan de Citroen Voorjaarssalon beslist
de moeite waard is. Niet alleen voor de Visa, GSA,
Eend en het renteloos krediet, zoals elders in deze
advertentie beschreven. Maar ook voor de charmante
LNA (basisprijs f 12.715,-)- En de onovertroffen luxe
en comfortabele CX (basisprijs v.a. f 29.190,-), met
keus uit maar liefst 12 versies.
Bent u op zoek naar een goede occasion?
Ook dan komt u op de Citroen Voorjaarssalon aan
uw trekken. U vindt er namelijk talloze perfecte
Eurocasions, met een goede garantie.
En als u langs komt, krijgt u van ons een
zakje zonnebloemzaad. Ter verwelkoming van het
Voorjaar en om u te laten merken dat wij in een zonnige stemming zijn. Tot ziens!

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.
Gen. Cronjéslraat 14 - Haarlem
Reserveren: telefoon 023-265333
RESTAURANT

DE GRAVIN
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianokianken of voor
uw receptie en party
Gravinnestecg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023-317058
POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door

J.D. MUIS
Zartdvoortsetaan 325 - Bentveld/post Aerdenhout,
tel. 023 - 24 4? 33 (b.g.g. 020 - 22 09 01 of 12 31 23).
Reeds meer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend te koop tegen beslist goede prijzen: grote en kleine
wereldcollecties, landencollecties, verzamelingen Nederland en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels, series
engros en partijen.
Geen object is te groot. Er wordt contant betaald.
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

JACHTHAVEN
KEMPERS BV
Kudelstaartseweg 226,
1433 GR Kudelstaart (Aalsmeer)

Tel. 02977-24790

\\"c helpen u gr.uig snel en gemakkelijk in een nieuwe Citroen. Vandaar
dit aantrekkelijke .LUIbod: Luit uw nieuwe Citroen over minimaal l jaar financieren
hij Citroen Finanderirn^.smij. Nederland en u hoedde eerste 6 maanden over maximaal f 1().(K)(),- geen rente te berden
(die nemen u ij voor on/.e rekening), l' /iet, we laten ons van de yon nieste kant /.ien.

In onze winkel vindt u een
uitgebreid assortiment
watersportartikelen

NOG T/M 3APRIL
(Op kcxip.ivoiulfii fjcopuul tot .21.00 uur).

SbA

HOOGEVEEN BV
GRIJPENSTEINWEG 10, HAARLEM TEL. 023-248221

Vanaf 1 april a.s.
7 dagen per week
geopend.
Ook uw adres voor Volvo Penta service en
onderdelen.

l'n|/uu\J.Mt.t illt, u m t
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OMWONENDEN NIET IN BESLUIT GEKEND

autoscooterbaan
stuit op weerstand omwonenden
Tot grote opluchting van bewoners en
ondernemers is gebleken dat de scooterbaan geen muziek mag maken, een
opluchting die zeker niet gedeeld
wordt door de jongelui. „Het is nou
wel een dooie boel geworden zonder
muziek, anders ging het veel leuker",
aldus een jeugdige bezoeker van de
scooterbaan.
Ook bij de Nederlandse Middenstandbank zijn verschillende klachten van
klanten ontvangen. „Voor bejaarde
klanten is het natuurlijk hinderlijk
dat er geen gebruik meer gemaakt
kan worden van het parkeerterrein,
, het scheelt zo'n dertig tot vijfendertig
plaatsen, doch wij kunnen hier niets
aan veranderen", aldus een woordvoerder van de bank.
Juist op het moment dat de uitbreiding van dit kantoor van de Nederlandse Middenstandsbank is gereahseerd, een uitbreiding die door burgemeester Machielsen op 14 april officieel zal worden heropend, komt de
verplaatsing van de scooterbaan niet
bepaald gelegen.
In een perscommuniqué van de bank
wordt gezegd dat „de bereikbaarheid,
de aanwezige parkeergelegenheid en
de vrij moderne kantoorruimte de
bank indertijd deed besluiten zich
buiten het centrum te vestigen". De
parkeergelegenheid zal deze zomer
dus wel gemist worden.
De plaats op het Stationsplein, het
vroegere Monopole, is duidelijk niet
overwogen, tenminste makelaar Cense, die de eigenaars vertegenwoordigt,
Andere plaats
is niet door het college benaderd.
„Wel is er overleg geweest tussen de
Het feit dat er geen enkel overleg gemeente en ons kantoor over de
plaatsvond, dat men plotseling met
deze overlast werd geconfronteerd,
heeft veel ergernis gewekt. „Met alle
begrip voor de sociale woningbouw,
vraagje je toch af, waarom niet uitgekeken werd naar een andere plaats",
zegt één der gedupeerde ondernemers. Hierbij wordt gewezen op het
terrein naast La Mer, waar het voormalige Monopole werd afgebroken.
Ook was het misschien beter geweest
de scooterbaan op te bouwen op het
Van Fenemaplein waar immers al verschillende speelwerktuigen aanwezig
zijn, zoals een trampoline, een kindertreintje etc.
Ook is er enige ongerustheid ontstaan
over de veiligheid van bezoekers aan
de diverse etablissementen en bijvoorbeeld de sportschool in de avonduren. „Het is afwachten wat voor puWiek deze attraktie aantrekt, maar
,,men" voorspelt ons donkere tijden.
Daarom lijkt het ons noodzakelijk dat
de politie regelmatig te zien is en ook
dit gedeelte van het dorp bij de voetpatrouille betrekt", aldus een andere
ondernemer die zich duidelijk zorgen
maakt.

ZANDVOORT - Tot grote verba- Te haastig
zing, om niet te spreken van verbijstering, constateerden bewo- Op 12 maart 1982 bleek echter dat dit
besluit wel wat overhaast was genoners en ondernemers in de omge- men,
nog voor de 15e maart
ving van de Passage en het Bur- kwam want
het licht op groen te staan en
gemeester Van Fenemaplein dat kon Zandvoort
met de bouw van het
in een paar dagen tijd een par- projekt starten. Nog was er geen rekeerterrein verdween en hier- den voor paniek, want men voorzag
voor in de plaats een autoscoot- dat de aannemer van het projekt eerst
de nieuwbouw op het terrein Hulserbaan kwam.
De vraag die men zich stelde manhof zou realiseren, voordat overzou worden tot de bouw van
was: „Had dit nu niet anders gegaan
projekt Zeestraat.
gekund en waarom is er geen het
Wél had men de eigenaar van de
overleg gepleegd met bewoners scooterbaan ingelicht en hem verc.q. ondernemers over de ver-zocht niet te veel haast te maken met
plaatsing van de autoscooter- de opbouw van zijn attraktie. Deze
was echter niet van zins hieraan mee
baan.
te werken. „Zolang ik niet zwart op
wit krijg dat ik moet stoppen, bouw ik
In de raadsvergadering van 30 op",
was zijn reaktie.
maart jl. was het de VVD'er Jan
In
de
week van 22/28 maart bleek
Jongsma, die het college hierover echter dat
aannemer I.B.B. Condor
enkele vragen stelde. Het ant- uit Leiden de
de projekten Hulsmanhof
woord luidde dat men voor het en Zeestraat gelijktijdig wil realiseblok was geplaatst doordat toch ren. Groot was de paniek op het
de benodigde toestemmingen raadhuis. Het college kwam met de
voor de bouw van één- en twee- eigenaar van de scooterbaan overeen
persoonshuishoudens
op
de deze te verplaatsen en wel naar het
grond Zeestraat / Burgemeester parkeerterrein tegenover de HeemsEen akkoord werd dus
Engelbertstraat eerder binnen kerkstraat.
en nog hetzelfde weekeinde
waren gekomen dan werd ver- bereikt
werd de autobaan afgebroken en opwacht. Om de sociale woning- gebouwd pp het betreffende parkeerbouw niet te belemmeren, had terrein. Dit tot groot ongenoegen van
men dit besluit genomen.
bewoners en ondernemers.

Besluit
De plaats waar al sinds vele jaren in
het zomerseizoen een autoscooterbaan wordt geëxploiteerd, is namelijk
bestemd voor sociale woningbouw,
hoewel per l januari de verklaring van
„geen bezwaar" van de Provincie was
ontvangen, waren de besprekingen op
provinciaal niveau over de grondprijs,
nog niet rond. Men verwachtte dat
ook deze toestemming niet vóór 15
maart 1982 zou binnenkomen. In dat
geval zou het terrein deze zomer
braak liggen en de gemeente geen
pachtsom ontvangen. (De pacht die
de gemeente ontvangt voor schiettent
aan de overzijde van de Zeestraat en
de scooterbaan, te zamen bedraagt
circa ƒ30,000,— per jaar). Om zich nu
in te dekken tegen een eventueel verlies, werd in de commissievergadering
van AZ op 2 februari jl. besloten de
exploitant van de scooterbaan deze
zomer tot na de bouwvakantie toestemming te verlenen de scooterbaan
op de oude plaats te exploiteren. „De
bouw zal nooit voor die tijd starten en
dan ontvangen wij tenminste nog de
huur voor het stuk grond". De commissieleden hadden hiertegen geen
bezwaar en aldus werd besloten.

wijze waarop het nu braakliggende
terrein voorlopig zouworden afgewerkt. Door ons zijn verschillende
oplossingen aangedragen, onder andere een totale bestrating van het
geheel. Het gemeentebestuur vreesde
dan echter overlast van parkeerders,
dus hebben wij het terrein alleen afgepaald. De kosten van bestrating, zo'n
900m? zijn waarschijnlijk te hoog voor
de gemeente. De afbraak van het
pand dat gevaar voor de buurtbewoners opleverde (verschillende malen
werd er brand in gesticht en het werd
ook gebruikt als speelplaats door de
jeugd), was op zich al een kostbare
zaak", aldus de heer Cense.
Omdat ook de Federatie Handelsvereniging Hanze klachten heeft ontvangen van verschillende leden, wordt er
momenteel bekeken of aangedrongen
kan worden op een andere plaats voor
de autoscooterbaan. „Wij vinden dat
er toch op zijn minst overleg gepleegd
had kunnen worden en dat men niet
van de één op de andere dag deze
baan had behoeven te verplaatsen.
Wij zijn nu ruim tien dagen verder,
maar er is nog geen enkele aktiviteit
waarneembaar van de aannemer in de
Zeestraat. Een voortvarend g emeentebestuur is nog wat anders dan een
gemeentebestuur dat overijld handelt. Overleg met de eigenaar van de
autoscooterbaan dat hij na 15 maart
zou horen of hij nog op zijn oude
plaatsje terecht kon, was beter geweest, want de man heeft de baan niet
voor 15 maart opgebouwd, zo had
men deze irritatie beter kunnen voorkomen", aldus een woordvoerder van
deze ondernemersvereniging.

Jemand die niet lacht leeft niet'
In alle stilte heeft deze uitreiking
plaatsgevonden en het was pas op
zaterdagavond 3 april in Sociëteit
Duysterghast dat hieraan bekendheid gegeven werd. Voorzitter Hilbers van het genootschap

bezwoer de aanwezigen dat het
„echt waar" was en herhaalde de
woorden die hij heeft gesproken
tot Prins Bernhard: de Prins ontving de Loeres „Omdat zijn leven
en werken altijd met een glimlach
de humor eigen" werd uitgevoerd.
Deze korte plechtigheid vond
plaats op het Paleis te Lange
Voorhout in Den Haag, waar een
klein gezelschap op l april, klokslag 16.00 uur, door de Prins werd
ontvangen. Men heeft na deze
„plechtigheid" nog een drie kwar-

tier met de Prins over koetjes en
kalfjes gesproken onder het genot
van een goed glas wijn, zo werd
verteld.

Uitreiking
Overigens was deze Loeres-uitreiking
1982 in sociëteit Duysterghast een
bijzonder geslaagde avond. Jammer
dat do prijswinnaar m de categorie
„Humor in Daad", ingenieur H.A.
Schurmga, of liever gezegd dejournalist die zich bediende van deze naam,
Martin van Amerongen, verstek liet
gaan.

Hij had beloofd de prijs te accepteren,
maar kwam niet opdagen, waarschijnlijk is zijn gevoel voor humor in de
daad toch niet zo groot als zijn „humor in woord" zou doen vermoeden.
Martin van Amerongen zou de prijs
ontvangen hebben voor de ruim 130
brieven die hij als ir. Schuringa
schreef aan tal van bekende Nederlanders en de antwoorden die hij hierop
ontving en die in boekvorm zijn verschenen.
Een „practical joke" dus, waarvoor de
jury bestaande uit Annemarie VisOster, Willem Drogtrop. Tony Kaldewaaij en Jan Willen van Rijn veel
bewondering heelt.

Wouter Lap
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KLEINE
LUCHTVAART
NAAR
ZANDVOORT
ZANDVOORT - Het bericht dat
de kleine luchtvaart van
Schiphol naar Zandvoort zou
worden verplaatst, is vorige
week donderdag bij velen ingeslagen als een bom.
Telefoonlijnen
stonden
roodgloeiend, en afspraken
werden gemaakt om naar het
Gemeenschapshuis te gaan.
Na zo'n tien minuten brak echter de twijfel door, zou het ????
Ja, inderdaad, ons Nieuwsblad
verscheen op l april.
Sportief was dan ook de houding van velen die ons vrijdag
2 april belden en ons complimenteerden met dit bericht,
want, daar was men het wel
mee eens, het was zeker een
geslaagde 1-aprilmop. Het
grootste compliment vonden
wij dat van de voorzitter van
het l april genootschap, die
ruiterlijk erkende erin gevlogen te zijn.
Rest ons nog de dank uit te
brengen aan de mensen achter
Dorpsstraat 8, Aalsmeer, .
•;''• : . ';;> '-telefoon

02977-28411

Aarzelend kwamen ze dan, de belangstellenden voor de
hoorzitting van het circuit.
dit bericht en de medewerkers, meenschapshuis, de heer Van
der Moolen. Hartelijk dank,
achtereenvolgens vlieger Richard Vissers, Maarten Paap
ook wij houden van een glimen de beheerder van het Gelach.

ZOMERTARIEVEN ZWEMBAD
ZANDVOORT
Belangrijk
nieuws voor die Zandvoorters
die zomers graag en veelvuldig
gebruik maken van het buitenbad van „De Duinpan".

wanneer men in de voorverkoop
een kaart bestelt.

Misschien betekent deze nieuwe
vastrechtkaart. een dienst aan dat
deel van de Zandvoortse bevolAls proef zal dit jaar een vast- king dat zomers uitsluitend gerechtkaart verkrijgbaar zijn die bruik maakt van het buitenbad.
geldig is voor de periode dat het
buitenbad is geopend, namelijk
van 20 mei t / m 31 augustus.
Deze kaart kost:
persoonlijk
vastrechtkaart
ƒ45.50;
gezins vastrechtkaart ƒ118,—.
De laatste is bestemd voor vader,
moeder en alle kinderen onder de
16 jaar.
Per zwembadbezoek behoeft men
dan slechts ƒ 2,— per keer bij te
betalen per persoon.

KRISTALLEN LOERES VOOR PRINS BERNHARD
ZANDVOORT - De uitreiking
van een speciaal door de glazenier Floris van Tetterode voor
Prins Bernhard massief gegoten
kristallen Loeres, is voor het l
april-genootschap te Zandvoort,
een onvergetelijk hoogtepunt geworden.

En toen was het l apn

De prijswinnaar die van Wim Nederlof
de Loeres ontving voor „humor in
beeld" was Wouter Lap de bekende
tekenaar die sinds vele jaren de tekeningen op de achterkant van de Panorama verzorgt. Deze artiest toonde
zich zeer verheugd met de onderscheiding. Veel bewondering was er ook
van het bestuur van het genootschap
en de aanwezigen voor het werk van
Wouter Lap, die nog nimmer iemand
met zijn grandioze tekeningen kwetste.

Ere-Loeres
De Ere-Loeres werd dit jaar uitgereikt
aan Jos Brink. Hij kwam pas zeer laat
in Zandvoort aan, omdat hij pas na de
voorstelling uit 's Hertogenbosch kon
vertrekken en werd gehinderd door
vrij dichte mist.
Door secretaris-generaal van het genootschap Edo van Tetterode werd
Jos in het zonnetje gezet, op een wijze
die door de artiest bijzonder werd
gewaardeerd.
Jos Brink, die in Zandvoort geen onbekende is, vele jaren was hij een
regelmatige gast in het strandpaviljoen van Tijn Akersloot, accepteerde
de Loeres met een brede glimlach,
hierbij memoreerde liij de woorden
van Bertold Brecht' ,,Iemand die
lacht heeft het vreselijke nieuws nog
r'olo Os: De Ere-Loeres, Humor in Beeld, werd ontvangen door niet gezien", Jos Brink daarentegen is
Wouter Lap die bekende tekenaar van Panorama.
van mening dat „Iemand die niet
Foto: Jenny Wesly lacht, met leeft".

Voorverkoop:
Deze kaart is alléén verkrijgbaar
in de voorverkoopperiode (één
maand) en wel van 19 april t / m
Foto Jenny E. Wesly 19 mei.
Volgens zwembaddirekteur Mollerus is deze mogelijkheid speciaal gecreëerd voor die ZandLangs de Vloedlijn
voorters welke typische „buitenbadzwemmers" zijn. „Voor velen
van hen is het een grote uitgave in
één rnaal ƒ 198,— voor een gezinsabonnement of ƒ 95,50 voor een
persoonlijk abonnement te betalen. Weliswaar zijn deze abonnementen voor een half jaar geldig,
maar een buitenbadzwemmer
maakt toch geen gebruik van het
Wanneer de zon schijnt door de
binnenbad. Normaal waren deze
ruiten, dan wordt m'n zolderkazwemmers(sters) ƒ 5,10 per keer of
mer een paleis; en in de bomen de
met een tienbadenkaart ƒ41,50
vogels fluiten, do hele iverld één
kwijt. Met deze vastrechtkaart
paradijs.
die uitsluitend in de voorverkoopperiode gekocht kan worden, is
het uiteindelijk voordelig hebben
onze rekenmeesters becijfers. Bovendicn nemen wij een deel van
het ..slecht weer risico" op ons.
Wordt het onverwacht slecht
ZANDVOORT • Evenals bij de vorige weer, clan blijft men weg en is het
gemeenteraadsverkiezing zal dit jaar geld voor die periode voor niets
worden deelgenomen door de partij uitgegeven", legt Wollerus uit.
„De Plek van de Niet-Stemrner".
Omdat bij de laatste verkiezingen „Nu wordt de schade beperkt."
veel gemeenteleden het hebben laten Deze proef voor het .seizoen 1982
afweten (259fj ging niet ter stembus) is uitsluitend bestemd voor de
wordt er door de lijsttrekker van deze
partij op gewezen dat de niet-stem- inwoners van de gemeente Zandmers m de gemeente goed waren voor voort, hoewel niet direkt naar een
paspoort gevraagd zal worden
vijf zetels.

Niet-stemmer
vraag aandacht

Een verontrustende ganr van zaken,
volgens woordvoerder Ton de Vries
die de inwoners van Zandvoort met
klem aanraadt naar de stembus te
gaan en hun stem uit te brengen op de
bestaande groeperingen on partnen.
„Wanneer dit beslist nipt mogelijk is
omdat men anders over verschillende
zaken denkt, dan verzoek ik deze
mensen eens contact met, mij op te
nemen", aldus Ton de Vries, die erop
wijst dan te stemmen op deze groepering zodat, bij de einduitslag de stem
van de „met-stemmer" duidelijk meetelt b ij de zetelverdeling.

Abonnementsprijs f31,20 per jaar.
iinuiM pusl/i.Hji'l /uniiun
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Contactadres Plek van de Niet-Stcmmcr, postbus 139, 2040 AC Zandvoort,
of telefonisch' 02507-17433 na 1G.OO
uur.
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Hondenkapsaton

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

gemeente
zandvoori
DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

REIMEE
Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren - trimmen - wassen - ooren voetbehandeling,

Dag en nacht bereikbaar

In verband met een icnovalie van het
VUILLAADSTATION TE ZANDVOORT
_'al dit itjtion m de periode van
l 9 april tot l juni a .s. gesloten zijn.
Ondernemen die gewend /ijn om a f v a l zelf
naai het vuillaadstation m 2andvoort te
laten niengen, kunnen ziüi m uu periode van
l 9 april - l juni vei voegen bij het gewestelijk
ovei laaditation aan de Oudeweg in de Waardeipoldci te Haarlem.
Met ophalen van huis- en grofvuil door de gemeentei einigmg zal normaal doorgang

Keesomstraat61 -Telefoon 15351.

bruynzeel

SHELL „DUINZICHT'

MONTAenMONTAPLUS
zelfbouw wandmeubelen
PARKET en
parket onderhoudsmiddelen
ALLE MERKEN
INBOUW-APPARATUUR
w.o. PHILIPS magnetronovens

gddretf

Dr. C. A. Gerkestraat 80 - Tel. 1 32 87

'EGGERSMANN'

HET MODERNSTE ZELFTANKSTATION

EERST LEKKER ETEN..

Meer dan 25 modellen
keukens en badkamers
In permanente show.

poggenpohl

•ff

v i n d o ri.

De diiocteur,
ing. N. Wei theim.

BADKAMERMEUBELEN

Mevr. Renee Truder.
Van Ostadestraat 26, tel.
15626.

VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Chinees Indisch Restaurant

HONG-KONG

A,

gemeente
zandvoori

Do Buigemeester van Zandvoort maakt
bnkond, dat de wogsleeptarieven met zo'n
10 o/o zijn verhoogd en dal het opslagterrein
achter de voormalige Kaïcl Doormanschool
niet meer als plaats van bewaring voor de
weg te slepen voertuigen ^ral worden
gebiuikt. Het opslagterrein van de remise van
de dienst van publieke werken, gelegen aan
de Kam. Onnesstiaat. dat als plaats voor
bewaring m bijzondere gevallen was
aangewezen, komt hiervoor in de plaats.
Mijn besluit d.d. 30 maart 1982 tot wijziging,
in dat opzicht van het betreffende besluit
d.d. 7 mei 1980, aangepast bij besluit van
15 april 1981, ligt ter inzage op de gemeentesecretai ie. afd. algemene zaken, Swaluèstraat
2 en op het politiebureau aan de Hogeweg
37.

Zandvooit.31 maait 1982.
De iHiigenioeslei voornoemd,
K.C. van dui Mije Pzn. l.b.

V
gemeente
zandvoori
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
maken bekend, dat zij hebben besloten aan
de heer E.H.J. Teesseling, Dr. C.A. Gerkestraat 47 rood te Zandvoort, vergunning te
verlenen voor het vervoer van personen met
een (derde) taxi, zulks met onmiddellijke
inwerkingtreding.
Een afschrift van deze vergunning ligt ter
lezing ter secretarie gedurende de termijn,
dat tegen deze beschikking beroep Kan
worden ingesteld.
Beroep kan op grond van het bepaalde in
artikel 55, eerste lid van de Wet Autovervoer
Personen binnen 30 dagen ha de datum van
deze bekendmaking worden ingesteld door
belanghebbenden, de commissie vervoervergunningen en door de Rijksinspecteur
van het Verkeer in Noord-Holland bij het
college van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland.
Zandvoort, 31 maart 1982.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
A.H. Merts.
K.C. van der Mije Pzn. l.b.

EJTUT1
Woningbouwvereniging ;

Voor leden komen beschikbaar:
De FLATWONING voor alleenstaanden
LORENTZSTRAAT 563
bestaande uit: woonkamer, 1 slaapkamer,
douche, blokverwarming, lift, berging.
Huurprijs / 454,35 per maand.
B & W verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan alleenstaanden.
De FLATWONING
LORENTZSTRAAT 311
De FLATWONING
LORENTZSTRAAT 335
De FLATWONING
LO R ENTZSTR AAT 479
Deze woningen bestaan uit: woonkamer,
3 slaapkamers, douche, blokverwarming, lift,
berging.
Huurprijs f 549,80
B & W verlenen voor deze woningen slechts
woonvergunning aan:
a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens
De toewijzing van deze woningen geschiedt in
volgorde van het lidmaatschapsnummer van
de vereniging. Belangstellende leden dienen
uiterlijk op dinsdag 13 april 1982 vóór 19.00 uur
schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen, kan
men dat kenbaar maken in èèn brief; het is
niet nodig voor iedere woning een aparte
brief te schrijven. Bij de inschrijving dient u uw
lidmaatschapsnummer en de geboortedatum
te vermelden. Tevens dient u de woningen in
volgorde van voorkeur aan te geven.
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus
van het kantoor cp het adres: Thomsonstraat 1.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op donderdagmiddag 15 april 1982 om
2 uur in het gevelkastje aan het kantoor
worden gepubliceerd.
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Haltestr. 69 hoek Zeestr.
Zandvoort tel. 02507-17897
SPECIALE AANBIEDING

Indische rijsttafel
+ koffie, per persoon all-in

Ook voor olie-verversen reparaties - banden en accu's
is dit uw adres.

SUPER BANDEN AKTIE
155-13 staal

84,-

Houtplein 34
Haarlem
Tel.: 023-31 7296

(alléén deze maand)

f 15,00

Paviljoen „De Vijverhut"

Diner afhalen boven f 35,00
GRATIS FLES WIJN

Fa. Gansner fr Co.
GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN

Openingstijden: ma 13.00-17.30 uur
di-wo-do-vr 09.00-17.30 uur
za 10.00-16.00 uur

Vondellaan46-Zandvoort-Tel. l 25 38

Pasen
lekker lentefeest.

J AM l N

Deskundig advies
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN.
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

Uw adres voor:

ebst kousen panties,

knie- en enkefetukken,

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

Bouwman

BOUWMAN

Dépositair
Marbert
Ellen Betrix
Max Factor

Oranjestraat?
Zandvoort
Tel. 02507 -123 27

Oranjestraat 7,
Zandvoort,
tel. 02507-12327

ook naar maat
Orogisterij

Ejnrn
Woningbouwvereniging

RUILRUBRIEK
April 1982
Aangeboden:
4-KAMERFLATWONING
Keesomstraat
Huur ƒ 441,60 per maand
Gevraagd:
KLEINERE (FLATWONING
Max. 1e verd.) of boven (duplex)woning
Aangeboden:
4-KAMERFLATWONING
Flemingstraat
(nabij winkelcentrum)
Huur f 548,90 per maand
Gevraagd:
EENGEZINSWONING
Aangeboden:
4-KAMERFLATWONING
Celsiusstraat
Huur f 406,20
Gevraagd:
EENGEZINSWONING
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Hierin staat o.a. dat
bij toewijzing van een verenigingswoning
iemands lidmaatschapsnummer vervalt en
men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op
het, op 't moment van verhuizing, hoogst
uitgereikte lidmaatschapsnummer.
SAUNA
SQUASH
Sportcenter
WimBuchel

Wie helpt mij nu en
dan bij

ONDERHOUD
tuin? Oudere
scholier b. v.
Br. o. nr. Z587
bur. v. d. bl.

Paaseieren 5,25
7,50
13,50
15,50
EITJES van 3,95 voor

BROMFIETSPLAATJE
a f voor 112,36 /bc/.
bijpassende schroefjes.

KRIELKIP van melkchocolade

SUIKEREIEREN

Prins Hendrikkade 161 • Amsterdam

Tel. 020-22 34 56

l ,Z5

1,75

l JSTAARTEIv voor de paasdagen.

J.W. van Putten
Brederodestraat 61. Zandvoort

Belastingconsulent/accountant
helpt u bij:
• invullen van aangiftebiljetten
• financieringen
• adviezen
• assurantiën

Grote sortering

Nieuw

eiken plavuizen
tafels v.a. 198,-

Nieuw

Nieuw

Videotheek Zandvoort
Postbus 374 -2040 A J Zandvoort

Bel voor prijsopgave en titellijst
02507 -1 83 26
tussen 16.00 en 18.00 uur, behalve zondags.
Wij bezorgen en halen de banden
bij u thuis.

Te huur of te koop
gevraagd

GARAGE

Te koop aangeboden:

tropisch
aquarium
130x50x50 met zeer veel
vissen en planten.
Pr.n.o.t.h. Tel. 0250718633.

ZANDVOORT-Z.
Oosterparkstr. 66
Te koop

HOEKPAND
met stoff. en groot
stenen zomerhuis,
ditgeh. gem.
Tel. 02507-12614

in omg. watertoren
Tel. 02507-15566

zou y graag met de paasdagen culinair
•willen verwennen.

o», paasmenu

Jeugdjudo vanaf 5 jaar
Judo voor dames en
heren, zowel voor zelfverdediging als keep fit
training.

Sportcenter
WIMBUCHEL
A. J. v. d. Moolenstraat 47, telefoon
15829-13965.

Te huur of te koop

Geen Pasen zonder passende
bloemen.
Natuurlijk van:

J.BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort

WERKPLAATS
650,- huur p.m.
Vraagprijs
65.000,- k.k.
65 m2
Inlichtingen
Makelaardij o.g.
H. W. Costerbv
telefoon 15531

De specialist in al u w bloem werken!

voor

Veilinggebouw
De Witte Zwaan
in- en verkoop en
opslag van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.

Tel. 12164/13713.

KWIK SLIMbehandeling.
Nu plaatselijk centimeters
AFVALLEN waar u maar
wilt, in 2 uur tijd.

Nog enkele uren vrij
op de twee modernste

tennisbanen
uit de regio.

,DE DUINPAN'
Vondellaan 57 - Tel. 121 70.

Behandeling op afspraak.
BOUWES PALACE
Tel. 02507 -138 71

Fa. WAÏERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

ZANDVOORT

GARAGEBOX
te koop
Inlichtingen
MAKELAAR O.G.
H. W. Costerbv
telefoon 15531

FIAT FIORINO
1050
1980, 32.000 km,
4 extra ramen +
imperial, 6500,Tel. 12846

•Niet het enige, wel het beste adresAtelier De Buts
>.**\

•

52,50
Gevulde banaan met Hollandse garnalen,
mandarijntjes en wodkasaus.

X

na 18.00uur 16658.

NIEUW!

Zwembad ,De Duinpan'

De nieuwe keukenbrigade van:

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 25-Tel. 17751

JIUJITSU

Aanmelding - Informatie
Helmerstraat 11 -Zandvoort
Tel. 02507 -1 21 50

Een eengezinswoning
in Amsterdam (Osdorp) ruilen voor een
woning in Zandvoort
of omgeving. Br. o. nr. Z 586
bur. v. d. bl.

3,25

A. J. DE LEEUW
Haal nu uw

WONINGRUIL

Grote sortering

A. J. v. d. Moolenstraat 47. tel. 1582313965. Dagelijks geopend óók de weekends van 8.00 uur tot
24.00 uur.

ASSURANTIËN
Grannetia

Bruiloften en partijen
GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

Gebrandschilderd glas
Grote kollektie medaillons
Glas in lood - Restauratie
Specialiteit:
medaillons naar foto of dia
Taferelen Oud-Zandvoort
Dorpsplein 2, Zandvoort
tel. 19015, zondagmiddag
op.en

Lentesoep
x
7

Medaillons van
varkenshaasjes
met een jachtsaus, gevulde appeltjes, preiselberen, bloemkool, maiskolf, gebakken
aardappeltjes

X
7

Verse ananas met ijs
x
Koffie met likeurtje
Zie ook onze nieuwe a la carte-kaart.
Ons reserveringsnummer 02507-12023.^
Prettige paasdagen toegewenst.
Philien Hans.

TEKEN- EN KUNSTSCHILDERSMATERIAAL

bij

CREATIEF
BUUREWEG 7, ZIJSTRAAT KERKSTRAAT
TELEFOON 17367
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DONDERDAG 8 APRIL 1982

WEEKMEDIA 30

Benzine
Welke richting u ook kiest met de Jetta kunt ualle kanten
In korte tijd is de Volkswagen Jetta al 'n vertrouwde verschijning
op de Nederlandse wegen. Terecht, want met de Jetta kunt u alle kanten
uit. 't Is een zeer ruime, representatieve auto waarin 5 personen comfortabel plaats kunnen nemen.
U kunt kiezen uit verschillende sterke, soepele én zuinige
benzinemotoren: 44 kW(60 DIN-pk), 51 kW (70 DIN-pk) en de
felle 81 kW (l 10 DIN-pk) inspuitmotor. Plus een 40 kW (54
DIN-pk) dieselmotor die bij 90 km/h slechts 5,3 liter brandstof gebruikt op 100 km (l op 18,9 volgens ECE-norm).
Met 't speciale E-pakket kan 't rijden met de Jetta
nóg economischer. Zodat u met de kilometers
niet té benauwd hoeft om te springen.
Dankzij de geweldige 630 liter
grote kofferruimte is de Jetta ook bij
uitstek geschikt voor inbouw van een
LPG-tank. Er blijft dan nog ruimte
genoeg over voor de (vakantie-)
bagage van een héél gezin.
Bij elkaar redenen genoeg om
van de Jetta 'n heel aantrekkelijk alternatief te maken. En om 'm snel bij ons te
komen bekijken.

e

.\

De ruime Jetta. Nu uit voorraad leverbaar
Prijs Jena C v.a.J' I7.W5,-. i nel. B.T.W. Af Leusden. Vaste a/leveringskosten f 335.-. Vrijblijvend. Wijzigingen voorbehouden

Maak nu 'n proefrit bij uw VEAjG dealer voor Volkswagen en Audi:

Auto Strijder B.V.

Volkswagen.
Degelijk duurt het langs

Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 ZandvoortTel.: 02507-14565

V-A-G

op 'n Gazelle

SPORTIEVE JACKS

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Dat is opstappen en wegwezen. Dat is anders
fietsen. Voluit bewegen en volop genieten.
Geniet mee! Want er is ook voor ü een ideale
trim-Gazelle, met een race- of met een
sportsraur. Ideaal van voorvork tot achterspatbord. Wij kunnen heel wat modellen
laten zien. En u een folder vol Gazelle
nieuws meegeven. Kom eens langs!

in vele modellen. Een ruime keus

/ 9f• tot 169f-

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

Peter Versteege
Haltestraat 18 - Zandvoort
Tel. 1 44 99

KERKSTR.30 • TEL-.3136
GAZELLE fietsen S
rijden op VREDESTÈIN banden.9

VBWUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat54rd
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Voor al uw:
Elke dag verse schol en verse
kabeijauwfilet. Heerlijk verse
kabeljauw mzi mosterdsaus.

Pizza!
Spaghetti Bolognaise,
Macaroni ham -f kaas

Kerkstraat 16, Zandvoort

Ie klas kwaliteit
en toch goedkoop!

Wij verzorgen uw

• tegelwerk
• stucwerk
• voegwerk
• vernieuwen riolering
• ontstoppen riolering
met de modernste
apparatuur:

koude schotel

Bouwbedrijf J.Ö. KEUR

Een feestje bij
u thuis?

Fahrenheïtstraat 4, 2041 CH
Tel. 02507-14137.

winterschotels, o.a.
zuurkool, boerenkool,
hutspot, capucijners

Ook d la carte!
Steak Delicia 250 gram
Heerlijke biefstuk mei gehakte uien,
champignons en verse paprika, overgoten
met pikante pepersaus, gebakken aard-,
appelen en diverse groente en compóte.
Biefstuk naturel
Biefstuk champignons
Biefsluk pcpersaus
Biefstuk Stroganoffsaus
Duitse biefstuk
Tourncdos champignons
Entrccôtc
Varkenshaasje
T-boncsteak
(alle gerechten voorzien van div. soorten
aardappelen en div. soorten verse groente
+ compóte.

Ouders heeft u een
kinderfeestje?
Delicia heeft heerlijke
pannekoeken!

65 4- 'ers opgelet!
Ga er eens uit...
bij ons 10% korting!

Kroketten met frites, frikadellen

Zandvoort

AUG. v.d. MIJ E
Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186.

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRUF

Grote partijen vorstelijke meubelen uit
o.a. faillissementen, worden nu tegen
belachelijk lage prijzen aangeboden.
Keuze uit meer dan 160 modellen bankstellen
in leder en stof, zowel modern als klassiek...
Dagelijks geopend van 14.00 tot 17.00,
zaterdag van 11.00 tot 17.00 en de
koopavonden van 19.00 tot 21.00 uur.

BINNEN-EN
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG-EN GLASWERK
Nu ook het adres voor uw

Zorg dat ü daar bij bent!

met meer dan 5 kinderen

woningstoffering

10% korting!

Kamerbreed tapijt - IMovilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

Zijlweg 9 / Haarlem / Tel. 023-3261 82

Diverse kinderattracties.

'*;•}•

f
T
i>«üei
iiïGiPi
R. K. MEUBEL
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Een gigantische show
in het zwembad
De Duinpan Vondellaan 57, Zandvoort

show in het zwembad
op de beide paasdagen van tuinmeubelen,

op zondag 11 en maandag 12 april
van 11.00 tot 17.00 uur

Zandvoort
is n\éér dan een duittuoard

llfcnpérdflJieeii duilitwtórtt

KOMT U OOK?!

jri

m

[IIj cte duiapou
lat&voort

bloemen, damesmode en surfplanken.

Wij presenteren onze bad- en
ZANDVOORT

strandcollectie

82
_ ZOHERTUIN

Syrf wSiere the
• BB

voor de komende zomer.

Paasshow in het zwembad
De Duinpan vondellaan s? Zandvoort
- Mistral: Take off - Kailuu - Naish
Competition
- F2 Fun & Function: Cornet Stato - Lightning
- Costum Made Sirnple Board:
Fun - Jump- Speed
- Costum Made Simple Sails

op zondag 11 en maandag 12 april van 11 tot 17uur

tuin en terras meubelen

CURSUSSEN
- Jump- Branding

DE BOER

- Tuning - Stalling-adviezen

'ERICA'

MEUBELEN

Bel voor nadere informatie
Naishcentrum
Strand 02507-12547
Shop 02507-16865

kleine houtstraat 19 Haarlem
0?3

3? 34 Tt

Kleine Houtstraat 15, Haarlem,
telefoon 023-310191

Haltestraat 62 A.

Grote Krocht 24 - Zandvoort

Dagelijks geopend, ook zondags.

P. Reus vis en specialiteiten
Haltestraat 16
Voor als het goed moet zijn.
Ook voor verse specialiteiten uit eigen keuken.

Rivierkreeftjes met champignons en tuinkruiden.
—o—
Gepocheerde zeewolf met een fijne suprèmesaus
jx

Kalfshaas met artisjokbodem en
calvadosroomsaus.
—o—
Desir de Paques
chocoladebarquet met mangosorbet ijs
en slagroom
ƒ 37,50

Tel. 12253,
Kerkstraat 15

overheerlijke gamalen, kroketten, paella, Bouillabaise,
zalmsalade, haringsalade, aardappelsalade, zalmmousse, erabsalade.

Dagelijks verse aanvoer van zeevis.

Herman Harms
Schoenen

Menu de Pôques
RESTAURANT - PATISSEKIE

Grote visburger «kabeljauw) 2,00

Vandaag geopend op de Grote Krocht
Als enige in Zandvoort verkopen wij HeliofOntl, JeiHieSSC 611 Serge

Piedro
(de voetjes worden gemeten) dé kinderschoen met kwaliteit

Tijdens de paasdagen serveren wij een uitgelezen paasmenu
bij romantische pianoklanken
Reserveer tijdig uw tafel.

Onze specialiteiten de ouderwetse kletskop
hoorntjes, de echte Limburgse vlaaien, slagroom truffels.
Verder keu^e uit onze bekende handwerk
bonbon en Mozartkugeln.

4

De Gouwe
natuurvoeding
Wenst u plezierige paasdagen toe.

Éénmalige
aanbieding:

(eigen import)

'de
frietpot'
Voidcllaan 1B
telefoon 16227
Woensdag
open

van 16.00
tot 22.00 uur

BANKETBAKKERIJ
SESJSENER
HALTESTRAAT 23-TEL 12159
ZANDVOORT

uit mijn grote assortiment wijnen mag u kiezen;
bij elke aankoop van 10,- krijgt u een fles wijn

2,- goedkoper.
Haltestraat, Zandvoort.

topoi V* lip* i* wij
MMlUpMZUHuur

f «/w

Keur uw echte bakker
f

Het adres voor heerlijk
Twee onder één dak,
dat alles voor uw gemak.

PAASBROOD en
PAASTAARTEN

Het kinderwinkeltje en
koffiehoek de roze

en GEBAK.

palmboom.

Tevens hebben wij vele aardige

Gezellig kleertjes uitzoeken en daarna een
overheerlijk kopje koffie drinken.

Komt u ook???

paasgeschenken
gevuld met eitjes.
Keur uw echte bakker.

vj.12JO-24.OOwr
ZonÉqp VA. 11007000 uur

Buureweg 1-3
(zijstraat v.d. Kerkstraat)

ZANDVOORT
Tel. 02507-16580.

Raadhuisplein 2, Diaconiehuisstraat 36,
telefoon 12404.

WEEKMtUIA 30
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EERSTE SPADE DE GROND IN

Beloning uitgeloofd

ij realisering speelterrein
,Veel handen maken licht werk"

Ergerlii

ZANDVOORT - Vol ongeduld zijn een kleine baan, voor driewielertjes en
de flatcommissies van de flatge- kleine skelters. Daarnaast zal een
bouwen in de Lorentzstraat, nrs.

speeltuin komen, gevolgd door een

waar men kan tennissen en bas23 t / m 181, en die van deflatsnrs.veld
ketbal kan spelen, ook uiteraard bad36 t / m 148a, zaterdagmorgen 3

minton. In de andere hoek komt dan
april gestart met de realisering een
trapveld, compleet met doelpavan een speelterrein achter het len.
eerste flatgebouw aan de Lorentzstraat.

Een behoorlijk terrein dat ge- Enthousiasme
klemd ligt tussen de Thomson- Het enthousiasme van de flatcommisstraat en de Noodweg, grenzend
aan het circuitgebied, dat in het

verleden door circuitbezoekers bij
de Grand Prix ook wel als kampeerterrein werd gebruikt.

sies is groot. „Wij hebben er echt
maanden op gewacht om de spade in
de grond te krijgen en zaterdag was
het dan eindelijk zover", vertelt Cas
Al één van de initiatiefnemers.
Verheugd is men ook over de positieve hulp die zaterdag kwam opdagen.
Het komende weekeinde zal waarschijnlijk de zandbak klaar zijn, terwijl pok de tafels en banken niet lang
op zich zullen laten wachten. De aanleg van de driewielerbaan vordert gestaag. „Kun je toch eens zien wat je
met een twintigtal mensen veel kunt
bereiken. Wij hopen dat er nog meer
deze zomermaanden de helpende
hand zullen bieden, dan kan het geneIe speelterrein veel en veel eerder
klaar zijn dan wij hadden voorzien",
aldus de enthouiaste Al.

Het ongeduld slaat dan op het bevrijdende gevoel eindelijk de handen uit
de mouwen te kunnen steken en letterlijk te gaan sjouwen voor het speelterrein.
Veel werk is in het verleden door deze
commissie al verricht want besprekingen met de gemeente werden gevoerd,
zo'n twee jaar geleden konden deze
besprekingen nog als „vruchteloos"
.worden gekenschetst, doch sinds het
{najaar is alles een beetje in een
'•stroomversnelling gekomen en kon
Imen dan zaterdag eindelijk ook naar
Jbuiten laten merken dat het de bewo/nerscommissies ernst is met het speel- Materiaal
terrein voor de jeugd.
Positief heeft men ook de hulp ervaren van de Dienst Publieke Werken.
*Op papier
„Toen de kogel één keer door de kerk
was, heeft men geweldig meegewerkt.
••Niet alleen een speelterrein voor kleu- De Gemeente heeft ervoor gezorgd
Hers, peuters en kinderen, neen de dat al een deel van de omheining
fjeugd van pakweg drie tot
is klaar is. Wij hebben de beschikking
^welkom.
gekregen over de palen die destijds
i Op papier zien de plannen er prima gebruikt werden als vlagversiering in
[uit. Het gehele terrein zal worden het dorp, dus denken wij dat wij met
t afgeschermd door hekken, hiervan is de speeltuin een heel eind zullen kof reeds drie kwart gerealiseerd, het men."
!• laatste deel dat grenst aan de Lo- Wél bestaat er nog behoefte aan werkrentzstraat wacht nog op de beëindi- materiaal, niet iedere flatbewoner
. ging van de isolatie van deze wonin- heeft een kruiwagen of spade in zijn
igen, dan verdwijnen de trucks en berghok, en ook vakkennis bij het tot
*grote vrachtwagens en kan ook dit standkomen van de speeltuin wordt
deel van de omheining worden klaar- gevraagd. „Wij kunnen en willen veel,
gemaakt. „Groot voordeel hiervan is, maar vakkennis en vakhulp is van
i dat men niet direkt meer op het ter- onschatbare waarde", aldus mevrouw
Srein kan komen en ook loslopende Paap.
} honden er niet direkt vrij toegang
meer hebben. Begonnen werd zaterdag met de zandbak, van vrij forse Honden
' afmetingen, 5 x 5 meter, waar omheen
enkele banken voor de moeders zullen Behalve een kinderrijke buurt, blijkt
a worden geplaatst. Voor de kleine kin- Nieuw Noord ook een omgeving waar
J deren komt er na verloop van tijd nog veel huisdieren worden gehouden.

„Whisky"
de
hond van Hans
Boon die om hel
leven
kwam
doordat onverlaten het beest
mishandelden.

Vrijwilligers aan het werk om zo snel mogelijk op het zonnige gedeelte een zandbak te bouwen.
Foto Jenny E. Wesly.
Grote wens van de flatcommissies is „onbegaanbaar" zijn en de katten
de medewerking van speciaal de hon- hebben erx-oor crezorird dat de zanddebezitters.
bak bij het winkelcentrum niet ge„Er zijn drie speciale kleine ingangen
gemaakt, waarover wij wildroosters
willen leggen, zodat honden niet uit
zichzelf op het terrein komen. Wanneer de hondebezitters ook meewerken en de honden niet meenemen
wanneer ze de kinderen op het terrein
brengen, zou dat prettig zijn. De
„beestenbende" die wij hebben opgeruimd was onbeschrijflijk en zeker
geen aangenaam werk" aldus een
commissielid.
Het lijkt een logisch verzoek van de
commissies, waaraan door buurtbewoners wellicht medewerking kan
worden verleend. Juist de loslopende
honden in Nieuw Noord zijn er verantwoordelijk voor dat straten soms

bruikt wordt waarvoor hij oorspronkelijk was bestemd.

Medewerking
Trouwens behalve deze medewerking
kan men op tal van terreinen hulp
gebruiken. Degene die straks van het
terrein gebruik maken en nu reeds
mee willen werken, kunnen contact ZANDVOORT - Evenals vorig
opnemen met de navolgende families: jaar zal ook dit jaar de PolitiePaap tel. 17768; Feith tel. 17969; Ber- informatiebus van het ministerie
lott tel. 19120 en Al tel. 18418. Wan- van Binnenlandse Zaken de geneer alles even voorspoeding verloopt meente Zandvoort bezoeken en
als de eerste werkdag dan zal dit, wel op de weekmarkt aan de Prinongetwijfeld aan een grote behoefte sesseweg op woensdag 14 april
voorziene speelterrein voor de jeugd, van 10.00 tot 16.00 uur.
veel, en veel eerder gebruikt kunnen
worden
worden dan oorspronkelijk werd ver- In de informatiebus
d.m.v. foto's en teksten de volgenwacht.

de onderwerpen behandeld:
de wijkagent, hulpverlening,
M.E., recherche, selektie en oplei-

jFm so glad that Fm a woman

ding, alcohol en verkeer.

Modeshow werd artiestenshow
• ZANDVOORT l HAARLEM - Of het kwam door de sfeer die de

l Haarlemse stadsschouwburg kenmerkt, of door het decor, de grandio-

\ze belichting en muziek? Op woensdagavonbd 31 maart 1982 konden
de bezoeksters hier niet achteloos melden dat zij een modeshow
bezochten, het was veel meer, deze modeshow werd door het optreden

Na het opgaan van het doek waren
daar de kleine ballerina's van Roos
van Rooyen, die op de muziek van
„I'm so glad, that I'm a woman" een
toepasselijk ballet uitvoerden. De
sterren van de avond waren de mannequins Anita, Suzan, Barbara, Grace, Bianca en Bea en de dressmen
Bart en John, als „troupe de tableau"
zoals men bij een theatershow mag
verwachten. Na een zeer verdiend applaus voor de kleine, zo kwetsbaar
lijkende figuurtjes op het toneel, volgde een wervelende modeshow waarbij
gestart werd met de lingerie.

(ƒ 57,50 slipje) zou moeten neertellen.
De bra's van Escora zwart met goud,
of wit met goud zijn betaalbaar
(ƒ42,50) „maar eigenlijk te mooi zijn
om er nog iets over aan te doen" aldus
een bezoekster. Voor de wat grotere
maten is er ook een ruime keus, ook in
het Franse rnerk Boléro tangaslips en
bra's- een geheel nieuw model „Arpege". Voor de kleinere maten zijn er
ook „strings" doch deze werden uiteraard niet getoond. Nieuwe kleur is
azuur blauw (prijsklasse per set tussen de ƒ 70,- en ƒ 100,-).

Ook de nieuwe kleur van Vasarette is
blauw, terwijl ieder merk bij de modellen jupons, en t of topjes levert.
Veel tangaslips en bra's in wit dit jaar, Voor de grotere maten beeldschoon
van Bleyle
met een perfekte coupe, in diverse lingerie
, - . , .waarbij
.
.- in de
modellen en prijzen. Veel katoen en mnachtmode veell variaties zijn gekozijde ook waarbij het nieuwe merk dat enBehalve de ponnen ook veel
men brengt, Hatin, beeldschoon linge- Pakken, afwijkend van het pyamamorie vervaardigt: onder andere in een del, die als huispak gedragen kunnen
kleur taupe voor betaalbare prijzen, worden. Daarentegen een prachtige
terwijl Anita gekleed in heel doorzich- combinatie van nachthemd plus
tig wit slipje en bra met de handge- négligé adembenemend mooi met geborduurd daarvoor heel veel geld schulpte randen (Irma la Douche

Zomerkledij 1982
Door Cortina werd zowel dames- als
herenkleding getoond. Grappig waren
de bijpassende hoeden. Veel combinaties van blazers en kuitbroeken in de
prijsklasse ƒ 159,- / ƒ 109,-. Veel wit en
blauw, ook in de herenmode waar de
combinaties van Van Gils met streepoverhemden en slipovers veel applaus oogstten. Zo was Bianca er in
een chique blauw pak met wit kraagje
(Cachil ƒ 369,-), terwijl de bijpassende
schoenen van Brossois veelal betaalbaar, in veel modellen en welhaast in
elke kleur leverbaar zijn.
De mode is ook sportief, veel sportieve modellen, onder andere de broekpakken in wit en rood, regelrechte
blikvangers evenals de combinaties
met broekrok en polopull.
De blouses veel met volants, Anita
droeg een blauwe die slechts ƒ99,kost, terwijl ook de goede pasvorm in
de herenpantalons opviel. In tegenstelling tot het vuurrode broekpak
was er bijvoorbeeld een „kostschooljurkje" van Blackie Dress, ook een
pakje, maar van een geraffineerde
eenvoud. Doordat er dit jaar zoveel
pakjes zijn kan men in de eigen garderobe eindeloos combineren met broeken. blouses, blazers.
De Bleyle mode kent dit jaar veel
turkois
zachtgeel, terwijl de Kerko
Badmode 1982, Suzanne toont blouses en
zich uitstekend laten combihier een bikini van het huis Gia- neren met de pakjes van, opnieuw
conw Tanga's met badjas je van maar dan ook bijzonder mooi, Cachil.
sunchic (Skandinaviè)
Niet onvermeld mag blijven van Ma-

de Brandweer van Zandvoort zal
met de z.g. „hoogwerker" en andere brandweerauto's aan deze
voorlichtingsdag deelnemen.

Muziekkapel
ZANDVOOKT - Misschien is het nog
niet genoegzaam bekend, maar het
bestuur van de Zandvoortse Muziekkapel maakt belangstellenden er
graag op attent dat door deze vereniging op maandagavond in het Gemeenschapshuis wordt geoefend.
De oefeningen duren van 19.00 tot
22.00 uur, muzieklessen worden daar
ook tegen zeer lage contributies gegeven, terwijl de instrumenten in
bruikleen worden bespeeld. Er wordt
een dringend beroep gedaan op alle
muziekliefhebbers in de gemeente
eens langs te komen en de muziekkapel te steunen hetzij geldelijk (donateur trice) of door deelname.

Een droom van
een ensemble,
nachtjapon plus
négligé van Irma la Douche,
een
daverend
applaus voor deze creatie met
veel
charme
door Anita gebracht.

Veel wit en azuurblauw

J Jol,-).

van.de Nederlandse politie. Ook

se brandweer en politie zal aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

klasse.
Of het nu kwam dat tijdens deze modeshow het geijkte beeld, van
dames aan tafeltjes die zich tegoed doen aan lekkere hapjes en
welwillend applaudiseren voor de mannequins, verdween, immers
iets bijzonders moest zijn, en iets bijzonders is het geworden.

Door middel van deze expositie
kan het publiek kennismaken
met het veelomvattende werk

Het gaat hier om de hond „Whisky" van Hans Boon, wonend aan
het Achterom in de oude noordbuurt.
Whisky was een algemeen bekende
hond op het Gasthuisplein en wijde omgeving die niemand kwaad
deed en gewend was zijn eigen
gang te gaan. Zo ook op 4 maart,
na zijn ontbijt vertrok hij tezamen
met zijn baas en Whisky ging op
avontuur, een slecht avontuur zo
zou later blijken.
Toen Hans Boon tussen de middag
thuiskwam was Whisky nog niet
terug, dit tot verwondering van
zijn baas. Tegen haltwee echter
kwam de hond zwaar bebloed aangestrompeld. Van de achterpoten
waren de nagels geknipt en wel op
zo'n wijze dat deze tot op het bot
waren verwijderd. Eerst heeft
Boon nog gepoogd zelf de wonden
te desinfecteren, doch al heel snel
bleek dat er deskundige hulp bij
moest komen. Dierenarts Kas
heeft nog getracht met penicillineinjekties, pillen en desinfekterende
middelen de opgelopen infektie tot
staan te brengen, doch dit mocht
niet baten, Whisky kreeg plotseling last van verlammingsverschijnselen en werd blind. In overleg met de dierenarts heeft men de
hond fnen laten inslapen Ov»n-

Het personeel van de Zandvoort-

van de 7nannequins, de dressmen, Rob de Nijs, het ballet van Roos van
Rooyen en gastheer Jo Lamine, het bijwonen van een theatershow van

men mocht niet roken, drinken en babbelen was ook wat moeilijk in de
verduisterde zaal, maar de verwachting werd direkt al gewekt dat het

Informatie
politie en
brandweer

ZANDVOORT - Op donderdag
4 maart heeft zich tussen 's
morgens 11.00 uur en 's middags 13.30 uur een ergerlijk
geval van dierenmishandeling
voorgedaan in de gemeente
Zandvoort, dat het slachtoffer
met de dood heeft moeten bekopen.

dame David een „robe" voor hoogzomer in blauw voor ƒ 298,-, evenals de
kapsels verzorgd door Monique Graven.
Degene die ervoor zorgde dat er een
uitgelaten stemming heerste was Rob
de Nijs, zijn optreden duurde langer
dan was voorzien, doch dat interesseerde de aanwezigen in het geheel
niet. Na een grandioze „malle babbe"
kwam hij nog éénmaal terug met één
van zijn favoriete liedjes „Toen was
het zomer". Direkt was iedereen terug
bij de modeshow, want die werd vervolgd met de badmode 1982. Nieuw
voor slanke figuurtjes de bikini's van
het Braziliaanse huis Giacomo. Tanga's in goud en zilver vanaf ƒ 115,-.
Trouwens veel glinstertjes in de zon
en op het strand deze zomer want veel
bekende merken hebben zilver of
goud garneringen, bovendien zijn er
beeldige badtassen, klein en groot in
goud-brons en zilver.
Van Fürstenberg, ook nieuw, bijzonder mooie badcombinaties badpak/
met rok en parera, ook heel goed te
dragen in maat 42/44, en niet zo
funktioneel als die van Bleyle, hoewel
hier ook meer speelsheid in de grotere
maten opvalt.
Veel wit, en badstof van Art Fashion,
shorts en badjasjes, maar ook pakjes
circa ƒ 85,-. Van Sunchic uit Skandinavië sportieve strandcombinaties in
felle kleuren van badstof uitgevoerd
met kuitbroek en tuniekblouse. Braziliaanse mode ook voor de heren, terwijl er een overvloed is aan badjassen.
Dat de mannequines professioneel
waren bleek wel uit de wijze waarop ze
de badmode liepen op de Zuid-Amerikaanse muziek. Trouwens de muziek
was de hele avond uitstekend aangepast evenals de belichting en het verrassende decor. Complimenten behoren hiervoor gegeven te worden.
Zwart is en blijft ook dit jaar in, van
Nicole Olivier een zwart strapless
badpak, terwijl ook de spaghettibandjes, ook hier en daar een asymme-

trisch model.
Wie zin heeft in de zomer moet beslist
langs bovengenoemde zaken gaan,
want zowel J & M bpdyfashion, als
Cortina en de Brossois hebben een
uitgebreide collectie uit verre landen
gehaald om aan de meest exclusieve
smaak te kunnen voldoen.
Voor de echtgenoten die klokslag
halftwaalf naar de Haarlemse schouwburg waren gekomen om hun vrouwen af te halen, viel er nog heel wat te
genieten want het was al l april voordat deze show werd besloten met een
geweldige loterij met prijzen onder
andere van Parfumerie John & Leonie
v.d. Werf en reizen van Eurosol. Dan
spreken we nog niet eens van de
uitstekende verzorging en entourage
van deze show, kostelijke bonbons
van La Bonbonniere. gebak van Seijsener en smakelijke hartige hapjes by
het drankje.
Kortom driemaal is scheepsrecht, of
alle goede dingen bestaan uit drieën,
met verlangen wordt door velen al
weer uitgekeken naar de vierde modeshow.
Margreet Ates

Kunstmarkt
ZANDVOORT - Op 3 juli aanstaande
organiseert het Cultureel Centrum in
Zandvoort op het Gasthuisplein een
grote kunstmarkt Een ieder die hieraan mee wil doen kan zich bij het
Cultureel Centrum opgeven, de
kraamhuur bedraagt ƒ 50,-. De organisatoren behouden zich het recht
voor te selekteren. omdat het niet in
de bedoeling ligt dat handelaren en
winkeliers tot de deelnemers behoren.
Aanmelding kan dagelijks geschieden
van 13.30 - 16.00 uur, behalve op
maandag eri dinsdag op het telefoonnummer 02507 - 16924 of mondeling
aan het Centrum. Gasthuisplein 9a,
Zandvoort.

Feest in de
bibliotheek
ZANDVOORT - Vrijdagmiddag 2o
maart was het feest in de openbare
bibliotheek aan de Prinsesseweg. Ter
ere van de boekenweek 1P82 hand
men een prijsvraag uitgeschreven
voor de fraaist versierde boekenlegger
en de meest toepasselijke limerick.
Bijzonder groot was het aant al inzendingen niet, zes boekenleggers en zes
limericks, maar toch gezien de kwaliteit van de inzendingen toonde de
direkteur, do heer F. Hagaenburg,
zich bijzonder tevreden, „de mensen
moeten er even aan wennen zelf iets te
doen, maar ik ben ervan overtuigd dat
men in de toekomst gegarandeerd tot
meer prestaties komt", zegt hij.
Door een jury bestaande uit gebruikers van de bibliotheek, waren als
winaressen aangewezen, mevrouw
Porton voor de boekenleggers en mevrouw Sandbergen voor haar limeriek:

„Een dame uit Zandvoort
aan Zee
die las al jaren roor twee.
Ze leende haar boeken,
na heel lang iets zoeken
bij de bieb en was toen zéér
tevree".
Uit handen van de direkteur ontvingen beide darnes het Gedicht van
Willem van Tooren, plus bet boekenweekgeschenk, het boek van Maarten
Toonder.
Hierna namen de beide winnaressen
plaats achter de receptiebalie in de
bibliotheek en overhandigden de gebruikers de boekenlegger en limerick
Alle gebruikers van de bieb zullen
deze namelijk gedurende de boekenweek als attentie van de bibliotheek
ontvangen.
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gens is dierenarts Kas van r.irn P g
dat de opgelopen verwond .n ^c-n
ook kunnen zijn ontstaan dooi da,,
de hond aan de voorpoten werrj.
meegesleept. ,,Ik begrijp niet hce
het mogelijk is dat iemand van oen
hond alle teennagels op een dergelijke wijze kan verwijderen, daar is
iets heel vreemds gebeurd."

Beloning
De dood van deze hond en de wijze
waarop het beest waarschijnlijk
werd gemarteld, heeft uiteraard in
de gemeente veel beroering gewekt. Een aantal vrienden van de
hond heeft dan ook een bedrag van
ƒ 800,- bijeen gebracht dat zal
worden uitgekeerd aan degene die
aanwijzingen kan geven waardoor
deze dader, of daders, opgespoord
kunnen worden. Door Boon werd
officieel bij de politie aangifte gedaan van deze dierenmishandeling, tips kan men dan ook uitsluitend melden, hetzij mondeling,
hetzij telefonisch bij de afdeling
Recherche van de Gemeente Politie te Zandvoort, bureau Hogeweg,
of telefonisch onder nummer:
02507-13043 afdeling recherche.
Mochten de tips niet leiden tot
aanhouding van de gezochte personen, dan zal het geld voor l
januari 1983 worden overgemaakt
aan Green Peace", aldus Hans
Boon.
Wel wordt er gezegd dat Whisky de
bewuste donderdagmorgen op het
strand is gezien, maar naspeuringen m die richting hebben tot nu
toe geen resultaat gehad.
• - . - ' . . <.•\.-,.-\ .\.-,»;.>..,-.•. •'..- .<;,»<;,„..,, .,...; ; _

wiet oog en lp
de badplaats door
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Pasen 1982
Het is ieder jaar weer hetzelfde
liedje: meer dan elk ander feest
zien we de Paasdagen tegemoet. In
de ons omringende prachtige natuur hebben we volop gelegenheid,
het opnieuwe ontwaken van dat
altijd weer imponerende wonder
gade te slaan. Maar dat niet allee.
Zandvoort heeft voor ons als mwoners wat Pasen betreft, een zeer
bijzondere betekenis. Het kan, indien het weer meewerkt, het begin
zijn van een nieuw, hoopvol seizoen. En elk jaar opnieuw blijven
we de moed erin houden, ondanks
het feit. dat de algemene toestand
niet rooskleurig kan worden genoemd Zandvoort heeft wel betere
tijden gekend, maar wie weet, zijn
de zeven vette jaren, nu na du
afgelopen zeven magere, in aantocht. We blijven in dit opzicht
optimist. Daar zijn we tenslotte
inwoners van een toeristendorp
voor. Dat ik U allen goede en
vredige Paasdagen wens, spreekt
natuurlijk vanzelf, maar er moet
me daarbij nog iets van het hart.
Het is iets. dat ons allen aangaat
en waarbij wc allemaal min of
meer betrokken zijn.
Het gaat hierbij om onze vogels.
Zelf ben ik een Kroot voorstander
van een rijke vogelstand. Maar het
kan ook zijn, dat we teveel krijgen
van het goede en da moment lijkt
nu wel te zijn aangebroken Ik doel
hier met name op onze Kraaien en
onze Meeuwen. Het zijn allttwee
brutale en roofzuchtige vogels, hoe
leuk ze ook zijn, om ie zien. Maar
ze eten, ja wvreten alles op, wat er
van hun gading is. Vooral de kraaien zijn bijzonder roofzuchtig En

net lijkt wel, 01 er steeds meer van
komen. Juist m deze tijd. nu de
vogels gaan broeden, zitten ze met
hun pientere kraaloogjes de eiren
uit het nest te kijken. Jonge vogels, (ik heb dat zelf gezien) pikken
ze uit het nest en verslinden die
met huid en haav. Vooral de tortelduiven zijn daar veel de dupe van.
Straks, (dat duurt niet lang meer)wordt onze duinfauna weer aangevuld met jonge konijnen Daar zijn
ze evenmin afkerig van En de
meeuwen, (hoewel m mindere mate) staan bij deze rooftochten volkomen aan hun kant Het ziet
ernaar uit, dat wanneer dit zo
doorgaat, deze overvloed aan schadelijke vogels, een ware plaag zal
gaan worden. In andere streken
lantjs de kust ondervindt men er
ook steeds meer hinder van Het is
mij bekend dat van overheidswrsrc
maatregelen worden over.vogen.
om aan deze plaag een einde te
maken. Alleen weet men mut. op
welke wijze Dat zullen \ve dan
t.z t nog wel horen. Maar intussen
kunntni 1wij allen wel meehelpen,
om dra kraaien-en meeuwen tofvloed wat in te tomen. We kunnen
dt b v. doen, door geen voei meer
te .strooien en de vogels zoveel
mogelijk te verjagen We moeten
ze mei n lar ons toelokken. maar ze
op ren jtitand proberen te houdon. Die raad geef ik U graag mee
ook voor de komende Paasdagen,
op vetv.oek van deuenen die nauw
bij de vogehvpreld betrokken zijn.
Denk' U er een.-, over na
En intussen wens ik U allen nogmaals mooie, stralende Paasdagen. Mogen het goede dagen zijn
voor iedereen!
K. Si

Gn'IShouse
wenst Cor en Marijke Bos
veel succes niet hun
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En het

2e pak
in dezelfde prijsklasse

Gratis

uitzoeken!

AMSTELVEEN

AALSMEER

Rembrandtweg 419
Tel. 020-4305 50

Kruisweg 2a
Tel. 02977-2 20 70

Boek nu uw paasweekend voor slechts
/Verwen
31 uzelf
0, all
in!
in onze mod., 6-pers. comf.

Vakantie is: met z'n allen
naar Schiphol, en eten in Aviorama.

stenen bungalows gelegen in Erm (nabij
Emmen).
Op het park rest. /bar, verwarmd overdekt
zwembad, tennisbanen, midgetgolf, surfing etc.
Inl. en reserv. Vrije-tijdspark Ermerzand,
Dalerstraat, 7834 PE ERM. tel. 05915-4018.

tüfl'ii kijki-nii|il)i'l platfiirmm in'l MIIIM-IIIII. Mensen xirn. .Iccvcn ineen andere woivld wa
Kn dan KI wllitf niri v'n allen eten in Hcstiiunini Avinnuna. np ilf :!<• vrnlit'pirur van hel staiion--trrlmiiu nici een Imrieml uitzicht up hel luchthaven platform.

Exotisch Tafelen

HAARLEM-ZUID
(v

\-,-

Mode! HP 1310
ƒ245,-

Mode! HP 1020
ƒ 169,-

Model 8419 B-2
ƒ275,-

|_ O HflO» Z(
OKh(M)(U2(XK),i

2 etages in herenhuis

ayiorama

\Vill U evil desillusie Miiirkiiniell'.' UcMTXcereVi-n:
H20-l.")2 r><>. Morera K\|)lnitatie MaatM-happij
.Schiphol KV.
Nu iHik pt'r spoor biTfikhaar!

gelegen in prachtige omgeving.
Dient nog gesplitst te worden,
kosten hiervan voor rekening koper.
Koopsom f 141.000,- k.k.

Tel. 023-31 55 09

ï i ( H ) <«»),, ,

30nui

Tekoopaangeb.:

jfi!!

Model 8419B
ƒ199,-

Schotlandstr. 46,
Haarlem.
Goed onderh.

Alleenstaanden en ongehuwden

3-kam.flat

Zondag 11 april

l/raag inlich tingen'demonstratie
bij uw Makita-dealer.

Weekend Menu

1
\'i n U' f 2U,(i") | lei' pef-i n in d '11 f 1 1 .80 Vi H il Meer xin in l>ii'l'.-.luk. «vMuofdr paling, pracht i*.
l
4
vleeMif verM \i>'.'Vinii xo'n f 26,- perpei'M«m
kinderen Int Tjaar) heeft u keii/e uit
rijtf U ren vorstelijke
l ."i aiillienlieke J;i\ aan--e p'ivchifii.
maaltijd (en een kimlerniemi
xu \ ei 'l en x.n vaak u wilt. Klkeilau' MUI
vi n ir f l ().-). Alleen in 't weekend
van 12.110-21.IKI uur.
in hel \\eekemhan Rilil-Ud.OO uur.

GROOT PAASBAL
Met zeer goede live muziek, in onze sfeervolle
zaal in THE PALACE STREET, Kruisweg 1043,
Hoofddorp. GF»ATIS HAPJES
Zaal open 20.30 uur. Aanvang 21.00 uur tot
02.00 uur.
Org. Stichting 25 - 50. Inl. tel. 02230-19337.

(voorh. 4 k.) op 2e woonlaag. Ind.: ruime kamerZ.. 2 ruime si.k., badk.
met douche en wastafel,
balkon-Z., royale inp. berging. Blijvend vrij uitzicht.
Eveni. na overleg direct
leeg fe aanv. Te), inl.:
023 - 33 33 07 bij voork.
na 20.00 uur.

Boek nu uw Hemelvaart- of
Pinksterweekend
voor slechts/290,-all in!!!
^—==-^3 \m^-fz*z^

Verwen uzelf in onze moderne, 6 persoons,
4-sterren bungalows gelegen in Erm, Dr. (nabij
Emmen). Op het park rest./bar, verwarmd
overdekt zwembad, tennisbanen,
midgetgolf, windsurfing etc.

.xi.=s=^1

Brugrestaurant

In CARROUSEL Restaurant
ZOVEEL-U-WENST-SCt IOTELS
G E B A K K E N VISFILET 1 1 , 1 1
* KIP-UIT-'T-HANDJE 14,14
VARKENSHAAS
16,16
MEDAILLONS

HEMELVAARTWEEKEND
19-5/245
f 290,-all-in
PINKSTERWEEKEND
28 5/1-6
/ 290,- all-in

I'roi'fln'l heroeniile
Mot'ftipick-

(iREKNIIOUSEEeth.ir.
ResMuruniCAUKOUSlïl.

VOORJAARSMENU
(JANGEN koffie gratis

15.50

Dc:cm'ri'tlili'n Honlciixt">cr\ t'fnlincl

Inl. en res.

Vrije-tijdspark Ermerzand

\

/

"HEERLIJK*

Dalerstraat 7843 PE Erm. tel. 05915-4018

Loop eens door de Kleine Houtstraat.
Daar bevindt zich op nr. 6:

Famiiy-look: Garant Sport
ntroduceert haar eigen jogger onder
de naam CLUB
... fraai uitgevoerd me
suède neus en hiel.
'fv

o.a. prachtige rozen, dubbele en enkele narcissen, Monie Carlo tulpen,
dubbele lulpen en dn andere soorien, tros-anjelicren, vergeet-mij-niet,
blauw druil'ies, boeketten, div kleuren chrysamen, lila en witte seringen,
dubbele en enkele treMd's. anemonen, Ie klas gcrbera en div. mooie
planten.
Wij hopen u j •<. v r i j d a g en /aierdaii weer te mogen ontmoeten.

AUTOMOBIELBEORIJF

KOOIJMAN S

H. P. KOOIJMAN
vouvo

FORDOTO

BrGderocieMraal6-10
T«leloon 02507-13242

Amperestraat8-I0
Telefoon 02507-16925
bgg 13242

In slechts 5 lot 10 minuten

woonruimte
gezocht

PRIMA
BUNGALOWTENT

door |Oncj stel utd;)i' nipt
keuken dnurliu toiln
Hi'cmbti'df of om'.trc'k'jn

miit luifel, keukenuitljuuw on giondiü\\, bium beige.
Tel. 02502-5381

Van der Pol bv

Huishoudeiijke
artikelen
Blocmendanlsuwey 27C<
Overveen, 023-259491

feaptein.
Raadhuisstraat 78 en 99, Heemstede.

WONINGRUIL

AMSTERDAM-c

TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.

G. F. Oesterreicher

& Partners 020 - 767868

Versteviging van verslapt huidweefsel en
centimeters slanker
door Kwik Slim
Inst. voor optimale
lichaamsverzorging
en konditie
TopO'Body,
Beatrixplein 51-53.
Haarlem-Oost,
lel. 023 330272.
Gratis folder.

iele» '8143

BLOEMEN EN PLANTEN

„Janneke"
CAMPLAAN 38

Met warm water en shampo-spoelen-in de was zeilen w.a. l 3.AUIOMMTINWORP l 1 Doorlopend aeopend

TEKOUP.

„LeJardin"

he'm,m heiiermansweq 6 dmste'rtdm /

WAS ZELF UW AUTO

PIM en MARIAN

tel 02507 17250
b g g 023 2W73

Kindernwde
in de maten 92 i/tn 176
zowel voor meisjes als jongens.

Verhoop • Inruil • Service • Reparatie
Alle merken inruilauto s mei Bovag-garantie

hi i n (

koffie.

Aangeboden: in
Heemstede leuk ééngezinchuis, m. open keuken.
3 slaapk., zolder.
Huur f 225.-.
Gevraagd: huis met grote
woonkamer.
Alleen Heemstede.

Tel. 023-288422.

mdkelaa's b tdnaieuib '" bud'i|lb en woonruimten

49,95

Wij hebben weer van alles:

MET SPOED!

Zandvoortselaan, bij een gratis kopje

Bij uwpaas-aankoop een klein geschenk]e
voor op uwpaastafel.

Nog niet geslaagd met de kleding
voor het aanemen van uw
dochter of zoon?

Bloemenstandplaats

Nu het dit weekeinde Paben is hebben vele klanten aan ons gevraagd of
we ook a. s. donderdag met bloemen staan, maar volgens ons komt dit
beslist niet len goede aan de bloemen en planten en wanneer u verse
bloemen wilt hebben me! de paasdagen dan kunnen de^e beslist geen 3
dagen \oomit gekocht worden. Omdat wij willen dat u kwaliteitsbloemen
koopt, hebben wij gemeend gewoon a. s. vrijdag en zaterdag met bloemen
Ie staan.
Wij /.uilen er dan ook voor /orgen dat u iets moois bij ons kan kopen
zodat u met de paasdagen k u n t gemeten van de bloemenpracht.
Vanaf 8. 15 uur a. s vriiclagmorgen kan u al bij om terecht.
Wanneer u dus op v a k a n t i e gaat of op familie- of kennissenbezoek
k u n n e n wij u al \ioeg helpen met verse bloemen.

Wij hebben een exclusieve collectie tafelkleden, zowel voor
binnen als voor in de tuin.
Schijnt de zon, dan kunt u ze in onze tuin bewonderen aan de

Zandvoortselaan 24 - HEEMSTEDE.

Tel: 02526-86841

t/o politiebureau Aerdenhout

Hoe dek ik mijnpaastafel???

-

HEEMSTEDE

Kaaps viooltje

2,25

Schitterende

Rododendron v00r19,50
Coniferen vanaf
5,95
Primula's
1,50
Geraniums 2,95 en 3,95

Dick Pruijs
Speelgoed huishoudelijkeen luxe artikelen
Zandvoortselaan
160 - Heemstede
Tel. 023-24 67 86

Droogrekkenaktie
Droogmolens
en droogrekken
5% korting
(Alleen deze week).

PRUIJS

Zandvoortselaan 160.
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Dames kansloos tegen Hoofddorp

Huldiging turnkampioenen

Ruime voorsprong Lions-heren
onvoldoende voor overwinning

ZANDVOORT - Op de 78ste jaarvergadenng van de Zandvoortse
gymnastiekveremng OSS werden de
diverse wisselbekers aan de pnjswinnaars uitgereikt.
Zo ontving dameskarnpioen Iris Kunken deze uit handen van oud-burgemeester Nawijn, jeugdkampioene Sacha Schuurman ontving de hare van
de voorzitter en werd de wisselbeker
voor de kampioen bij de oudste jongens door de zoon van de overleden
ere-voorzitter L v d. Bos. aan de wmnaar Huib Deinum overhandigd
Op deze vergadering werd de periodiek aftredende mevrouw C Stapel
herkozen, voor de aftredende voorzitter en secretaresse waren geen nieuwe
kandidaten gevonden, zodat beiden
besloten hun taak voorlopig waarne-

c w

fli

burg met een blessure was uitgevallen
en Lions verder geen wissels meer
voor handen had konden de Zandvoorters niet al te fel verdedigden
Tot 75-75 leek er opnieuw een verlenging in te zitten, doch in de laatste
halve minuut zorgde Wilskracht voor
75-77. Met nog een tiental seconden te ,
gaan kreeg Lions nog een kans om
gelijk te maken. Maar in de aanvalsrebound vochten twee Zandvoorters om
de bal en verstreken de seconden,
De Lions kwamen prima uit de start- waren in het bezit van vier persoonlij- waardoor Lions onnodig met een neblokken. Zowel aanvallend als verde- ke fouten en aangezien Kees Roden- derlaag de kleedkamer kon opzoeken.
digend liep het goed. John Epker
pakte menige rebounds en ook zijn
schot was loupezuiver in het eerste
gedeelte van de strijd. Na 6 minuten
had Lions afstand genomen tot 12-7,
waarna Wilskracht terug kon komen
tot 12-10.
Met enige feilloze afstandsschoten
zorgde Cees Rodenburg er voor dat
Lions uit de greep van Wilskracht
bleef, 18-10, na 9 minuten. Er volgde
een periode van heen en weer gedraaf
dat eindigde met een gave interceptie
van Cees Rodenburg, die gestopt kon
worden door een overtreding. De toegekende strafworpen
betekenden
twee punten. Lions bleef geconcentreerd spelen en de routine van John
Epker en een goed schot van Henk
Macnack zorgden voor een 39-25
stand na 18 minuten en voor een 43-29
ruststand.
Na de basketwisseling leek het een
bekeken zaak voor Lions te worden.
Kenneth Macnack bracht met twee
snelle breaks de stand op 47-39 en
niets leek een overwinning voor Lions
in de weg te staan. Een te individueel
spelend Lions maakte het zich toen
bijzonder moeilijk. Er kwam een periode waarin nauwelijks de basket
werd geraakt, terwijl Wilskracht daar
dankbaar van profiteerde en de stand
na 4 minuten op 49-41 bracht. Veel
foute passes leidden tot balverlies.
maar Wilskracht kon toch niet doorstoten, mede door de vele technische
fouten die de gasten kregen door commentaar te leveren op de leiding. Hierdoor kon Lions Wilskracht nog even
op afstand houden. Na 9 minuten
54-47.
Lions had echter het kruit verschoten
en ondanks dat ook Wilskracht geen
sterke indruk maakte kropen zij langzaam dichterbij, 54-51 na 12 minuten.
Het spel bleef zwak en een kleine
opleving bij Lions zorgde voor een
verschil van 7 punten.
Tot twee minuten voor het einde had
Lions nog een redelijke voorsprong
67-61, en met nog een minuut te gaan
69-65. Toch konden de Zandvoorters
het niet bolwerken onnodig balverlies
bracht Wilskracht op 69-69.

ZANDVOORT - Het is de dames en heren van Lions niet gelukt om via
een overwinning meer zekerheid te krijgen over behoud in de
basketbal divisies. Beide teamsjzullen het zeer moeilijk krijgen om
zich te handhaven. De heren bouwden in de eerste helft een ruime
voorsprong op en in het begin van de tweede helft was die zelfs
opgelopen tot 18 punten, maar zij slaagden er niet in om Wilskracht
van zich af te houden. Wilskracht kwam terug tot 69-69 en wist in de
verlenging zelfs de overwinning te grijpen. De dames waren in
Hoofddorp volstrekt kansloos en keerden met een 71-40 nederlaag
huiswaarts.

Verlenging

Topscores: John Epker 28, Henk Macnack 22, Cees Rodenburg 11.

Dames
De dames waren volstrekt kansloos
Apnlletje zoet, geeft ook nog wel es
tegen een veel beter Hoofddorp In de
'n witie Hoed
eerste periode kon Lions de schade
nog beperken tot 32-24, maar m de
tweede helft werd de achterstand veel
groter. Vooral de eerste zes minuten
van de tweede periode waren zwak
van Lions. Geen enkele maai wisten
zij doel te treffen, terwijl Hoofddorp
regelmatig de bal door de ring liet
glijden.
De Zandvoortse dames toonden wel
inzet, maar hadden niet de klasse om
het Hoofddorp moeilijk te maken.
Eindstand 71-40.
Topscores: Thea prayer 14, Vvette CASTRICUM - Het is Zandvoortmeeuwen j), zondag gelukt om de
van Deursen 8, Wil Beerepoot 6.

Promotie voor
Zandvoort'75
ZANDVOORT - Na het kampioenschap van de E-junioren en het 3e
elftal kan Zandvoort'75 opnieuw de
vlag hijsen. Ietwat onverwacht werd
j.l. zaterdag ook het 2e elftal kampioen. Hoewel men rekende op een
beslissingswedstrijd nadat om 12.00
uur met een 10-2 van de Kennemers 2
was gewonnen, mochten een zestal
spelers er getuige van zijn dat medetitelkandidaat SMS 2 om 14.30 uur
niet verder kwam dan een gelijkspel.
Binnen twee jaar tijd speelt de nog
jonge Zandvoortse voetbalvereniging
daardoor met twee teams in de
KNVB.
In Zandvoort is het nog niet eerder
voorgekomen dat een reserve-zaterdagteam in de KNVB speelt. Een
mooi succes voor het bestuur van Z'75
en voor trainer Arie Stokman. De
volgende spelers maakten onder begele'ding van Andnes van Marie, die
tevens secretaris en wedstrijdsecretaris is, deel uit van dit team: André
Allis, Bart Alphenaar, Ruud Bakx,
Arjan de Boer, Peter Braamzeel, de
gebroeders Coen en Joop van den
Heuvel, Gerard Huybertzen, Bart
Koops, Ruud Krijgsman, André van
Marie, Frank Nijman en Ron Tukker.
A.s. zaterdag spelen het 2e en 3e om
het verenigingskampioenschap tegen
elkaar, terwijl met de dames de feestvreugde zal worden besloten met een
gezellig etentje in het nieuwe Joegoslayische restaurant Opatija aan de
Zuid-Boulevard.

lastige uitwedstrijd tegen Vitesse'22 tot een goed einde te brengen. De 0-3 eindstand was bij rust
reeds bereikt en door dit resultaat
blijven de Meeuwen de ranglijst
aanvoeren met een punt voorsprong op ZFC, dat geen fout
maakte tegen Ripperda.

De 3-0 zege van de Zandvoorters doet
denken dat Vitesse volstrekt kansloos
is geweest. Doch het spelbeeld gaf,
vooral in de tweede helft, een offensief
spelend Vitesse'22 te zien dat steeds
opnieuw doelman Ed Steffers prima
zag ingrijpen.
In de eerste helft ging de strijd vrijwel
gelijk op doch Vitesse kon maar zelden gevaarlijk worden, terwijl Zandvoortmeeuwen goede mogelijkheden
kreeg en deze benutte. De betere opzet der kustbewoners en het onzekere
ingrijpen der Castricummers leidde
tot hoekschoppen waaruit Duncan
Pratt net naast kopte. Even later had
deze speler meer succes door een vrije
trap van Rob Buchel fraai m te koppen.
Vitesse kon slechts rekenen op de
gevaarlijke linksbuiten die vele voorzetten gaf, maar Ed Steffers was pa-

ZANDVOORT - De middenmoters Zandvoort '75 en SMS, waren
goed aan elkaar gewaagd. Na een
0-0 ruststand sloeg Zandvoort '75
vlak na de rust hard toe en behaalde een beslissende voorsprong, die in een 3-2 zege resulteerde.
Beide teams kwamen in de eerste
speelhelft tot redelijk goed opgezette
aanvallen. Peter Braamzeel kwam
kort na het begin vlak voor de SMSdoelman die de harde inzet van dicht-

Feestelijke avond besluit seizoen
formaat 9 x 9 én 9 x 13
(perfecte kwaliteit en in
3 dagen klaar, van één der
bekendste ontwikkeicentrales in Nederland).

DIRKSON FOTO SERVICE

voerde. Hij schetste de carrière van de
heer De Gooyer, die via de „Huzaren"
te Amersfoort in 1931, een lange loopbaan in de paardenwereld begon. Als
rij-instrukteur geniet de jubilaris in
Zandvoort veel bekendheid, want hij
was van 1973 tot november 1981 werkzaam in manege Rob v.d. Berg.
Na enige acts werd dit circusoptreden
besloten met het optreden van twee
circuspony's die onder leiding van
Sylvi en Tijs Taconis een leuk paardennummer uitvoerden. Aan het slot
van deze beknopte circusvoorstelling
werd de heer De Gooijer evenals zijn
echtgenote in de bloemetjes gezet en
kreeg hij een portable-tv aangeboden.

Carroussel

Dat de jeugd deze winter niet stil
heeft gezeten bleek uit een perfekt
uitgevoerde carrousseldemonstratie.
Niet voor niets werd manege Ruitersport centrum Zandvoort deze winter
een erkende federatie rijschool van de
FNRS, het talrijke publiek genoot
van deze proeve van bekwaamheid
Huldiging
van twaalf jeugdruiters en amazones
De avond werd feestelijk geopend met die correkt de verschillende figuren
de huldiging van de heer A.M. de reden. Toen bekend werd dat voor
Gooyer, die vijftig jaar in het „paar- deze carroussel slechts drie maal werd
denvak" zit.
geoefend, werd er spontaan geaplauDe jubilaris werd de manegebak bm- diseerd.
nengereden in een koets met twee- Ook de senioren lieten zien dat carspan van taxicentrale Jansen, verge- rousselrijden perfekt kan worden uitZANDVOORT - In de hockey- Dames
zeld door zijn echtgenote en de voor- gevoerd. Tot verrassing van de heer
competitie kwamen jl. zondag de
De Zandvoortse dames konden tegen zitter van de ruiterveremging Bent- De Gooyer werd hem halverwege verheren van Zandvoort uitstekend een
HIC tot aan de 25e minuut veld, de heer T. van Mounk, die even- zocht de leiding over te nemen, hetvoor de dag. In een zeer goede standsterker
houden, alvorens zij door de eens zijn vrouw had meegebracht.
geen hem uitstekend lukte, want de
wedstrijd blijven zij Magnus met knieën gingen. Een zuiver schot bete- De manegebak was door middel van carrousselgroep
reed op de vertrouw5-2 de baas. De dames waren kende 1-0 voor HIC.
strobalen veranderd m een echte cir- de commando's naar een daverend
minder succesvol en leden een 2-0 In de tweede periode kwam Zand- cuspiste waar clown Didi het woord sluitstuk.
voort sterk opzetten en kreeg enige
nederlaag tegen HIC.
mogelijkheden om de stand gelijk te
trekken. Het schot van Zandvoort
Heren
was echter te zwak om succes te
Een gewijzigd heren team van Zand- hebben. Uit een snelle uitval kon HIC
voort moest in het eerste gedeelte zelf de stand opvoeren naar 2-0. Oneven wennen, maar in de strijd lieten danks goed veldspel en goed volhoude Zandvoorters uitstekend spel zien. den zat er niets meer m voor ZandTot aan de rust ging de strijd gelijk op voort.
met kansjes voor beide teams doch
die konden niet worden verzilverd.
Paastoernooi
Reeds snel in de tweede helft nam
Zandvoort een verdiende voorsprong. A.s. zaterdag en zondag organiseert
Olaf van Eekeren scoorde uit een de ZHC het jaarlijkse internationale
strafcorner, 0-1. Lang heeft Zandvoort paashockeytoernooi op de velden in
de voorsprong niet kunnen vasthou- het binnencircuit. Ook nu zijn er sterden. Binnen vijf minuten had Magnus ke tegenstanders uit binnen- en buiuit een velddoelpunt en uit een om- tenland De deelnemende teams kostreden strafpush een 2-1 voorsprong men vooral uit Engeland. Schotland,
Ierland. Duitsland en natuurlnk Negenomen
Zandvoort was geenszins aangeslagen derland
en met uitstekende combinaties zette Het toernooi belooft een zeer intoreshet Magnus onder druk. Olaf van sant en spannend geheel te worden en
Eekeren scoorde keihard uit een straf- een bezoekje aan het Dumtjesveld
corner de gelijkmaker en even later kan zeker aanbevolen worden.
was het dezelfde speler, die een fraaie
aanval wist af te ronden. 2-3. De Zandvoorters bleven het betere van het
spel houden en meerdere doelpunten
konden niet uitblijven. Uit een strafpush scoorde Wim Veenekamp 2-4 en
opnieuw was het de zeer schotvaardige Oiaf van Eekeren die zijn vierde
treffer scoorde, 2-5.

NÜ OOK IN ZANDVOORT ^?^

Prima spel Z'voort
te veel voor Magnus

raat. In de 3üe minuut trok Jongbloed
naar voren en bediende John van der
Zeijs op maat. Zijn harde inzet werd
onvoldoende weggewerkt en Marcel
Schoor! was attent om 0-2 te scoren.
Reeds enige minuten later zat Zandvoortmeeuwen op rozen Duncan
Pratt ging m duel met de laatste man
van Vitessse'22 en wist iets eerder de
bal te bereiken. Een gave lob over de
Vitesse-doelman betekende 0-3.
De gastheren trachtten nog voor de
rust verandering m de stand te brengen en kwamen gevaarlijk opzetten
voor het Zandvoortmeeuwen doel.
Bert Leijenhorst haalde een mgeschoten bal van de doellijn en Ed Steffers
reageerde voortreffelijk op een keiharde inzet.
Na de pauze was het vooral Vitesse'22
dat de aanval zocht. In deze periode
moest Zandvoortmeeuwen het hebben van snelle tegenstoten. Uit een
hiervan kwam Marcel Schoorl in
schietpositie, doch een verdediger
wierp zich in de baan van het schot.
Het overwicht van Vitesse resulteerde
in te slappe inzetten om het de Meeuwen moeilijk te maken, doch eenmaal
hadden zij het geluk aan hun zijde.
Linksbuiten Kaandorp speelde zich
knap vrij en alleen voor Steffers knalde hij tegen de paal. Drie hoekschoppen op nj in de laatste minuten brach-

Winst Z'voort '75

RUITERSPORTCENTRUM Z'VOORT

KLEURENFOTO'S
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Nader zal worden bekeken of er ee
verandering in het trainmgsschem
moet of' kan worden aangebracht Ir
schnjvingen voor jazzgymnastie
vanaf 16 jaar is weer mogelijk
In de/e veigadering werd eun oger
blik stilgestaan bij het overlijden va
het oudbestuurs- en erelid Maarte
Castien

PROMOTIE ZATERDAG-TEAM

Door deze stand werd een verlenging
noodzakelijk. Enige spelers van Lions Lions Henk Macnack in de aanval

ZANDVOORT - Sinds december
1981 is manege Rob v.d. Berg aan
de Keesomstraat te Zandvoort in
handen van Loes en Filip Dros,
die deze manege aanzienlijk hebben opgeknapt, Paardenboxen
werden verbouwd, de zadelkamer
opnieuw ingericht en een stapmolen werd aangeschaft. Deze manege kreeg de naam „Ruitersport
Centrum Zandvoort", bovendien
is er een nauwe samenwerking tot
stand gekomen met de Ruitervereniging Bentveld.
Dit was dan ook de reden dat
manege en ruitervereniging op
zaterdag 3 april besloten van de
prijsuitreiking van de in de afgelopen wintermaanden gehouden
dressuurcompetitie een groots
feest te maken, dat wonderwel
geslaagd mag worden genoemd.

ynprtri vnnn-t to rrntt^n

nog naarstig op zoek naar geschikt
kandidaten. De technische commissi
gymnastiek verkoos de heer Spaan
en in een ontstane vacature wer
voorzien door de benoeming van m<
vrouw Arends De attetiekcommis.si
zal worden samengesteld uit deelnc
mers aan deze zomersport die eei
daags weer van start gaat Aanme
dingen voor atletiek kunnen geschu
den bij het secretariaat.

Pas de deux
Het programma werd besloten met
een „pas de deux" uitgevoerd door
Filip Dros en de jeugdamazone Kim
van Bezu op haar pony. Snoopy. Kim
kwam hiervoor in aanmerking omdat
zij in de dressuurcompetitie de meeste punten had verzameld namelijk
627. Een ontroerend slot van een geslaagde avond, het grote en kleine
paard dat tezamen een pas de deux
uitvoerde.
B.H.

Uitslagen
Manege paarden:
1. Ellen ten Haave 585 put
2. Lies Zandstra 572 pnt
Pension paarden:
1. Corry Havcnaar 601 pnt op Pammy
2. Gloria Kouwenberg 597 l / .> pnt op Odme
3. Bngitta Willems 594 pnt op Lucky Lady
Bij de manege paarden waren zeven deelnemers, de pensionpaarden telden 17 deelnemers
Jeugd: Manege paarden en pony:
(11 deelnemers)
1. Gitte Regeer 584 pnt.
2. InezWijkerS"! 1/2 pnt en S Joyce Hoczee
563 pnt.

Jeugd t m 12 jaar peiiMonpuiirdcn en
pony's: 10 deelnemers
l Kim \ .in Be/Ai 627 pnt op Snoopy 2 Vera
Portier 602 pnt op Biiu>o en 3 Rasclu'l
Snopki, 587 pin op Snuop>
Jeugd vanaf i;{ jaar op pcn^ionpaarden en
pony's:
1. Peggy Suurendonk 6191/. pnt op Polv, 2
Monique Taconib 608 l/ ^ pnt op Banjer en
Petra EnKt'lenberg werd derde met 603 pnt
op Pubeila Het aantal deelnemers bedroeg
hier 12

ten evenmin succes op voor Vitesst
zodat Zandvoortmeeuwen verdient
het veld kon verlaten rnet een 0zege.
Het zaterdag-team van Zand
voortmeeuwen heeft kans geziei
beslas; te leggen op promotii
naar de eerste klasse HVB. Doo
een prima overwinning op kam
pioen Velsen (0-2) slaagden zi
erin om de fel begeerde Iweedi
plaats te behalen wat promotii
betekende.

TZB
oppermachting
ZANDVOORT - Met vooral uit
stekend voetbal in de tweed
helft, heeft TZB een fraaie over
winning behaald op Schalkwijk 2
5-1. Door deze zege is er no;
steeds een kans op promotie
maar dan moet De Meer in d
resterende wedstrijden een mis
stap maken. Een groot aandeel ii
de winst had invaller Ron Zwem
mer die vier van de vijf treffer
voor zijn rekening nam.
In het eerste gedeelte van de strijc
liep het nog wat stroef bij de Zanc'
voortenaren, maar zij wisten toci
tweemaal te scoren. De scheidsrech
ter paste echter met de voordeelrege
toe. wat er toe leidde dat beide treffer
werden geannuleerd. Het tekend'
toen al de sterkte van TZB, terwii
Schalkwijk nauwelijks de middenliji
kon passeren.
In de tweede helft begon het bij d
Boys te draaien. De voor Wim Konin'
ingevallen Ron Zwemmer, zorgde a
snel voor 1-0 en de ban was gebroker
Op het middenveld zette uitblmke
Martin van der Mije zijn voorwaartse:
met fraaie passes aan het werk, terwi„
ook Ab Bol zijn oude vorm toonde
Het overwicht van TZB werd uitgt
drukt m een tweede treffer van Roi
Zwemmer, gevolgd door een kna;
doelpunt van Ad Vastenhout
Schalkwijk probeerde wel iets teni'
te doen maar het bezat geen enkel'
kwant°it om doelman Halewijn 11
verlegenheid te brengen.
Met twee doelpunten van Ron Zwem
mer kwam de stand op 5-0 en TZI
nam gas terug. Schalkwijk kreeg hier
door een kans en benutte deze wat 5betekende.

bij stopte. Ook Hans Gansner redde
bekwaam toen spits De Weerd alleen
voor hem verscheen. Even later
schoot Harry Baars de bal net over de
lat, terwijl Rob Gansner het leer naast
de paal knalde. Hierna ging SMS over
tot het buitenspel zetten van de Zandvoortsen en dat gelukte te veel. Een
prima redding van doelman Kees de
Blaay van SMS voorkwam dat Zandvoort '75 de leiding nam.
Beide ploegen kregen een flink aantal
corners te nemen die niet ongevaarlijk bleken en bij één kwam Zandvoort '75 goed weg. Direct na rust
sloeg Zandvoort '75 toe toen Peter
Braamzeel de bal na een vrije trap van
Ruud van der Putten langs de geslagen doelman tikte.
Kort hierop liepen de badgasten uit
tot 2-0, toen Gerard Nijkamp na goed
doorzetten op de rechtervleugel de
bal voor het SMS-doel plaatste en de
toestormende Ronald Zaadnoordijk
doelman De Blaay geen schijn van
kans gaf, 2-0.
Het leek of Zandvoort '75 het genoeg
vond want de aanvalslust luwde en
SMS nam het initiatief over doch kon
via Karel de Weerd pas halverwege de
tweede helft de achterstand verkleinen. Achterspelers Bert van Staveren
en Wim van Straten kwamen hierna
vreemd genoeg bijna tot treffers. Na
goed aangeven van Van Staveren
kopte Zaadnoordijk de bal rakelings ZANDVOORT - De sportraad van d
over de lat, terwijl Peter Braamzeel gemeente Zandvoort za] op dinsda
een paar prima actie's op de grasmat 13 apni in openbare vergadering bi
legde. Na aangeven van Zaadnoordijk eenkomen in het Gemeenschapshuubracht Rob Gansner kort voor tijd de De agenda vermeldt verslag vergadt
stand op 3-1. terwijl m blessuretijd ring 15 maart, meekomen stukke
Arie Jaap van Rijn toch nog tegen- o.a. brief sportclub Nieuw Unicu;
inzake collecte Nat Fonds Sport Gt
scoorde voor SMS, 3-2.
Tijdens de wedstrijd werd bekend dat handicapten, Circulaire Prov spor
reserves van SMS gelijk hadden ge- raad inzake jaarlijkse algemene ve:
speeld en hierdoor Zandvoort '75 2, gadenng en de brief van B en \
dat eerder op de dag had gewonnen, Zandvoort inzake beperking; gemeer
kampioen was. Een goede prestatie telijke subsidie c q bijdragen.
daar SMS nog niet zo lang geleden 6 Sportuitwissehnc en rondvraag
De vergadering Dearint om 2000 uur
punten voorstond.

Vergadering
sportraad:

ZANDVOORT - Op maandag 22 meeuwen had i '. m het 40 tang jub
maart begon het door omstandig- letini van de clu j \ oor alle spelers ee
hedcn wat vroeg verspeelde toer- fraaie medaille U:er maken
zeer op pms wen
nooi. Voor het eerst was men te Een ^ebaar
gast op het hoofdvcld (en eerste gesteld'
Na afloop alom • \ -e
bijveld) van de v.v. ,Zandvoort- iedereen u as i- • t - i er eens dat \\
meeuwen". De truien konden wel ook dn jaai u eer v . n een geslaagi
aan blijven maar een paraplu toernooi kor.ci:-, > r r
was niet nodig en dat scheelt al
een stuk! Na de eerste speeldag Uitslagen Ie ^ o l d :
gingen de Beatrix- en de Mariaschool met ieder 2 gewonnen Bi'Jtnx Piesmar.
wedstrijden fier aan de leiding. Nu olaas \ Hei;\en G
Op de tweede dag verloor koplo- l'h sman Maria
en G Or..nv N
per Beatrixbchool van de Nico- vH Heu\
anmo S \ Hemt n G
laas en zakte daardoor naar de 3e Beatrix
N'ioolaas
plaats. De Nicolaas won twee- Maria - Oran'o N
maal en kwam daardoor op de B i M t r i x • Har.'iie S
tweede plaats achter de Maria- PleMnan Haiinie S
scliool die ook nu weer tweemaal Mana Nieo'.aa.s
Nieola.ts O:ar,'eN
de volle winst pakte.
Op de laatste speeldag, donderdag 25 maart, zou de beslissing Uitslagen 2e veld:
vallen in de .topper" Maria l i
Nicolaas. Na e3n prima wedstrijd Maria - HanmeS
n
N - Ui-atrix
pakte de Nicplaas-school met 3-ü Oranie
S - Nioolaas
l
de overwinning. Ooi-, in hun laat- Hanme
B e a t n x - v HeuvenG
3
ste wedstrijd tegen de Oranje - Oianje N • Ple.sm.in
l
Nassau lieten ze geen steek \\\\- Maria - v Heuven G
3
len (3-0). En zo kan voor het eerst Nieolau.s • Plesman
a
l
de naam van de Nieolaassehool Oranie N - Hanme S
O
op de beker gegraveerd worden. Plesman • \ Heuven G
Beatrix • Maria
l-i
Gefeliciteerd jongens!
Door niet 1-0 de M.inuschoul te verslaan wist de Beatrix do tweede
plaats Ie pakken en de Man.isrhool
werd dus uilemdehik derde Bi.) de
prijsuitreiking dankte dhr Weidema
scheidsrechters. EHBO-ers kantinemensen en alle anderen die ook dit
jaar weer hun onmisbare medt'werkmg gaven. Gsthcer Zandvoorte-

Einduitslag:
1 Nicol.iuti
2 Beutrix
3 Mal ui
•! Hanme S
ft v Heuven G
(i Oranie N
7 PleMn.in

11 p t n
10 ptn
H ptn
7 ptn
4 ptn
ptn (
ptn (

ilfi-i
(12-r
(12-1
(12 ;
110-*.
2-M
2-20

WEEKMEDIA 30

PAGINA 8

DONDERDAG 8 APRIL 1982

WEEKENDDIEN

_

: •'>. •;

ARTSEN:
Huisartsenpraktijk Bouman. Mol en
Ridderbos.
Arts: H. Padding, tel. 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen.
Anderson, tel. 12058; Drcnth, tel.
13355; Flieringa, tel. 12181: Zwerver,
tel. 12499.

GESLACHTSZIEKTEN: voor algetel. 023-320202 (dag

me ne informatie,
en nacnt )

POLITIE: telefoon 1304.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMER-

WUKVERPLEGING: 9-10 april zr. Ongevallen 023-319191, besteld verT. v.d. Spek. v. Lcnnepweg 42 hs., voer te, 023-319277
tel. 18741; 11-12 april: zr. N. de Jong.
ma°n™ff£eg 22- Heemstede ' tc"L TAXI: telefoon 12600 en 16843.
Ui.3-282197.
. „ ,„ . ,,
, STORINGSDIENST ENGASBEL
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek. DRUF: telefoon 17641.
N. v. Berkel, Zeestraat 71. tel. 13073.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr. WERK ZANDVOORT
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, Noorderstraat l, telefoon 13459
Zandvoort. Tel. 02507-14437, b.g.g.
023-313233.

KERK
DIENSTEN

FEESTELIJKE RECEPTIE TOT BESLUIT
ZANDVOORT - Dinsdagmiddag
30 maart werd in Hotel Faber een
grote receptie gegeven, die uitgroeide tot een groots evenement.
Het gebeurt namelijk niet iedere
dag dat een familiebedrijf na zestig jaar gesloten wordt en dat de
eigenaars en klanten dit een reden vinden om hier een feest van
te maken.
De broers Jan en Willem van der Mije
besloten namelijk op de 65ste verjaardag van jan, de zaak te sluiten. Een
melkzaak, of melkinrichting zoals de
naam oorspronkelijk luidde, heeft in
deze tijd een grote strijd te voeren
tegen de alom vertegenwoordigende
supermarkten. Jan en Willem hebben
zo'n heel leven op straat en in de
winkel doorgebracht. Want vergis je
niet, ook al hadden beiden voor de
oorlog een andere werkkring, als kind
al werd er door hen melk weggebracht, evenals door hun moeder,
mevr. Van der Mije, die met haar 93
jaar ook op de receptie aanwezig was.
Vader Louis begon ver voor de oorlog
in 1922 een melkslijterij in de Koningstraat op nr. 10. Géén winkel aan
huis. maar wel werd de melk bij de
klanten aan huis bezorgd. Mevrouw
van der Mije heeft heel wat keren de
melk aan huis gebracht. Ze ging op
stap met twee emmers en dat „was
wel stapje voor stapje en oppassen
dat je niet morste, want iedere druppel was geld waard. Ik heb wat lopen
tobben 's winters als het glad was",
vertelt ze nu, trots dat er zovelen zijn
gekomen om afscheid van haar zoons
te nemen.
Na de oorlog begon het gezin van der
Mije de winkel in de Van Ostadestraat. In de beginjaren vlak na de
oorlog, werden er zeven wijken gelopen.

Expositie

Iedereen vond het vrij normaal dat de
melkboer aan huis kwam, in de loop
der jaren veranderde dat.
Vader stopte er mee, en ook broer
Louis moest er na een ernstige ziekte
mee uitscheiden. Over bleven Jan en
Willem die tot aan l april 1982 de wijk
hebben gelopen.
„Wij dachten laten we er mee stoppen
nu het nog kan, wij zijn allebei nog
goed gezond en de concurrentie is
moordend" vertelt Jan.
De klanten werden op de hoogte gesteld en deze wilden zeker niet achterblijven toen men hoorde dat er offi*pnnmpri k*~»n worden.

^ZAKELIJK BEKEKEN
't Kinderwinkeltje

Surfers Paradise

Zwembad ,De Duinpan'
Nieuw!!!
Nieuw!!!
VASTRECHTKAART
(20 mei t/m 31 augustus)
Alleen in de voorverkoop van 19 april
tot en met 19 mei.

Gezinsvastrechtkaart.

STANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum
HW LW HW LW
8 apr.
4.28 12.39 16.44 —
9 apr.
5.07 0.46 17.21 13.14
10 apr.
5.39 1.22 17.56 13.38
11 apr.
6.09 1.57 16.28 14.15
12 apr.
6.46 2.28 18.56 14.54
13 apr.
7.09 2.54 19.29 15.21
14 apr.
7.34 3.18 20.04 15.43
15 apr.
8.11 3.56 21.04 16.15
Maanstanden: donderdag 8 april
VM 12.18
Springtij zaterdag 10 april.

wordt vandaag op de Grote Krocht
20b de nieuwe zaak van Herman
Harms' schoenen geopend.
Herman Harms heeft sinds l januari
1982 de zaak van zijn vader overgenomen in de Diaconiehuisstraat, maar
zag in een zaak in het centrum meer
mogelijkheden. Het is hem gelukt de
zaak te verplaatsen en deze zal dan
nog net voor Pasen worden geopend.
Als enige in Zandvoort worden hier de
Heliform damesschoenen verkocht,
niet alleen de bekende modellen,
maar ook Jeunesse, schoenen voor de
leeftijdsgroep 25-35 jaar, en typische
modeschoenen onder de naam „Serge
de Paris". Juweeltjes van eigentijdse
schoenmode zijn hierbij, terwijl er
voor de vrouw die zeer modebewust te
werk wil gaan gekozen kan worden in
het merk „Silhouet".
Herenschoenen worden uiteraard pok
verkocht, maar een andere specialiteit zijn de Piedro kinderschoenen,
die een wereldnaam hebben opge
bouwd in kwaliteit en pasvorm. Ook
bij Harms wordt de kindervoet in
breedte en lengte gemeten, zodat de
kinderen goede schoenen dragen.
Binnen afzienbare tijd zal worden
overgegaan tot de verkoop van sportschoenen zodat werkelijk het hele gezin schoenen bij Harms kan gaan
kopen. De zaak is geopend dagelijks
van 09.00 - 18.00 uur, ook op de vrijdagse koopavond, zondags van 13.00 18.00 uur, telefonisch te bereiken onWanneer alles naar wens verloopt der nummer 17206.

Paradise aan de Haltestraat 62a, bijna
op de hoek van de Zeestraat de deur
geopend. Tijn Akersloot en Simon
Een uitbreiding wordt gemeld van 't van der Staay hebben in de loop der
Kinderwinkeltje aan de Buureweg 1; jaren zoveel surfervaring gekregen
Buureweg 3 is namelijk bij het winkel- dat ze nu zelf een zaak zijn begonnen,
tje getrokken. Hierin is nu een gezelli- waar Marian de scepter zwaait.
ge koffieshop gevestigd, zodat de De nadruk bij de surfplanken ligt op
moeders even op adem kunnen ko de .jumpplank", maar ook andere
men, nadat zij hun lieverdjes in het typen kunnen worden aangeschaft.
nieuw hebben gestoken. Overigens De merken die verkocht worden zijn
kun je ook beginnen met koffie en Mistral en F2 (Fun & Function) en het
gebak en rustig rondneuzen, en dan eigen merk „Simple Board".
later terugkomen met de kinderen, Behalve de surfplanken en onderdewant de nieuwe collectie is binnen. len beschikt de zaak ook over een
Net op tijd voor Pasen, en speciaal uitgebreide collectie surfkleding, de
voor de meisjes van O tot een lengte „wetsuits" maar ook „droogpakken,
van 176 cm zijn er tal van modellen, te of drysuits" zijn in diverse maten
kust en te keur. Veel pasteltinten van verkrijgbaar plus T-sirts, sweaters,
„Ibiza-Mode" terwijl er uiteraard ook zwemvesten, trapezes etc. Uiteraard
aan de zonen is gedacht, want de worden er ook onderdelen verkocht,
collectie shirts en broeken is aanmer- terwijl Frits Stoetman achter de zaak
kelijk uitgebreid om van de strand- en een ruimte heeft waar hij kleine manbadmode nog maar niet te spreken. kementen kan repareren. Ideaal voor
Heeft U zaterdag geen tijd, geen be- de surfer dus deze zaak die iedere dag,
zwaar, koffieshop en winkeltje zijn ook zondag, geopend is van 09.00 dagelijks geopend van 10.00 - 18.00 20.00 uur, maar tussen de middag wel
uur en zondags van 13.00 • 18.00 uur. sluit, namelijk van 12.30 - 13.30 uur.
Tot aan Pasen op maandag gesloten, Tel. 16568, terwijl inruil van een oude
maar daarna ook het hele seizoen op plank, mits in uitstekende staat van
maandag geopend.
onderhoud in sommige gevallen mogelijk is.

ZANDVOORT - In het Cultureel Centrum wordt morgenavond een tentoonstelling geopend van werken van
achtereenvolgens, Truus Metten-Stevers. schilderijen; Cor van Oosterhoud, etsen; Mariska Pisam, schilderijen en tekeningen en Hannie Coolen,
wandkleden en poppen.
Sinds enkele weken heeft het Surf
De tentoonstelling duurt tot 2 mei.
Het Cultureel Centrum is dagelijks
geopend van 13.30-16.00 uur, behalve
op maandag en dinsdag.

Persoonlijke vastrechtkaart.

Veel bloemen en kado's werden aangedragen en letterlijk iedereen kwam
even langs om afscheid te nemen. Zo
was er oudburgemeester Van Fenema
met zijn echtgenote, maar ook de
bejaarde klant, die er toch wel tegenop ziet, dat Willem niet meer zal
komen.
Groots was het feest in Hotel Faber,
een waardig afscheid van een familiebedrijf waar service geen loze kreet
was, doch een begrip. De broers Van
der Mije zullen gemist worden, dat is
een ding dat zeker is.
Margreet Ates

45,50
118,00

Bijbetaling f 2,00 p.p. per bezoek.
Na 18.00 ur zonder bijbetaling.

Zoek uw eigen voordeel
dus uit!!!
,DE DUINPAN'
Vondellaan 57 - Te). 1 21 70.

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Goede Vrijdag 9 april: 10.00 en 19.00
uur: ds. C. Mataheru. (Viering H.
Avondmaal)
zondag 11 april: 10.00 uur: ds. C.
Mataheru. (Medewerking v.h. kerkkoor), crèche aanwezig)
Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur:»
jeugdkapel. bezoek aan de kerkdienst.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
Goede Vrijdag 9 april: 19.30 uur: 19.30
uur: Prof. dr. G. N. Lammens met
medew. van mevr. M. Brune en de
heer H. Blokland.
zondag 11 april: 10.00 uur: Prof.dr.
G.N. Lammens (H. Avondmaal).
Donderdag 8 april: 's avonds half acht
Neh. Protestantenbond, Brugstraat 15,
Viering Witte Donderdag verzorgd
door de werkgroep „Exodus" Spreker:
Jan van Opbergen, Kompas, Amsterdam.
zondag 11 april: 10.30 uur: dr. S.L.
Verheus, doopsgez. pred. te A'dam
Rooms Katholieke kerk.
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Donderdag 8 april: 9.30 uur: Witte
Donderdagviering voor oudere Parochianen, 20.00 uur: Plechtige Eucharistieviering met het jeugdkoor St. Agatha en het St. Caeciliakerkkoor.
Vrijdag 9 april: 19.00 uur: Meditatie bij
de Kruisweg, 20.00 uur: Plechtige liturgie van de Goede Vrijdag.
Zaterdag 10 april: 20.00 uur: Plechtige
viering van de Paasnachtliturgie m.h.
St. Caecilia-kerkkoor.
zondag 11 april: 10.45 uur: Plechtige
Hoogmis (meerstemmig latijn) (Hoogfeest van Pasen)
maandag 12 april: 10.45 uur: Eucharistieviering met orgel en samenzang.

Harms Schoenen

Drogisterij
Moerenburg voor

Foto Jenny 9. Wesly

Club Maritime
Vrijdag 2 april was het dan groot feest
in strandpaviljoen Club Maritime
waar de kersverse horeca-ondernemers Johan Beerepoot en Wilma Harder een openingsreceptie hielden.
Uiteraard een gebeurtenis waar de
autosportliefhebbers in groten getale
aanwezig waren, zo was er een fraaie
stoel voor de stamtafel in het etablissement van Marlbcro met de woorden
„Manager retire" en een kostelijke
speech van Ben Huisman die hierin de
nadruk legde op de verandering van
de autosport naar de watersport.
Het paviljoen van Johan en Wilma

Drogisterij • Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEETARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort.
tel. 02507-16123

Huize Elhorst

pianostemmen

Sedert 1927
BANKETBAKKERIJ - KOKERIJ
PARTY-VERZORGING

goede service
en lage prijs.
Tel. 02507-17972.

Tel. 023-32 62 44

GEVRAAGD

Wij sluiten op 14 april a.s., na 22 plezierige jaren,
ons bedrijf in de Kerkstraat 8 te Zandvoort.

HULP IN DE
HUISHOUDING

Wij hopen u hierdoor in onze zaak aan de Zijlweg 33
te Haarlem nog meer service te kunnen bieden.

(boven de 40 jaar)
voor maandag,
dinsdag, donderdag,
vrijdag van
13.30 tot 17.30 uur.
/ 10,-per uur.

Graag tot ziens,
u bij ons of wij bij u !

en onderhoud.

Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

FOTO Quelle

Krijgt u gasten?

Compleet foto/f itmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

Geen bezwaar!
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen.
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid'
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713
Privé na 18.00 uur 16658.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8.
Zandvoort

Inlichtingen
Euro adviesbureau
tel. 02507-15889

Hoge kortingen op nieuwe
auto's, drukt de inruilwaarde!
FIAT RITMO
Dus maak gebruik van de fantastische FlAT-aanbieding voor de

Eenmalige aanbieding:

VREDESTEIN BANDEN,,-, 110,-

Hor/oi>crie

(incl. BTW) - Zolang de voorraad strekt.
Kom eens praten bij:

\ \ , 1 , 1 1 1 1 1 1 ' ' I I l p K \ l - l i l l l i ! m i k l ' l l l- l i " t U' U I » i f K i . i >

Komt u < .'i>^ lii|i<i n MI /i|ii >ln>" 11iiHM 't !•• * i n h> h M m».!

AUTORIJSCHOOL
Phil Waaning

BETROUWBARE
WERKSTER
voor 2 ochtenden

RIJKSGEDIPLOMEERD

per week.
Tel. na 18.00 uur
17822, Haltestr. 52

telefoon
02507-12071

Aangesloten bij de
VZR.
Brugstraat 20,

Flinke, betrouwbare, zelfstandige

W. DE VRIES

['.M--!!.!, si i^ hu k L M \.H) \ etiueuu uu1, l mei kt d,n
m >. 1.11 111 de 11,1111111. in ii» h il ix mei u» k led, n i- en
d,ui hoon tot h i.irenluk \.\\\ nieuw horloge hn!

tiJ^t-i'L'ii n K Mint 11 eem mei hem pi.iien De p.uMiid i^
de niMOi'-ie iinl om n ei n 1:111 u ei k .1.1 n l. M luit k n M! ie
\einuiiueii
>

BISTRO LE PIERROT
VRAAGT MET
SPOED

gevraagd. 2 ochtenden per week, liefst
dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur.
f 10.-per uur.
Lysterstraat 12, tel. 02507-13866,
na 16.00 uur

H Myrna Bruynzeel $
*£ Gedipl. schoonheidsspecialiste (Stivas)
££•
Voor ieder nuidtype een complete
S
schoonheidsbehandeling
2?!
Diverse
2£
ontharingsmethoden
zf
Behandeling na afspraak,
iMf
ook 's avonds.
iRf
Kosl verlorenstraat 89 -Zandvoort
Telefoon 14692.

Zandvoort Autobedrijf
Kamerlingh Onnestraat23, Zandvoort, telefoon 02507-14580
Dit is pas echt verdienen. (11 cent korting op benzine, alleen op
zaterdag).
^^^^^
Door de weeks 7 cent korting.

ANNELIES SMITS

GEDIPL.
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
STIVAS
Q. v. Uffordlaan 7, Zandvoort,
telefoon 02507-15635
voor: complete schoonheidsbehandeling;
verven van wimpers/wenkbrauwen, ontharen e.d.
Behandeling na afspraak.
••••••••••••••••••••••••••l

Kwekerij
P. van Kleeft
Van Stolbergweg 1 Zandvoort,
telefoon 17093

* Bomen en heesters,
vaste planten
* Bloem- en groentezaden
* Jiffy pots
* Zaai/potgrond

Knaller !
Graskantenmaaier

BLOEMENKIOSK

Marcel Schoorl

(geldig van 26-3 t/m 26-4).

III I K I . O k M A H l I S M I l l'll
Sopliiiiluuii • * • Irl. l 2.1 07

heeft een aparte sfeer, waró behalve
herinneringen aan het cijfcuit in de
vorm van oude foto's, is de zelfgetimmerde bar versierd met herinneringen
aan de scheepvaart.
Het was er vrijdag bijzonder druk, je
vraagt je af hoe het mogelijk is zo'n
dikke honderd man in één ruimte te
persen, maar het lukte wonderwel.
Veel meer ruimte is er nu voor degene
die bij Club Maritime wat willen gebruiken, 'tot 15 april geldt de kleine
kaart, saté, soep, broodjes, hamburgers etc. Na 15 april kan men ook
meer uitgebreid dineren, want dan it
het restaurant open waar men in dr
prijsklasse ƒ 15,- / ƒ 25,- terecht kan
voor vis- en vleesgerechten.

HULP IN DE HUISHOUDING

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE

9 MAANDEN KREDIET tot een maximum van f 10.000,-

C. WAANING

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp, t e l .
17373. Op alle werkdagen van 11.00
tot 12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel 15847

TANDARTS: telefoon 023-313233.

Familie Van der Mi je. Een foto uit 1946, links mevrouw Van der Mije sr., zoon Willem, Vader Louis, Jan
en broer Louis. De wijken werden toen nog gelopen, 's zomers was het oppassen dat de melk niet zuur
werd, 's winters dat deze niet bevroor.

(b.g.g. 023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur. maandagavond van 7.00
lot 8.00 uur. Verder volgens afspraak. Voor deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van
Zand voort geldt dat er voor de vrager
geen kosten verbonden zijn.

Vondellaan Ie, tel. l 81 11

Black & Decker
Het nylon snoer maait
ook op de moeilijkste plaatsen
Ideaal voor bomen en struiken

Adviesprijs

Biedt zoals elk jaar weer aan voor de pasen:

98,00

Versteege Uzer
Pakveldstraat 19 - Tel. 1 25 54

X Paasmandjes
* Grote sortering
bloeiende kamerplanten
X Bakken violen
* Geraniums enz. enz.
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MET HET
OOG
OP PASEN

Paaseieren opmaken?
Ik doe niets liever

ZANDVOORT • De rust die intreedt na de drukke sint Nicolaas, kerst- en oudejaarsdrukte
in de banketbakkcrijbcdrijf,
blijkt slechts een bedriegelijke
rust te zijn.
Een weekje mag de bakker uitblazen van de drukte, de speculaaspoppen, kerstkransen en appelflappen, maar dan is het afgelopen want de paaseieren moeten
worden gemaakt.
Wie denkt dat al die fraai opgemaakte eieren die de weken voor
de paasdagen de etalages van de
banketbakkers
sieren rechtstreeks van de chocoladefabrikant afkomstig zijn, komt bedrogen uit. Neen, de paaseieren worden tentoongesteld als bewijs
van de artistieke kwaliteiten van
de figuur die meestal op de achtergrond blijft, de vrouw van de
banketbakker.
Voor Mia Seijsener-Schemtz uit de
Haltestraat, die 21 jaar geleden de
vrouw van een banketbakker werd, is
het zelfs een soort „koorts" geworden.
„Sommige jaren ben ik al tijdens de
oudejaarsdrukte met mijn gedachten
bij de paaseieren. Ik vind het heerlijk
werk en kan mij er echt in uitleven.
Het vraagt natuurlijk wel ervaring,
want als ik nu zie wat ik er in de
beginjaren van terechtbracht, dan
schaam ik me gewoon een beetje, dan
denk ik „hoe ik dat nu toch ooit mooi
heb kunnen vinden?" Ieder jaar neem
ik ook andere kleuren, soms scheelt
het maar enkele tinten, maar ieder
jaar zijn de eieren anders, ik doe het
graag", vertelt ze enkele weken voor
Pasen, want tegen de tijd dat anderen
aan Pasen gaan denken, is het werk
voor de banketbakkersvrouw al lang
achter de rug en liggen en staan de
proeven van bekwaamheid al weken
in de etalage.
Gieten
Afhankelijk is de vrouw natuurlijk
van haar man die uiteindelijk de paaseieren giet. De chocoladebroden arriveren van de fabriek en worden gemixt, melk en bitter door elkaar, want

merkt. De eerste uitnodiging om les te
geven aan een aantal banketbakkersvrouwen kwam enkele jaren geleden.
Dat was op een beurs van Ado de
papierfabriek. ,.Ik heb daar toen een
spreekbeurt gehouden en laten zien
hoe ik het deed. Later volgde uitnodigingen van 't Bakkershuys. Op verschillende beurzen ben ik nu geweest
en ik vind dat ook leuk werk. Tegenwoordig gaan de dames uit de winkel,
Marja Duivenvoorden en Bep Wormhoudt mee. Trouwens die gaan ook
mee naaer de vakbeurs om de linten
enz. in te kopen, en maken ook eieren
op." Zo blijk dat de Biedermeier boeketjes van kleine paaseitjes door deze
dames zijn gemaakt. Een hele klus,
want ook dit vergt veel trid en aandacht.
„Het lesgeven geeft natuurlijk extra
drukte, maar leuk is het wel. We
leggen uit hoe we het doen en er zijn
dan toch altijd dames die verbaasd
zijn omdat het eigenlijk zo eenvoudig
is."
Verkocht
Terwijl mevrouw Seijsener dus in
haar winkel druk bezig- is met het
versieren van paaseieren, komt het
herhaaldelijk voor dat de eieren onder
haar handen verkocht worden. „Vroeger zette ik die weg. maar nu hang ik
er een briefje aan „gereserveerd" omdat anders een ander er niet meer van
kan genieten."
Ontelbaar zijn de variaties die in de
loop der jaren door deze vrouw werMevrouw Seijsener bij een klein deel van de paaseierenkollektie
den toegepast, eieren met lammetjes,
die dit jaar door haar werd gemaakt.
vogelnestjes, haasjes, in grote verzijn ze uit haar handen
eieren die je uitsluitend van melkcho- Sommige dames doen het in een vrij scheidenheid
colade zou maken, zijn veel te zacht. koele kamer, lekker rustig alleen om- gekomen.
De chocolade wordt verhit tot een dat ze er niet tegen kunnen op de
temperatuur die ligt tussen de 27 en handen gekeken te worden, weer an- In de loop der jaren heeft ze ook een
32°C. De vormen worden gevuld en de. deren, zoals mevrouw Seijsener zitten eigen techniek ontwikkeld, werden
eieren moeten drogen. Nu blijkt dat in de winkel.
vroeger bijvoorbeeld de eierhelften
helder, vriezend weer vroeger een ver- In de zaak in de Haltestraat wordt een met chocolade aan elkaar geplakt, nu
eiste was, want meestal werden de tafel gezet, en van 's morgens negen gebruikt ze hiervoor eieronderzetters.
eieren op de binnenplaatsen gelegd tot 's middags vijf worden de eieren De meeste zijn in lagen opgebouwd,
om op te harden. In de bakkerij was opgemaakt. Mevrouw Seijsener ver- de vulling bestaat altijd uit fabriekhet veel te warm, het moet vroeger telt dat, wanneer alles meezit, ze zo'n seitjes, waarbij ook de onderste helft
een heel getob geweest zijn mooie negen eieren op één dag maakt, en wordt gevuld, omdat ze anders topeieren te krijgen wanneer het een van ieder ontwerp maar vijf stuks. zwaar worden.
zachte winter was. Men sleepte ze dan „Hooguit vijf', want anders krijg je
naar zolder, maar mooi glanzend op- veel te veel dezelfde eieren, en ik vind
Staat de oogst van 1982 momenteel
drogen deden ze dan toch niet. On- dat niet leuk ook."
danks de koelkasten die er nu zijn, Het ligt in de bedoeling dat de eieren nog in de winkel, mevrouw Seijsener
blijft het weer van invloed. „Mooi zo'n vijf tot vier weken voor het paas- is in gedachten al weer bezig met de
vriezend weer. geeft met Pasen mooie feest klaar zijn. Er is altijd een pronk- collectie voor 1983. Zomers kan zij
glazenden eieren", vertelt bakker stuk brj zoals bijvoorbeeld dit jaar een bijvoorbeeld een kleur zien waarvan
Seijsener.
bruids-paasei. Helemaal opgemaakt ze dan zeker weet: „Die kleur, die ga
in wit en zilver compleet met een ik volgend jaar gebruiken".
bruidspaar. Andere jaren was het een Eén kleur die regelmatig terugkomt,
Beurs
molen met voorjaarsbloemen, of een is een speciale tint paars, voor de
die houden nu eenmaal van die
Terwijl de bakker dus druk bezig is geboorte die centraal stond. „Het zijn oma's,
voor het overige zullen wij moemet het gieten van de eieren, bezoekt natuurlijk wel speciale eieren en er kleur,
moet toevallig een klant voor komen, ten wachten tot Pasen 1983.
zijn vrouw meestal de vakbeurs. Hier maar
nu toe zijn alle paaseieren en
koopt ze de linten, corsages, fluweel, ook detotspeciale
verkocht, dus wacht
kant en andere versierselen die ze
Margreet Ates
het dit jaar ook maar af', lacht de
denkt nodig te hebben. „Ik ben daar ik
artieste. Want een artieste mag je
altijd heel precies in, het moet precies iemand
wel noemen die van halve
bij elkaar passen, lukt dat niet met de
met eindeloos geduld de
kleur die ik in mijn hoofd heb, dan paaseieren,
stap ik over op een volgende kleur, éne creatie na de andere verzint.
daarin ben ik heel precies geworden",
zegt mevrouw Seijsener.
Talent
Wanneer de eieren gegoten zijn, en de
ingekochte materialen zijn gearri- Misschien dat haar vroegere werking
veerd, komt het moment dat door de er iets mee te maken heeft, mevrouw
vrouwen met verlangen tegemoet Seijsener was voor haar huwelijk
wordt gezien. Het versieren, van de kleuterleidster, maar de wijze waarop
paaseieren kan beginnen.
ze eieren versierde, bleef niet onopge-

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
dirigent: JERZY KATLEWICZ

CONCERTGEBOUW HAARLEM 20.15 UUR
dinsdag 11 mei
solist
RAFAËL OROZCO
PIANO

Ouverture Fidelio
Symfonie no 1
Pianoconcert no 5

dinsdag 18 mei
soliste
EMMY VERHEY
VIOOL
Ouverture
Prometheus
Symfonie no 2
Vioolconcert

dinsdag 25 mei
solist
EUGEN INDJIC
PIANO
Pianoconcert no 2
Symfonie no 9

Het slotconcert op dinsdag 25 mei wordt gegeven met het Toonkunstkoor Amsterdam en de solistische medewerking van
Manneke van Bork sopraan. Carolyn Watkinson mezzo-sopraan.
David Johnston tenor en Henk Smit bas-banton
abonnement voor 3 concerten f 30.- CJP abonnement f 16.losse kaart f 15.- losse CJP kaart f 7.50
Plaatsbespreken voor abonnementen vanaf zaterdag 10 april bij het
Concertgebouw Lange Begijnestraat 13 Haarlem, van 10 00-15.00 uur
Telefonisch 023-32 09 94 van 12 00-15 00 uur

PUBLIEK MOET AAN ZIJN TREKKEN KOMEN

Autoraces in teken
stunts en

Het Paasvers

Een honderdvijftig jaar geleden woonde in de Achterstraat
in Zandvoort in een van de
kleine woninkjes het gezin Van
Velzen. Vader Dirk had zich
opgewerkt tot een kleine koopman. Met een zak van blauw
zeildoek op de rug, bezocht hij
zijn klanten in het dorp en in
de omtrek en scharrelde op die
manier een schamele boterham bij elkaar voor zijn gezin.
Eén van zijn bijzondere specialiteiten was brieven schrijven.
De meeste mensen in het dorp
waren de kunst van lezen en
schrijven niet machtig. Toch
vonden ze het heel wat waard
om een wens te hebben bij
bijzondere gelegenheden; zij
lieten die dan opstellen door
Dirk en nadat deze door een
van de kinderen bij het feest
was opgezegd, werd hij ter herinnering aan de muur gehan-

gen.

Handelsgeest
Dirk, die een echte koopman
was, zag in Zandvoort een goede markt voor dat soort wensen. De vissers waren over het
algemeen sentimenteel: snel
ontroert en als één van de
kinderen een wens op zei, dan
pinkten zelfs de meest harde
vissers een traantje weg. Van
Velzen voelde aan dat hij niet
alleen bij familiefeesten moest
blijven. Hij moest inspelen op
de christelijke geest van de
vissersbevolking en voor bijzondere christelijke feestdagen maakte hij vaak wat stuntelige versjes, schreef ze met
sierlijke letters op een oorkonde en verkocht ze onder de
bevolking.

Glorie van Pasen
Veel sukses had hij met wensen voor Pasen. In de gelovige
opvatting van de bevolking
was Pasen het grootste feest
van de christenheid. De dominee C. Swaluc (1S37-1S82) kon
er zo prachtig over preken dat
men een speld in de kerk kon
horen vallen en ook de kapeLaan van Overveen Luyfelaer
die dienst deed in het kleine
kerkje aan de Pakveldstraat

voor de katholieken, was beroemd om zijn paaspreken. Deze beide zielzorgers maakten
de beste reklame voor de Paasverzen van Dirk van Velzen en
zo raakte hij er aardig wat
kwijt.

Bewaard exemplaar
Er zullen in de negentiende
eeuw verschillende wensen
aan de muur hebben gehangen. Op het einde van de eeuw,
toen Zandvoort zich tot een
belangrijke badplaats ontwikkelde, verdwenen deze brieven
uit de huizen. Men moest zich
instellen op de toeristen en
men vond de oude Paaswensen
daar niet bij passen. In de
verzameling van de folklorist
M. Zwaagdijk uit Den Haag
heb ik in 1950 nog zulk een
wens gevonden en voor mijzelf
overgenomen toen niet wetend
dat deze mij nog eens goed van
pas zou komen.

Gezin Duivenvoorden
Op Pasen 1850 was H. Duivenvoorden met vrouw en kinderen naar de hoogmis geweest
in het katholieke kerkje. De
dienst was, zo constateerde vader Duivenvoorden, toen ze na
de hoogmis koffie waren gaan
drinken, niet zo best geweest.
De zang was niet om over naar
huis te schrijven en die dekselse kosteres Jobje van der Meije
had maar zitten foeteren op de
misdienaars. „Maar één ding
moet ik zeggen", zo besloot
vader zijn verhaal „de kapelaan heeft weer merakels mooi
gepreekt. Dat kan niemand
hem verbeteren". Moeder, die
stil had zitten luisteren, bracht
toen in het midden „Nou vader, nu overdrijf je wel een
beetje. Weet je dac onze kleine
Trien het even mooi, ja misschien nog mooier kan vertellen dan onze kapelaan?" Vader keek verwonderd op en zei
„Moeder maakt maar een
grapje, is het niet zo Trientje",
maar toen stapte het kleine
ding parmantig naar voren,
overhandigde vader een gecalligrafeerde oorkonde en droeg
voor:

De brief
Paaschbrief aan mijn waarde vader en liefdevolle moe-

der
Dat Godts Zoon het graf
verliet
brengt het Paaschfeest mij
te binnen

En ik zijn liefde niet?
Ja ik wil terstond beginnen
Ik bespeur mijn zwak vermogen
immer ben ik maar een
kind!
Kan een kind uw naam verhoogen?
Maar schenk mij vernieuwden vlijt
Dubbele krachten in het
leeren

Dan zal ik in korten tijd
Lieve Jezus U vereeren
Zandvoort den 16 April
Trien Duivenvoorden 1850

Herkomst
Vader Duivenvoorden snapte
direkt waar het vandaan
kwam. Zij vrouw had een brief
gekocht bij Dirk van Velzen en
had het Trientje uit het hoofd
laten leren. Hij bekeek de
prachtige brief vol met letters
in sierlijke krullen.
Ja, Dirk kon er wat van maar
Trientje had het zo mooi voorgedragen dat vader er de tranen van in de ogen kreeg. Echt
zijn vrouw had niets te veel
gezegd toen ze opmerkte dat
Trientje de kapelaan verbete-

ZANDVOORT - Festivals, stunts,
shows en races. Een blik op de
race-kalender maakt duidelijk
hetgeen de nieuwe circuitdirekteur Jim Vermeulen bedoelt met
de andere weg die de CENAV is
ingeslagen.
In zijn eerste autoraceseizoen wil
de opvolger van Johan Beerepoot
een breder publiek bereiken. Een
seizoen weliswaar zonder Grand
Prix, maar zoals Vermeulen het
uitdrukt „boordevol nieuwe zaken". Zo maakt het publiek bij de
openingsraces op paasmaandag
kennis met de Belgische stuntman Alain Vinex. Aan het eind
van het programma, met als
hoofdschotel een internationale
Ford formule 2000-race om de
Golden Lion Trophy, hoopt deze
Belg met een Chevrolet Camaro
door een autobus te rijden.

rentie bij de start van het nieuwe
raceseizoen wordt duidelijk dat de
nieuwe circuitdirekteur een andere
weg is ingeslagen. Op paasmaandag
zal moeten blijken of het hogere tempo. waarin het programma wordt afgewerkt de door de organisatie verwachte betere sfeer voor het publiek
met zich meebrengt Niet zoals m
voorgaande jaren zes races, maar vijf
races van elk twee heats. Ook het
aantal ronden is teruggebracht en wel
van twaalf naar tien. Tien starts dus
in totaal, waarbij het in de bedoeling
ligt om de pauzes beslist niet langer te
maken dan tien minuten. Bij de nieuwe opzet wordt veel aandacht besteed
aan het publiek. Nieuw zijn de rennerskwartierkaarten voor dertig gulden, terwijl veel races voor tien gulden toegankelijk zijn De service gaat
zelfs zover dat bij veel publiek trekkende evenementen, treinreizigers
gratis per bus van hot station afgehaald worden. Pubhektrekkers zijn
ongetwijfeld een formule l race om
het Engelse kampioenschap, een tbrTijdens de gebruikelijke persconfe- mule 3 race met Pinksteren en het

breed publiek. En bij dat laatste nee
de CENAV veel baat, omdat dan aai
getoond kan worden dat het circuit i
een grote behoefte voorziet. Over d
toekomst, <s Vermeulen optimistiscl

De tweede ronde van het breed ove
leg tussen gemeente, rijk en provinci
is naar zijn zeggen een groot suksc
geworden. Geluidmetingen hebbe
immers aangetoond dat races binne
de op komst zijnde wet op de geluid
hinder mogelijk is. Dit seizoen gaat ei
provincie tijdens alle races geluidmi
tingen verrichten. „Het wordt een ja;
Truck Power Festival. Nieuw tijdens van aanpassen", zegt Jim Vermeulei
dit tweedaags festijn is een truckrace
over het hele circuit. Wel zijn uit „Omdat onder alle ornstandighede
veiligheidsoogpunt inhaal verboden metingen worden verricht, weten v.
op de diverse gevaarlijke plaatsen.
aan het eind van dit seizoen preek
Nieuw is ook het zogeheten Zandfesti- waar
we nog eventueel fout zitten e
val eind augustus. Deze zondag, die wat dus
verbeterd moet worden. Vot
aanvankelijk gereserveerd was voor een Grand
Prix moeten we uiteraar
de Grand Prix van Nederland, staat een ontheffing
maar die
nu in het teken van de rally- en volgend jaar ookkrijgen,
nodig voor de Asst
motorcross. Voor wegverbetenng af- TT of een vhegshow.
Ik wil er ma;
gegraven zand van de Zeeweg ligt nu mee zeggen, dat ik voor
zo'n incidei
reeds op het circuittercin voor dit doel teel geval niet bang ben."
Dat Ju
opgeslagen. En dan is er nog het open Vermeulen de toekomst van
Zaru
huis op eerste pmksterdag. Op initia- voort met vertrouwen tegemoet
zi<
tief van Jan Lammers is er dan een bewijst hij met zijn meerjarenplai
show van vele soorten raceauto's ning met m 1983 opnieuw een Grar
Veel zullen er op tweede pinksterdag Prix. Hij denkt dan tevens aan ec
ir. aktie komen zoals de formule 3 en nieuwe tribune aan de buitenkant va
de fraai ogende Fords GT 40, Che- de
Tarzanbocht met twaalfduizen
vrons en andere kanonnen zoals die zitplaatsen
Voor de openingsraces o
vroeger m lange afstandsraces zoals paasmaandag
zijn er op Zandvoo'
op Le Mans uitkwamen en onder aan- zitplaatsen voldoende
beloo
voenng van Stirlmg Moss in competi- een groots spektakel te Het
worden,
tieverband racen. Ook de Renaults was het alleen al door de aanwczit;
Turbo zullen op deze show te zien zijn.
van stuntman Al ai n Vinex. Mei
Al met al een volgens Jim Vermeulen heid
vijftig inschrijvingen kwamen t
interessant programma voor een dan
binnen voor de internationale For
2000-race. Verder wordt er gerede
door formule Ford 1600. produktn
toerwagens tot 1600 cc en bove
ISOOcc en de sportcars 2000. De ract
bepinnnen maandag om twaalf ui
met aan het eind van het programm
om circa halfvijf de recordpoging va
Alain Vinex.

perNLMCityHopper/^

ren kon.

^Hb*

Hoe deze brief in de verzameling van Zwaagdijk is terechtgekomen, kon hij niet met zekerheid zeggen. „Ik heb eens
ergens in een winkeltje in
Haarlem voor een spotprijsje
een hele doos met oude papieren gekocht en daar zat dat
vers tussen" vertelde hij mij en
omdat ik het zo aardig vond
heb ik het toen overgeschre-

-

i&e '

a.s.
vertrek Schiphol
vanaf 14.00 uter.
f. 531 " per persoon

ven.

f.45," kind.tot 12jr.

Nu mij zo langzamerhand het
Zandvoort van vroeger levendig voor de geest staat, heb ik
er dit verhaal van kunnen maken, naar mij mening werd
vroeger zo het Paasfeest gevierd.
B. VOETS

-

Reserveringen/ inlichtingen:

tel. 02O-49507O
of 02O-492781

NLMCityHopper
Stuntman Alain Vinex, die hier een Citroen doorboort, zal op Zandvoort door een autobus van veertien
meter lengte rijden.
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AART VEER

t Een paasf ruitmand besteilen, Aart Veer bellen. Altijd goed.

IJskoud het goedkoopste.
Grote Krocht 23, telefoon 14404

c^V;
T/'v.

S>

**4
FONDUE-of GOURMET

STUNT ;
Zolang de voorraad strekt

, ,
Met 260 soorten heerlijke kaas
en verse zuivelprodukten
uit geheel Europa! Ronddepa

VOOR U W FIJN BELEGDE BOTERHAM

SLAGBOOM -H liter

GEBRAPENlOSBi

'100ararn;;.;..;.Vïx,.'..>r : .V.'

Smullen met de Paas, kun |e ook met kaas!

'R/^^^g^

*U* GEKOIDKTE
.WDRSTio ^?.ÏS

« k , ,
FRICANDEAÜ

Smullen v a n paas(scharrel)eieren, bóters,
e
*
j
n
zuivel zó uit 't vat! En let op de originele
ROOMBRIE, 200 gr.
BOTERLAMMETJES! Smullen met Tromp . VERSE SLAGROOM 1/4 l. nu
Kaas Culinair, de nieuwe speciale afdeling
met uitgelezen kaashapjes en kaasschotels.i^tf du Rhone, nu
(

TAST TOE SLAGERIJEN
LISSE: Blokhuis 18
HILLEGOM: Hoofdstraat 73
HAARLEM: Botermarkt

$?!

HAARLEM: Zijlweg 102
HEEMSTEDE: Binnenweg 117
ZANDVOORT: Grote Krocht 7

Zandvoort:
Gr. Krocht 5

^

&:

Aanbiedingen geldig tot en met zaterdag 6 maart.

'ff\

De slagerij waar de klant nog echt koning is

£^?2&*?£&*f9!WC*w

!• *#• rf

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.
00 gram

Supervoordelige
voorjaarsreizen
naar

/'\

BENIDORM<aPP Rumba)
Vertrek 16 april, 9, 13, 16 dagen eet.
Prijzen v.a
Inlichtingen:

reisbureau
louringcarverhuuir

8,98

Hamlappen

490,-

Gehakt küo
Verse hele kip kiio

11,98
De kijkwaardigste

7,48
5,98

prijs verrassing

Vrijdag geen koopavond

MHMM

N

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

Grote Krocht 20. telefoon 12560-13203

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Ook bij ons zijn de
paasbloemen binnen!

De Krocht

(,RO l K KKOC1I l 24 - /A.\l)\ OOK l

Uw adres
voor:

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Tel. 1 60 33

Brilketting

Handig voor bijv.
telefoonboek
of spoorboekje.|

'n U i t k o m s t als u regelmatig uw bril
op- en at' moet zetten. Nooit meer
zoeken. Met de brilketting in vele,
vele uitvoeringen.
Nu als speciale
aanbieding een /eer
fraai geschakelde
ketting voor

44.He; meest vcikoelue h a h e h n l l e i j c .

TOTO/LOTTO

WOONRUIMTE
dicht bij *fee.
Tel. 040 - 51 25 37, na 17.00 uur.

Dik matras
140 - 2 m

298,-

HKT KASTKN1IU1S
Grote Kroeht 25
Tel. l 77 51

5,75

OOGMETING MEI MODERNE KODENSTOCK-AI'PAKATUUK

OPTIEK SLINGER
Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A - Zandvoort - Telefoon 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen.
Vrijdag koopavond.

foto- en filmrolletjes.
Ook zondagmiddag
geopend.

Solide tijdloze herenbril,
bruin transparant
montuur, met glazen e. v.

Parlementsbril

V.a. heden ook uw adres voor

GROTE KROCHT 19 / ZANDVOORT
TELEFOON 02507 17878.

Exclusieve damesbril,
zacht getint transparant
Imontuur met glazen e. v.

een bril om een oogje op te hebben!

BOEKEN
TIJDSCHRIREN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN

ff

ECHTPAAR ZONDER KINDEREN
zoekt voor ten minste eniye weken, hefst
rond eind juni beyin |uh
vrije, keurige en complete

-"vl\j V i
Vv_Lia

Afdrukken en ontwikkelen
van al uw foto's.

Zul je zien
wat lekker
zo'n slagroomtaart van
BAKKERIJ

MATRAS
80-190

125,-

R. v. d. WERFF

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 25

^Tolweg 6- Tel. 02507 - 1 50 01

Tel. l 7751

G. Kol

KUNb l GLBI i l tiMHbPAnM i .u

Schuitengat?,
telefoon

13212
auto • brand • leven
alle verzekeringen

Prachtige ovalen
wortelnoten

tafel
A. RITMAIM
Icinwardtstraat 20. telefoon 02507 - 1 43 65.

650,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 25

Tel. l 7751

andvoort
IMieuwsb
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En toch wordt
het zomer!
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JACHT IN NOOD VOOR DE KUST
ZANDVOORT - De wipperploeg van de KNZHRM heeft
op witte donderdag tot laat in
de avond, 23.00 uur, tijdens
een noordwester storm (windkracht 8-9) op de Rotonde te
Zandvoort met het wippertoestel „stand-by" verleend, op
verzek van de KNZHRM te
IJmuiden.

Wipperploeg tot in
late avond stand-by

Het negen meter lange zeiljacht
Dorothé II, onderweg van Lowestoft (Engeland) naar IJmuiden,
kwam op zee in grote mocilijkheden. In verband met het stormweer verspeelde men het grootzeil
en raakte de motor defekt.
De zes bemanningsleden probeerden echter alles om alsnog IJmuiden te bereiken. Met behulp van
de stormfok trachtte men toch de
Noordhollandse havenplaats te
bereiken. Omstreeks 16.00 uur bevond het jacht zich ter hoogte van
Katwijk en dreigde op het strand
geworpen te woden, men kwam al
dichter op de kust. De schipper
alarmeerde later de Kustwacht te
IJmuiden, die de KNZHRM verzocht assistentie te verlenen.
Hierop voer de motorboot „Johanna Louisa" uit, dat was om 19.00
uur. Eerder aangeboden hulp
werd door de Duitse schipper ge-

wcigerd, men dacht het wel te
„klaren".

Zandvoort
Ook in Zandvoort had men reeds
het in moeilijkheden verkerende
Duitse jacht opgemerkt. Toen de
mbs Johanna Louisa uitvoer bevpnd het zich op driekwart mijl
uit de kust, ter hoogte van de
grens
Noordwijk-Zandvoort.
Strandpachter Paap zag dat de
leden van de reddingsmaatschappij uitrukten en heeft de lichten in
zijn paviljoen ontstoken. „Ze zaten al voorbij de vierde bank, en
als de mensen van boord gehaald
moeten worden met het wippertoestel, dan is warmte een eerste vereiste, daarom ben ik gebleven, je weet immers nooit."
Omstreeks 21.00 uur kon de Johanna Louisa vastmaken aan het
jacht: *rezien de wcersomstandi?-

heden verzocht IJmuiden het station Zandvoort „stand-by" te blijven. Tot 22.10 uur heeft men op de
Rotonde, jacht en reddingsboot
gevolgd, waarna men besloot in
de loods tot 23.00 uur „stand-by"
te blijven. Door de Johanna Louisa kon slechts met een snelheid
van 2,5 mijl / uur opgestoomd
worden naar IJmuiden, zodat het
nog tot middernacht duurde voordat men in veilige haven kon afmeren.
Pikant detail bij deze redding is
nog dat de schipper van de Johanna Louisa op bezoek in Katwijk
was toen hij eveneens het jacht
opmerkte. „Dat wordt foute boel,
snel terug naar huis", zei hij tegen
zijn vrouw.
De schipper van de Johanna Louisa was dan ook precies op tijd
terug in IJmuiden, want toen het
bericht kwam dat hij moest uitvaren, was hij klaar te vertrekken.

•

TT^K 9
mevr. dr. ir. M.M.Y. McijerPraxrnarer in oritvangst geno-

men.

Rond deze prijsuitreiking is
een feestelijk programma opgebouwd met medewerking
van Martine Bijl. Henk van der
Molen en een grandioze mudeshow met collecties van de couturiers Frans Molenaar, Frank
Govers en Max Heymans. De
toegangsprijs voor deze avond
bedraagt ƒ 50.— per persoon
en de netto opbrengst zal ten
goede komen van de Stichting
„Lions helpen kinderen".
Prix D'Humanité '82
Foto Jenny E. Wesly

»~-*V„TS»
Met dit wippertoestel hebben leden van de KNZHRM donderdagavond vele uren in een Noordwesterstorm op de Rotonde
„stand-by" gestaan om assistentie te verlenen bij de redding van
het Duitse jacht Dorothé II, dat ter hoogte van Zandvoort in
ernstige moeilijkheden verkeerde.

Kaarten zijn te verkrijgen bij
de volgende adressen:
- VVV Haarlem, Stationsplein l, Haarlem, tel. 023319059
— VVV Zandvoort, Schoolplein l, Zandvoort, tel. 0250717947
— Hotel Bouwes, Badhuisplein 7, Zandvoort, tel. 0250715041.
In verband met de beperkte
capaciteit van de zaal is het
raadzaam snel kaarten te bestellen. De aanvangstijd is
20.00 uur.

ZANDVOORT - Maandag 26
april aanstaande zal in hotel
Bouwes de zesde door de Lions
Club Zandvoort beschikbaar
gestelde „Prix D'Humanité"
worden uitgereikt, dit jaar aan
de SOS-kinderdorpen.
Het speciaal voor deze gelegenheid gemaakte beeldje van
de bekende beeldhouwsterBep
Sturm-van de Berg, wordt
door de secretaris van de
Stichting Nederlandse Vrienden der SOS-Kinderdopren,

MINDER BEZOEKERS DAN VOORGAANDE JAREN

Sneeuw, hagel, storm en regen
geen goed klimaat voor toerist
ZANDVOORT - De afgelopen paasdagen hebben niet zoveel toeristen naar
de badplaats gelokt als het zonnige
weekeinde daarvoor deed vermoeden.
Regen, sneeuwbuien, een stormachtige noordwestenwind zijn nu eenmaal
geen ingrediënten die de badgast verwacht, daarom is het dit jaar in Zandvoort rustiger geweest dan in voorgaande jaren. Waren de hotels, pensions en kamers bij partikulieren goed
bezet, de campings daarentegen bleven vrijwel leeg.
Vrijdag zag het er wat betreft de
campings zonniger uit, want de politie
gaf niet minder dan tweeéndertig bezitters van kampeerwagens die een
plaatsje op de Boulevards hadden
gezocht het advies naar een camping
te vertrekken waar meer dan genoeg
ruimte was om de campers te parkeren.
In de loop van de paasdagen vertrok
men echter, want zelfs de meest geharde badgast heeft niet altijd een
warme bontmantel meegenomen, hetgeen dit weekeinde toch wel een vereiste was.
Een politiebericht vermeldt dan ook
•de diefstal van drie jassen uit een
discotheek op de avond van eerste
paasdag. Of het nu kleumende gasten
waren, is niet bekend, doch kenmerkend waren deze diefstallen wel.
Winkeldiefstallen
Teleurgesteld over het afgelopen
paasbezoek zijn ook de winkeliers.
Omdat het weer zo slecht was, zocht
men zijn heil binnenshuis, wat in dit
geval „winkelen" betekende. „In
groepjes tegelijk komen ze binnen, en
al loop je drie dagen lang pp je tenen
en werkje op topsterkte, dinsdagmorgen blijkt dan toch dat, zo je al winst
gemaakt zou hebben, deze toch verdwenen is in de zakken van de klanten. Je houdt er een nare smaak van
over", aldus een hunner.
Kenmerkend was ook de geprikkelde
stemming waarin de klanten verkeerPasen 1982, strak staan de vlaggen in een ijzige noordwesten winti, den, veel aanmerkingen, aarzelingen,
een leeg strand, een verlaten boulevard. Pasen 1982.
niets was er meer over van de oplefoto Jenny E. Wesly ving van het vorige weekeinde, toen
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het er allemaal zo zonnig uitzag",
aldus een ander.
Strand
De berichten uit Scheveningen donderdagmorgen waar strandpachters
uit voorzorg tenten afbraken, omdat
men beducht was voor springtij tijdens de Noord-westerstorm, deden
voor Zandvoort ook moeilijkheden
vermoeden.
Hier was het water echter niet zo hoog
gekomen, en de pachters hadden de
terrassen verzwaard en de stoelen in
veiligheid gebracht, zodat niet van
extra schade gesproken kon worden.
Schade uiteraard wel wanneer het
gaat om het bezoekersaantal, de enkeling die zich op het strand waagde,
kwam dan misschien wel even binnen
voor een kop hete koffie of warme
soep, maar daar is het gedurende de
paasdagen wel bij gebleven. Het was
zelfs verbazend rustig op het strand.
Ook in de horeca-sektor is het bezoek
met de paasdagen tegengevallen. Veel
rustiger dan voorgaande jaren, met
alleen tweede paasdag 's avonds wat
extra bezoek dankzij de races op het
circuit. „Niet om over te juichen" een
veel gehoorde kreet.

VVV
Overigens heeft het personeel van de
WV het deze paasdagen net zo druk
gehad als voorgaande jaren. Het enige
verschil was dat men de gasten niet
hoefde onder te brengen op di. Veluwe
en verder weg, toen men in Za idvoort
niet meer over bedden kon beschikken. „In Lisse, Haarlem en omgeving
was dit jaar ruimte genoeg, zodat wij
de gasten niet zo ver weg hoefden te
sturen", aldus Gerda de Blauw van de
VW.
Dat het VW-kantoor te Zandvoort
een aparte naam heeft opgebouwd
bleek wel uit het feit dat de eerste
gasten zondagmorgen Duitsers waren
wier auto in Amsterdam was leeggestolen. Ten einde raad vertrok men
naar Zandvoort „Daar helpen ze ons
vast." Compliment voor het personeel, want inderdaad lukte het toch
met vereende krachten om hier de
helpende hand te bieden.
Ook bij de politie bleef het vrij rustig,
hoewel enkele buitenlanders wel gezorgd hebben voor enkele kleine ongelukken. Zo merkte een Britse automobilist een motorrijder op de boulevard
te laat op. Een botsing volgde en de
motorrijder moest met verwondingen
naar een ziekenhuis worden overgebracht.

Onder luide aanmoedigingen van de ouders (waren er nu echt meer ouderen dan kinderen?) vonden de kleintje;:
zaterdagmorgen op het strand bij strandpaviljoen Johnny de verstopte eieren.
foto Jenny E. Wesl}

Paaseieren gevonden!
ZANDVOORT - Zaterdag voor Pasen was het dan zo ver. Zowel op het strand als in het zwembad De
Duinpan konden paaseieren gezocht worden. Het leukste was nog wel, dat, wanneer je je haastte, je aar
beide zoekakties kon deelnemen, want bij strandpaviljoen Johnny begon het feest 's morgens om 10.01
uur, terwijl het zoekfestijn in De Duinpan vanaf 's middags 14.00 uur een aanvang nam.
Ondanks hagel, sneeuw, wind en regen, was de belangstelling groot. Zeker op het strand waar de kleintjes
op een afgeschut plekje uit de wind, het éne ei na het andere vonden. Groot was de teleurstelling van eer
meisje dat helaas geen ei kon vinden. Het aangeboden prijsje weigerde ze konsekwent. want. ze had geer
ei gevonden. Opnieuw werden toen enkele eieren verstopt, en ja hoor onder luide aanmoedigingen van de
aanwezigen,,warm", „koud", ,ja nu wordt je heet", werd toch nog door haar een ei gevonden en kon ze dan
ook haar echt verdiende prijs in ontvangst nemen.
Tussen de buien door werd er 's middags in de Duinpan door enkele honderden kinderen fanatiek gezocht
Dat het zoeken toch moeilijker is dan veelal wordt venvacht bleek wel op dinsdag toen personeel van het
zwembad, tijdens het grasmaaien nog enkele vergeten eieren opraapten.
Al met al een groeiende traditie die op beide plaatsen op Paaszaterdag in de badplaa-.s r.iet rneer gemist
kan worden.

Man mishandeld,
aanklacht ingediend

ZANDVOORT - Door een 27-jange
Zandvoorter is bij de politie een aanklacht ingediend tegen een bewaker
van het circuit wegens mishandeling.
De Zandvoorter bevond zich tweede
Paasdag op de puinstort aan de Vondellaan waar hij werd aangesproken
door een bewaker van het circuit met
het verzoek zich te verwijderen. De
man gaf aan dit verzoek geen gevolg
omdat hij zich niet op het circuitterrein bevond. Hierna werd hij door de
bewaker geslagen met een staaf ijzer,
het resultaat was een gebroken neus,
gebroken oogkas en een wond aan zijn
waarvoor vier hechtingen
Twee jeugdige Duitse toeristen wer- gezicht
worden aangebracht. De poden zaterdagavond aangereden op de moesten
Boulevard Barnaart, met lichte ver- litie stelt een onderzoek in
wondingen werden deze naar de St.
Johannes de Deo in Haarlem overgebracht. De bestuurder van de auto
reed na het ongeluk door en is tot nu
toe niet opgespoord. Ondanks alles ZANDVOORT - Een 15-jange inwoner
moet opgemerkt worden dat één zwa- van Hillegom nam deel aan een ruiterluw nog geen zomer maakt, net zo min tocht over het strand. Doordat hij
als één slecht weekeinde een slecht waarschijnlijk iets te veel alcohol had
genuttigd, verloor hij zijn evenwicht
seizoen betekent.
en kwam in zee terecht
De leider van deze ruitergroep vervolgde onverstoorbaar zijn weg. zodat
er een Zandvoortse arts bij moest
komen om na te gaan of de knaap
ZANDVOORT - Op zaterdag 17 april nadelige gevolgen had overgehouden
wordt van 13.00 tot 17.00 uur in het van de onfortuinlijke val en het koude
clubgebouw van de De Verzamelaar, bad.
afdeling Kennemerland aan de Reg- De politie heeft later de eigenaar van
gestraat 21, Haarlem-Noord, een ruil- de manege en de leider van de groep
gehouden.
ruiters onderhouden over hun gebrek
Toeristen aan de Boulevard, warm ingepakt en met stevige stappers beurs
Postzegels, munten, sigarenbandjes aan belangstelling bij dit ongeval. De
was het op het strand nog wel uit te houden, maar wel snel terug etc.
kunnen weer van eigenaar veran- ruiter kwam er met de schrik en door
naar de warme kachel, dat wel.
deren. Toegangsprijs ƒ0,50 per per- het koude water geheel ontnuchterd
foto Jenny E. Wesly soon.
van af.

Gevallen ruiter

Ruilbeurs

Gevaarlijk
ZANTVOOKT
CV ^j-v.rize Bele
Alain Vmcq c.c op hè: circuit a>
stunt me: .-:•;•. personenauto dwai.door een au:oDu< neenreed heelt me'
znn actie drie :ot?M.'hou\\ers
verwonc.
Rondvliegende 1 w r a k s t u k k e n van di
auto raakten een meisie en twee jon
gens op de hooidtnbum- Ze hepe;
daarbij enkele snijwonden op. waar
voor ze zich m het ziekenhui!» moestei.
laten behandelen
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FAMILIEBERICHTEN
Op 29 april hopen oiwe ouders en grootouders
C. SCHUITEN
en
J. SCiW/TtN-GOïVU'/m
hun 40-jarig huwelijksfeest IC vieren.
Kinderen:
Corne en Cor
Kees
I-iJ.i en Jan
Herm.m
RonnUl
KIe
Benno
S>hi.i
Nüi.i'.cha
Mir.inda
Receptie v.m 15.30-17.30 uur.
HelnierMr.i.ii II, /andvoon

10 april 1982

Drogisten] • Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in
DIEETARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

Grenen hang- en
legkast
172x50x97 cm

159,Het Kastenhuis

AANGEBODEN

Hans Klaas Evert Janssen

DAF
bestelwagen

Oosterparkstraat 56
Zandvoort

?%Mp^-M^'4^^'Ty.il''' •

Grote Krocht 25
Tel. l 7 7 5 1

Met grote blijdschap geven wij kennis van de
geboorte van onze ioon en ons broertje

Hans, Emmy, Skylla en Phaedra

Heropening NMB kantoor Passage33
in Zandvoort.

Bouwjaar 1973,
/250,Tet. 02507-15374 of
18991

D

e NMB heeft het kantoor Passage 33 in Zandvoort een forse opknapbeurt gegeven. Dat heeft
voor u belangrijke voordelen. U kunt er rustig en
ongestoord met onze mensen onder vier ogen
praten. Het verschil zult u direct merken. Ook
wanneer u voor de eerste keer binnenstapt

TE HUUR
Diepbedroefd geven \vij u k^nni^ dat geheel onverwacht
van ons is heengegaan on/c lieve moeder en oma

MARIA LOU1SA VABER
Weduwe van Jolianncs Diimcvcr

Zomerhuis
2 kam., keuken,
douche, toilet.
Br. o. nr.Z588
bur. v. d. blad.

Wat kan de NMB voor
u doen?
Al is het uiterlijk van het
kantoor veranderd, u vindt
er nog steeds dezelfde vertrouwde gezichten van de
mensen die er voor u werk-

op de leeftijd van 71 jaar.

Zoals aj heefi geleefd zo is zij ook heengegaan.

Per 1 mei te huur

J. Ditmeijcr
C. A. Ditmcijer-van Kampen
Kaïin
Yvonne
N. J. C. Koper-Ditmeijcr
H. Koper

leuk
zomerhuis

2042 AX Zandvoort. 19 april 1982
Nasïauplein 3

Br. ond. nr. Z 589
bur. v. d. blad.

H. v. d. Donk

voor diegene die aanwijzingen kan geven,
die leiden tot aanhouding van de dadeds)
die mijn hond Whisky op 4 maart hebben
mishandeld. Tips worden diskreet
behandeld.
Tel. 13043. Recherche.

Uw adres voor:
etast kousen, panties,
krie- en enkektukken,
ook naar maat
Drogisterij

•
•
•
•

ramen, deuren, kozijnen
schrootjes, plafonds
dakpannen
dakpannen en verwijderen
antennes
• al/e andere timmerwerken

BOUWMAN
Oranjestraat 7
Zandvoort
Tel. 02507-123 27

80-190

geld... ach, dat hoon er nu
eenmaal óók bij.
Ons adres is: Passage 33,
2040 AA Zandvoort, tel.
14545. Kasuren: 9.00-16.00
uur, vrijdagavond: 18.3019.30 uur.

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK

De NMB denkt met u mee.

AUG. v.d. n/ilJE

U itvaartverzorging
Kennemerland bv

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186.

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 -Telefoon 15351.

BINNEN-EN
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- EN GLASWERK

Swaluëstraat 24
2042 KB Zandvoort
telefoon 02507-18560.

Nu ook het adres voor uw

woningstoffering

KUNSTGEBITTENREPARATIES

MATRAS

persoonlijke inzet te bemiddelen in effecten, door de
ideale hypotheek voor u uit
te zoeken, door de nachtkluis en de safe-loketten niet
te vergeten als u ze nodig
mocht hebben, door u het
verschil uit te leggen tussen
bedrijfskredieten en leasing.
De NMB kan u op vele manieren van dienst zijn. En

ten. Mensen die werkelijk
met u meedenken. Over tal
van belangrijke zaken.
Om maar wat te noemen: door u te wijzen op
aantrekkelijke spaarvormen
(rente 5L/4 -10 V4°/o), door met

TIMMER- EN
ONDERHOUDSWERK

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

5000,- beloning

PAGINA 2

125,-

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

15 cm dik

gemeente
zandvoort
UITNODIGING
Voor de BIJEENKOMST intake rje onlwei pnota EMANCIPATIEBELEID te houden op
donder dog 22 apul a .s. in het Raadhuis,
mgany Halteitraat (kornmissiekamer).
De/e bijeenkomst is bedoeld om IEDEREEN
in de gelegenheid ie stellen mee te praten
ovei het gemeentelijk emancipatieoeleid voor
de komende jaren.
Belangstellenden kunnen cte ontwerpnota
opvragen bij. Gemeenlesekietai ie Zandvoor t,
ald Onderwqsc.a. R.udhuisplemJ tel. 14841
Ist 1J9
De on'weipnot,; ligt tevens ter inzage m het
Raadhuis, de Openbaie Bibliotheek en W i j k centium 't Stekkie.
De Sekretans
A.H. Meits

De Burgemeester
H. Machielsen

V
gemeente
zandvoort
DIENST VAN PUBLIEKE W E R K E N
In v e r b i n d mei een r e n o v a t i e van hel
V U I L L A A D S T A T I O N TE Z A N D V O O R T
/ a l dit s t a t i o n in de periode vjn
19 april tot l juni a.s. ge sloten zijn.
Ondernemers die gewend / ' j n orn a f v ^ l /rit
naai het vuHIaadstation m Amdvooil ' c
Uilen bi engen. kunnen /ir h in (K por lüde vjn
l C 1 jpni l ]um v e i v o e t j e n hij hel g e w e s t e l i j k
OHM laaclstaluin aan de Ouüewey m de Wa,n
deipnldei Ie Haailcm.
l ie! ophalen ^.in hui, en gi o l v i m dooi de qe
m e c n t e - f i n i y i n g /al no'rnjjl 'ton-cjjnej
v i ruien
UC d l l L ' l I..UI.

inq ') W e i t h e i m

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 25
Tel. I 7751

A. RITMAIM
^einwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65.

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

gemeente
zandvoort
De Burgemeestei van Zandvoort biengt rngevolge artikel 22, lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening tei openbaie kennis,
dat de gemeenteiaad bij besluit van 30 maai t
1982 op giond van artikel 21 van voormelde
wet h e e f t verklaard, dat voor het gebied
Stationsplein e.o. een bestemmingsplan w o t d t
voof hei eid
Bedoeld besluit ligt met bijbeno'ende tekening, w a a r o p met rode omlijning het gebied
is aangegeven lei gerneentesecretar ie voor een
teder ter inzage (buicju volkshuisvesting en
(Uimtelijke oidemng).
Zandvoorf. 6 april 198?.
De Burgemeester voomoemd,
K.C. van der Mije P/n. l.b.

V
gemeente
zandvoort

AUTORIJSCHOOL
Phil Waaning
RIJKSGEDIPLOMEERD

Aangesloten bij de
VZR.
Brugstraat 20,
telefoon
02507-12071

S

48
Bedrag
5.000,10.000,15.000,20.000,25 000,-

60
mnd.
151,31
289,87
428,42
566,98
705,54

Hf.'l spoelon voor BENTVELD vm<Jt plaats in
de pet rode
maandag ,'() .ipnl ,) s '.> J 30 i;m • b 00 uui
dinsdag 'S ! ,ipnl v m
l li.'l '.poelen v.in Z A N D V O O R T vmcjl pl.iot-,
ui di' pci inde
maandacj l'„l ,ipii! l/m VMICIÜCJ ?3 april ,1 •,
v,in 2 j iO NIH
5.00 uur on
maandag l O uioi l/ni vnjdjy l'1 rnoi ,i.s
v,n> 2 J .U! uui ü.OO uur
Mijn yelii've ui ciLVe pui Killen \ lUKhls / o
iA.ennrj nio(jeli|k vv.ilcr Ie l.ippen ül .indeii
w,it w.ilci ui vooii.Md ie aiiiuen.

120
mnd.
184,87
270,99
357,11
443,23

mnd
163,87
239.50
315,14
390,77

Milieuvriendelijk, oergezellig en
hartstikke gezond. Voor alle leeftijden
is er de juiste fiets: een stevige,
duurzame en toch vederlichte
GAZELLE. U vindt ze bij:

Peter Versteege-f ietsen
Haltestraat 18
Zandvoort

1e en 2e hypotheek tot 125% mogelijk.
Informeer eens!

'T?

Helmerstraat 11 - Zandvoort
Tel. 02507 -1 21 50
Prins Hendrikkade 161 - Amsterdam
Tel. 020-223456

GAZELLE fietsen m
rijden op VREDESTEIN bartdenS

Gevr. voor direct een vrouwelijke

AFWASHULP
Hotel Faber
Poststraat 9 Zandvoort Tel. 02507-13588

GELUKSVOGELS
bestaan!

GEMEENTE WATERBEDRIJF
SPOELEN BUIZENNET
Wutitjns liet *prielen i,in hel hui/cnnel /nl in
de ii.ivciIcjüiKlc iiiii 'itiii en tlo w.ilcidruk /(.'er
(jei IIHJ /ijn.

96
mnd
130,29
247,87
365,45
483,03
600,61

Stuur door de natuur

Dat zijn mensen die zich kunnen
permitteren om na de paasvakantie op
reis te gaan en profiteren daardoor van
speciale aanbiedingen met beduidend
lagere prijzen!!

Die vogels bellen natuurlijk
Hét reisburo

Nog 2 weken voordeel voor snelle beslissers!

Hoge kortingen op nieuwe
auto's, drukt de inruilwaarde!
Dus maak gebruik van de fantastische HIAT-aanbieding voor de

FIAT RITMO
9 MAANDEN KREDIET tot een maximum van f 10.000,(geldig van 26-3 t/m 26-4).

Eenmalige aanbieding:

VREDESTEIN BANDEN ., u 110,(incl. BTW) - Zolang de voorraad strekt.
Kom eens praten bij:

Zandvoort Autobedrijf
Kamerlingh On nestraat 23, Zandvoort, telefoon 02507-14580
Dit is pas echt verdienen. (11 cent korting op benzine, alleen op
zaterdag).
Door de weeks 7 cent korting.

WEEKMEDIA 30

DONDERDAG 15 APRIL 1982

PAGINA 5

NIEUWE FORMULE SLAAT AAN

TZB grijpt
laatste kans

Publiek niet in kou
ZANDVOORT - Sfeer, spanning,
sensatie. Ja, wat ontbrak er eigenlijk niet op tweede Paasdag.
Misschien had de organisatie het
dubbele aantal toeschouwers
willen hebben bij de openingsraces. Maar klagen kon en hoefde
de CENAV niet, want vijfduizend
mensen bijeen brengen op een
koud en winderig en zelfs dóór
hagel en natte sneeuw geteisterd
circuit is een verdienstelijk resultaat. De snelheid die de rijders uit hun bolides haalden
stopte de organisatie in haar pro*
gramma en de formule werkte
uitstekend. Tien starts met als
afsluitend hoogtepunt de geslaagde stunt van Alain Vinex en
dat alles in een tijdsbestek van
vijf uur. De verwachting lijkt
gerechtvaardigd, dat het publiek
terugkomt. En dat was nu juist
de bedoeling, want met klantenbinding is de Zandvoortse racepiste zeer gebaat.

het programma. Zo was het na afloop
van de internationale formule Ford
2000-race niet duidelijk wie deze strijd
om de Golden Lion Trophy gewonnen
had. Met een eerste plaats in de eerste
manche had Cor Euser hiervoor een
goede basis gelegd, maar was zijn
vijfde plek in de tweede manche voldoende voor de eindzege? De computer maakte tenslotte duidelijk, dat
schakelproblemen de nationaal en
Beneluxkampioen in de formule Ford
1600 niet fataal waren geworden in de
tweede rit. De in totaal achttien ronden bleek hij achttlenhonderdste van
een seconde sneller te hebben afgelegd dan Huub Vermeulen. Derde
over all werd de Duitser Volker WeidIer.
Een verrassing in de tweede heat was
de zege van Maarten Henneman, na
zijn vierde plaats in de eerste heat.
Toen had de Haarlemmer echter al te
veel tijd verspeeld ten opzichte van de
eerste drie om voor een ereplaats in
aanmerking te komen. Hoger dan die
vierde plaats kwam hij dan ook niet
meer.

Opvallend
Door de races (vijf in totaal) uit twee
heats te laten bestaan creëer je niet Bij de sports 2000 pakte Huub Veralleen extra starts, maar breng je meulen de eindzege voor de deze zotevens een flinke dosis spanning in mer naar Canada emigrerende Ros de
Giaxa de Salvi. Derde werd Jim Vermeulen en dat mag opvallend worden
genoemd, omdat de circuitdirekteur
tijdens de training was gecrasht. De
hoofdpijn die hij had overgehouden
aan de klap tegen de vangrail met een
snelheid van honderdzeventig kilometer per uur weerhield hem er niet van
twee dagen later toch te starten. Sterker nog. Hij was in de tussentijd nog
naar Engeland overgewipt om dragsters te contracteren voor later in dit
ZANDVOORT - Hel C junioren
seizoen.
team van Nihot heeft in de zaalOpvallend waren tevens de prestaties
voetbalwedstrijd tegen DSC'74 bevan Berend Oeberius Kapteyn. In de
slag weten te leggen op het kamgecombineerde toerwagenklasse tot
pioenschap in zijn afdeling. Ondanks een nerveus begin werd er
toch royaal met 5-0 gewonnen. Absolute uitblinker in deze wedstrijd
was Henrij Marcelle die maar liefst
4 van de 5 doelpunten voor zijn
rekening nam. Het andere doelpunt werd gescoord door Ivar
Steen. Door deze uitslag bleef het
team het hele seizoen ongeslagen,
's Avonds was er voor de kampioen een gezellig feestje in het
Pannekoekenhuisje in Zandvoort.
Daar hopen de C junioren van
Nihot dit seizoen nogmaals te komen, aangezien zij de finale heb- ZANDVOORT - Het traditionele
ben bereikt voor de zaalvoetbalbe- paashockeytoernooi,
georgarüker.
seerd door de Zandvoortse hockey club, is opnieuw een groot
succes geworden. Diverse teams
bonden met elkaar de strijd aan
om de felbegeerde Schelpenkartrofee. Bij de dames ging de prijs
naar Newton (Engeland) terwijl
ZANDVOORT - Ron Bakker, ploeg- bij de heren de strijd werd gewonleider en renner van de Versteege nen door Hudito uit Delft.
wielerploeg heeft gedurende de paas- De dames zouden eerst in twee
dagen verschillende successen ge- poules spelen, waarna de finales
boekt.
Eerste paasdag kwam hij in Spaam- zouden plaatsvinden. Helaas door
dam zegevierend over de finish bij de stakingen in Schotland moesten
clubkampioenschappen van HSV De enige teams verstek laten gaan,
Kampioen.
waardoor de overblijvende teams
Bakker bereikte deze zege door na een in één poule een halve cmpetitie
ontsnapping met drie andere renners afwerkten.
als eerste over de finish te komen.
Op de prima bespeelbare velden, waar
het overigens voor de toeschouwers
slecht toeven was door het wel zeer
koude weer, kwamen de dames niet
tot hoogstaand spel. Het Engelse
Newton zorgde voor een uitzondering
en legde fraaie staaltjes hockey op de
mat. Het bevreemdde dan ook niedat dit team met de eerste prijs
ZANDVOORT - Aanstaande zaterdag rnand
17 april organiseren Zandvoortse le- ging strijken. Zandvoort I wist zich als
den van R.T.C. OLYMPIA een toer- tweede te klasseren, terwijl Newton n
op de derde en North Kildare (Ierland)
tocht over een afstand van 80 km.
De start vindt plaats bij Strandpavil- op de vierde plaats beslag legden.
joen No. 8 „Trefpunt" om 8.30 uur. De Het spelpeil van de heren deelnemers
inschrijving is vanaf 8.00 uur, even- was van bijzonder hoog gehalte. In dit
eens in het Trefpunt. De deelname- sterke veld maakte Zandvoort I een
kosten bedragen ƒ 1,50 indien men in uitstekende indruk en het gaf hoger in
het bezit is van een Fietstoerkaart en de competitie uitkomende teams uitstekend partij. De Zandvoorters wisƒ 3,50 indien dit niet het geval is.
Er wordt gereden met een rustig toer- ten in hun poule een fraaie tweede
tempo achter voorrijders en er wordt plaats te behalen en kwamen zodoenminimaal één rust ingelast.
Ruwweg gaat de route als volgt:
Zandvoort - Haarlemmermeer - Clubgebouw R.T.C. Olympia - Via opnieuw
de Haarlemmermeer naar de bollen- ZANDVOORT - Ter afsluiting van de
velden - Langevelderslag - Het duin- aktiviteiten rond de viering van het
pad - Terugkeer in Zandvoort bij 40-jarig bestaan van de afdeling voetStrandpaviljoen No. 8 „Trefpunt" om bal van de Zandvoortse Sportvereniging Zandvoortmeeuwen, organiseert
ongeveer halféén.
Nadere inlichtingen kan men krijgen deze vereniging een groot klaverjastoernooi waarvan alle baten ten goede
bij:
D. Castien, zullen komen aan de Nederlandse
Keesomstraat 91 Hart Stichting.
2041 XD Zandvoort Het toernooi wordt gehouden op zaTelefoon: 02507-17547 terdag 17 april aanstaande in het

NIEUW VENNEP - TZB is aan
een uitstekende eindsprint van de
competitie bezig, door opnieuw
voor een zege te zorgen. Nu moest
Nieuw Vennep 2 in eigen huis er
aan geloven met 0-2. Door dit
resultaat en het gelijke spel van
concurrent De Meer heeft TZB
slechts één verliespunt minderen
is er nog steeds een kansje op
promotie.
In de eerste helft verliep het spel aan
Zandvoortse zijde nog wat stroef
doch ook Nieuw Vennep kon niet tot
goede doelpogingen komen. In dezr
fase verdiende TZB eigenlijk een
strafschop toen een Nieuwvennepper
de bal duidelijke met de hand m het
strafschopgebied aanraakte, maar tol.
verbazing van alles wat TZB wa.1reageerde de scheidsrechter niet.
Na rust sloeg TZB toe. Het werd
technisch veel beter en bouwde eer.
overwicht op dat enige mogelijkheden
bood. In eerste instantie waren dl
Zandvoorters enigzins ongelukkig
maar in de 10e minuut was het raak
Op aangeven van Leen Bol scoordt
Ron Zwemmer met een gave lob, 0-1
Nieuw Vennep probeerde de baken?
te verzetten, kwam wel meer m het
TZB doelgebied, doch veel gevaar wa>
er niet.
In de 25e minuut brak Ab Bol fraa
door de Vennepper defensie, en werc
gevloerd in het strafschopgebied, wal
een strafschop betekende. Ab Bol zei
achter de bal maakte geen fout, ,0-2
De gastheren kwamen sterk opdnn
gen om iets aan de stand te doen
Enige hoekschoppen op het TZB doe
stichtten het nodige gevaar, maai
eerst redde Edwin Miezenbeek tei
koste van opnieuw een hoekschop er
even later bracht Roy Auberlen op d(
doellijn redding.
In het verdere verloop van de strijc
consolideerde TZB bekwaam de O-i
voorsprong

en boven de 2500 cc bereikte hij op
een nat wegdek in de eerste manche
een tweede plaats achter de zware
Camaro van Bert Moritz. De verwachte strijd aan kop bleef overigens in de
deze manche uit, omdat de Camaro's
van Henny Hemmes en Eddy Fresco,
alsmede de Alfa Romeo van Ron Verzijlbergen door de organisatie uit de
race werden genomen. Dit vanwege
onreglementair handelen tijdens de
startprocedure.
Nu Hans De Jager met racen gestopt
is, heeft Berend Kapteyn er een nieuwe rivaal bijgekregen. Rallykampioen
Jaap van der Berg heeft de snelle
Ford Escort van de Jager overgenomen, waardoor de strijd om de bloemen in de klasse tot 2500 cc gewaarborgd blijft. Maandag bleef Berend
zijn nieuwe tegenstander tweemaal
voor, maar de Zandvoorter zal nog
veel strijd moeten leveren op de lange
weg naar het kampioenschap.

C Junioren
Nihot
kampioen

Berend Oeberius Kapteyn

De Belgische stuntman Alain Vinex zorgt voor sensatie door met een Cama.ro door de lengte van een
autobus te rijden. Met enkele glassplinters in het gezicht en een forse snee in zijn vinger kwam de
cascadeur er nog goed vanaf.
Grote afwezige, althans voor Panora- lijnen rijden was de heren examinato- lemand die wel zijn beloftes
ma-lezers, was Geraldine Visser. De ren wat al te gortig. Excuses van de waarmaakte was Alain Vinex. De
blonde rijdster had de fout begaan gesjeesde rijdster, dat haar nieuwe Belgische stuntman zorgde voor
haar huidje reeds te verkopen voor de banden te glad waren geweest en dat sensatie
door met een Chevrolet
beer geschoten was. In voornoemd zij van haar lijnen was afgeweken om
tijdschrijft stond haar entree in de snelle jongens voorrang te verlenen Camaro met een snelheid van
honderdvijftig kilometer per uur
snelle formule Ford 2000-klasse aan- mochten niet baten.
gekondigd. Dat het examen voor de En dat laatste kwam nogal eens voor, door de lengte van een autobus te
benodigde startlicentie nog moest want Geraldine ging tien seconden rijden. Voor een bomvolle tribuworden gedaan werd hierbij over het langzamer rond dan velen van, wat zij ne kwam hij na dit huzarenstukhoofd gezien. Na twee race-seizoenen had gedacht, haar mannelijke colle- je met bebloed hoofd uit zijn fors
in een Golfje GTI beschouwde Geral- ga's zouden worden. Maar Geraldine beschadigde wagen.
dine dit waarschijnlijk als een formali- laat het er niet bij zitten. Mocht het in
teit.
Nederland niet lukken alsnog een liMaar de licentie-commissie centie te krijgen, dan wipt ze over de
t!t:frW'^$j^M%tf!?'#-?'.''-'/">-"
dacht daar anders over. In tien rond- grenzen voor dit door haar felbegeerjes zes keer spinnen en geen goede de papiertje.

ZHC paashockey-toernooi
opnieuw geslaagd gebeuren

Wielerzege voor
Ron Bakker

de in aanmerking voor de strijd om de
derde en vierde plaats. Tegenvallend
zijn te noemen de prestaties van de
gasten uit Bonn (Duitsland), die zelf

Gemeenschapshuis in Zandvoort. Tot
uiterlijk 15 april aanstaande kunnen
koppels zich opgeven bij de volgende
adressen:
J. Jongbloed, Frans Zwaanstraat 40,
tel. 02507-13408;
P. Kramer, Lorentzstraat 76, ook in
Zandvoort, tel. 02507-13312.
Het inschrijfgeld bedraagt ƒ7,50 per
koppel en dient gelijktijdig met de
inschrijving te worden voldaan.

verwacht hadden een goede kans te
maken, doch niet verder kwamen dan
een laatste (10e) plaats.
Opvallend was dat alle wedstrijden
om de Ie t/m 10e plaats in een gelijkspel eindigden, waardoor-, strafballen
de beslissingen moesten brengen. In
een spannende fmale nam Hudito de
Schelpenkar mee naar Delft en moest
Newry Olympics (Engeland) genoegen
nemen met een tweede plaats. Zandvoort I behaalde een fraaie derde
positie door Russets (Engeland) met
strafballen te kloppen.
Ondanks de bittere kou kan de ZHC
terugkijken op een geslaagd evenement, dat opgeluisterd werd door diverse festiviteiten, zodat de stemming
er uitstekend inzat.

Foto: Jenny B. Wesly.

Zandvoortrit

ZANDVOORT - Op zaterdag 24 april
organiseert de autosportvereniging
Sandevoerde voor de vierde maal de
Zandvoortrit (4)
Dit is een rit die meetelt voor het
RAC-Westkampioenschap, het geheel
wordt verreden pp basis van routebeschnjving. De rit is uitgezet door de
heer Paap en wordt voorgereden door
de heer Wisman.
Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 27,50, bij
voorinschrijving ƒ22.50. Start en finish: Hotel Delicia, Kerkstraat 16 te
Zandvoort. De voorinschrijving kan
geschieden bij de heer N. Paap, Nic.
Beetslaan 46, Zandvoort, tel. 0250714389.
pp zaterdag 24 april kan ook nog
ingeschreven worden en wel vanaf
12.30 uur bij de startplaats, hotel Delicia.
Voor de start zal er een technische
keuring plaatsvinden, dit geschiedt
bij automobielbedrijf Strijder aan de
subliem gekeerd. In de 15e minuut Burg. Van Alphenstraat. Er kan workwam onverwachts de gelijkmaker. den ingeschreven in de klassen: A-BEen schot op de paal verdween toch m C. Start eerste deelnemer: 13.31 uur.
het net, 1-1.
Na rust nam Rinko al snel de leiding.
Een solo van Rob van der Berg werd
hij beheerst afgeronde, doch de voorsprong heeft niet lang stand gehouden. In de volgende minuut was het
2-2 door een schot vanaf de zijlijn.
Rinko, enigszins aangeslagen, kon
ook een derde tegentreffer niet voorkomen en na deze 3-2 achterstand ZANDVOORT - Op 23 april aanstaanhervonden de Zandvoorters zich. De de zullen leden van de Zandvoortse
druk op het, Berbee doel werd groter, reserve politie afscheid nemen van
maar er moest een vrije trap aan te waarnemend kommandant A. Herfst.
pas komen voor de gelijkmaker. Teun Door korpschef Menkhorst zal bij die
Vastenhouw knalde ineens in de bo- gelegenheid aan de reserve brigadier
venhoek, 3-3. Rinko bleef doorgaan en het 25 jaarteken woren uitgereikt bede aktieve Andre Koper zorgde in de horend bij de vrijwilligersmedaille
16e minuut voor 3-4. Schoten op het welke door de koningin wordt verBerbee doel leken voor nog meer Rin- leend.
kotreffers te zorgen, doch de ballen In 1965 werd Herfst res. hoofdagent, in
werden van de doellijn gehaald of 1971 res. brigadier en op 10 maart 1981
werd hij aangesteld ais waarnemend
gingen net naast.
kommandant van het korps. Naast de
Met nog enkele minuten te gaan viel gewone werkzaamheden in het korps
de niet meer venvacht gelijkmaker heeft de heer Herfst ook jaren lang
(4-4) toen de bal op onnavolgbare gezorgd voor de penningen van de
wijze via Addy Ottho en de doelpaal, reservistenvereniging. Op dezelfde
in net Zandvoortse doel rolde, waar- avond wordt aan reservist hoofdagent
door Rinko de verdiende winst ont- E. Hakhof het jaarteken 20-jaar uitgeging.

Succesvol begin in bekercompetitie

Nihot
Tegen derde Wasser Finance S startte
Nihot furieus met een aantal schoten
van Rob Gansner en Ruud van der
Putten die net geen doel troffen. Wiebe de Vries richtte beter en knalde een
inwnrp in een keer achter de duelman
1-0. Even later was het al 2-0 toen
Raymond Keuning twee man passeerde en koel intikte.
Nihot nam gas terug waardoor Finance terug kon komen tot 2-1 en zelfs
kreeg het zi een geweldige kans op de
gelijkmaker. Een toegekende straf-

Huisartsenpraktijk Bouman en Mol
ARTS: B.F.J. Bouman, telefoon
15600. verdere inlichtingen omtrent
de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de
huisartsen. Anderson tel. 12058,
Drenth tel. 13355, Flieringa tel.
12181, Zwerver tel. 12499.
TANDARTS: telefoon 023-313233.
WIJKVERPLEGING: Zuster E. Verhoef, telefoon 01719-12407.

15:

SLECHTS GELIJKSPEL RINKO
schop werd echter door de voortreffelijke doelman Hans Gansner gestopt.
Na de doelwisseling pakte Nihot de
zaken energiek aan en scoorde al snel
via Wiebe de Vries 3-1. De strijd was
gelopen en rustig combinerend behaalde Nihot een ruime overwinning.
Via treffers van Ruud van der Putten
2 x, Rob Gansner, Harry Baars en
opnieuw Wiebe de Vries werd de eindstand 8-1.
De volgende tegenstander was hoofdklasser Aurora '75, waartegen Nihot
direkt de aanval zocht. Een snelle
uitval van Aurora betekende echter
0-1. Nihot herstelde zich dadelijk door
tweemaal te scoren. Eerst was het
Bertus van Staveren die uit een hoekschop intikte en niet veel later bracht
Rob Gansner met een keiharde pegel
2-1 op het scorebord.
Aurora kon het hoge tempo van de
mannen van coach Ruud Krijgsman
maar moeilijk volgen en een aantal
minuten later was het Wim van Stroten die snoeihard uithaalde, 3-1.
In de tweede helft aanvankelijk een
zelfde spelbeeld, Nihot, veel in de aanval wat al snel tot de vierde treffer
leidde. Luit Veenstra was de maker.
Aurora trachtte wat terug te doen en
zelfs de doelman trok mee ten aanval.
Dit gaf de aanval. van Nihot veel

ARTSEN

Hervormde kerk, Kerkplein:
10.00 uur: Vicaris Th. J. Haitjema.
Gemeenschappelijke Hervormde / Gereformeerde dienst (crèche
aanwezig); 10.00 uur: Jeugdkapel
in het jeugdhuis.
Gereformeerde kerk, Julianaweg

Klaverjastoernooi voor Hartstichting

ZANDVOORT - Het zaalvoetbalbekertoernooi is nu al een succes
voor Nihot. Door twee overwinningen bereikten de Zandvoorters de laatste acht. Eerst was er
een gemakkelijke overwinning op
Finance S (8-1) en in de volgende
ronde moest de favoriet geachte
hoofdklasser Aurora '75 er aan
geloven (5-3).
Voor de competitie kwam Rinko
in aktie en had het zeer moeilijk
tegen een lastig Berbee. De Zandvoqrtenaren kwamen tot een verdeling der punten (4-4).

WEEKENDOIE^S

KERK
DIENSTEN

Bloembollen
toertocht

ruimte waarvan dan ook goed werd
geprofiteerd. De snel opkomende Wim
van Straten zorgde voor 5-1.
In de slotfase moest Nihot met een
man minder spelen (voor twee minuten weggezonden) en daar maakte
Aurora gebruik van om de stand een
gunstiger aanzien te geven, 5-3.
Rinko
Tegen een irriterend spelend Berbee
kon Rinko maar moeilijk in het ritme
komen. De Zandvoorters moesten het
spel maken, terwijl Berbee zwaar verdedigend speelde en het ook niet zo
nauw nam met de spelregels. Meestal
overtredingen achter de rug van de
scheidsrechter, zodat er een gespannen sfeer tijdens de wedstrijd was.
Door het aanvallen van Rinko ontstonden er veel schietkansen, welke of
naast gingen of door de keeper onschadelijk werden gemaakt. Berbee
moest het hoofdzakelijk hebben van
uitvallen, waarbij doelman Addy ottho zich opnieuw onderscheidde door
resoluut in te grijpen.
In de 11 e minuut kon Rinko de leiding
nemen toen André Koper twee man
passeerde en beheerst scoorde, 0-1.
Direkt hierna zag Wim Paap een inzet

Afscheid
kommandant
reserve politie

"'"', *'*

10.00 uur: Geen dienst wegens
gemeenschappelijk Hervormde /
Gereformeerde dienst, (zie Hervormde kerk)
Nederlandse Protestantenbond,
Brugstraat 15:
Geen dienst.
Rooms Katholieke kerk Parochiekerk St. Agatha. Grote
Krocht:
Zaterdag 17 april:
19.00 uur: Eucharistieviering met
orgel en samenzang.
Zondag 18 april: 8.45 uur: Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucharistieviering met medewerking van het St. Caecilia kerkkoor.

BURGERLIJKE
Geboren:
Feikje, d. v. W. Bol en A.S. Wijnalda; Mathilda Laura, d. v. J.J.
Alders en G.C. Teitsma; Petra
Stefania, d. v. P.L.R. Jansen en A.
Zwemmer.
Ondertrouwd:
A.C. Terol en M.C. van der Zwart;
G.M. Komlossy en W.L.A. Boonacker; R. Krippendorf en J.E.
Brouwer.
Gehuwd:
KI. Jacobs en M. Koks; Joh.P.
Water en B. Kubler.
Overleden:
Leentje van der Wolde. 92 jr.;
Gijsbert Ides, 86 jr.: Maria L. Ditmeijer geb. Faber, 71 jr.; Anna M.
van der Meij, 92 j r.
Geboren: Bob z.v.C.L.B. Ai on H.J.
Oelen
Geboren:

Nick, /..v. R. van Densen en B M
Koudijs; Mirte Dagrnar. d.v. H. Cirovkatnp en J.E.M. Sanberg: Seb.isti.i.m
Johiin. z.v. R.F. Kaales en C.M.
Spruit.
Ondertrouwd. E.A M N urn Nes en
H. Biel; J. Keizer en E.M.C. Bos;
A.Bol en K.M. de Boos

Gehuld:
A.J Bout en Y.A. Bl.iauboer.
Overleden:
Jeannetle C.M. \.in de \Vatcr. geb.
Veen. n jr.; Alberu 11. den Duin,
geb. Huisma, b2 |r.; Johanncs C.
Schrijvers, 41) jr.; Heiuiricu.s M. Rooij,
55 jr.; Hendrik de Pater, 65 jr.
Overleden: I l e n d i i k Keur, 74 jr.: Dirkje de Ronde geb. van der Zouwen, 81
jaar; Puulus Kist, 72 j r . ; Trijntje van
Vliet geb. Paap, 85 jr.: Lukas List. 64

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek. H.B.A. Mulder, teleioon
13185.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn. Lmnaeusstraat 3, flat 2.
Zandvoort. Tel. 02507-14437
023-313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker,, Thorbeckestraat 17. tel. 15847.
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht).
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND ongevallen 023-319191, besteld vervoer tel. 023-319277.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.e. 023320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor icdere inwoner van Zandvoort geldt dal
er voor de vrager geen kosten verbonden zijn.

WATER
STANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden vooi
de komende week:
8.11 3.46 20.54 16.15
21 57 17.09
9 11 4.31
10.30 5.34 23.11 18.22
13.43
11.54 6.54
028 8 16 13 07 21 02
1.35 9 2 6 U 05 22.10
1021 14 53 23.04
2.29
3 13 11 11 15 34 23.59
Maanstanden vrijdag 16 april LK
H 42 uur
doodnj op zondag 18 april

15
16
17
18
19
20
21
22

apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr

623: 'n Bomschuit
ZANDVOORT - Door de Folkloreverenigmg De Wurf werd m de eerste
wekenVan maart loten verkocht voor
een loterij \va,irvar! de opbrengst be
stemd is voor tcneelattnbuten en kledmtr voor de verenicine
Op'20 maart 1982 heeft de trekking
plaatsgevonden De huofdpnjs. eer.
modefvrip. een borr.schuit. is gevaller
op lotnr 023. doch! is nop met afge
haald De \vmr.,i. .r gelieve cich ir
verbinding t<? stellen met de neei
Gansner ^ a n De Wurf, tel 13612, ten
einde a;n prijs in ontvangst te nemen

Familieautotoertocht
ZANDVOORT - De oudercommissie
van de Chr Mavo Jaap Kiewiet orga
mseert met techmche begeleidng var.
de autosportvereniging Sandevoerde
een familie autotoertocht met puzzelevenement.
De tocht wordt gehouden op vrijdagavond 23 april, start om 19.30 uui
vanaf de Mavo-school aan de Sophiaweg. tevens finish Aan deze toertocht
is een wisselbeker verbonden, alsme
de een persoonlijke beker en vele
andere prijzen.
Inschrijfgeld bedraagt ƒ 10,- per auto.
De opbrengst van deze toer is bestemd voor de aanschaf van sportattributen voor het nieuwe sportveld
van de school, dat ook door de leerlingen van de Beatrixschool wordt gebruikt.
Inschrijven kan men bij: mevrouw N
Stobbelaar, tel. 17314; mevrouw E.C
Balk. tel. 14948; de heer A.B Abeelen
tel. 12158 en de heer Brune, tel. 15535
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MICHAËL KAPPERS
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UÜÉit'tih • •(•••ÏÉiïi'tVh ti»SO>ïi*MK Ê -*

heeft plaats voor een

:;;JJrj.;;;;~-«..---.-^*y-

zelfstandige collega
-SS'ÏPsCS 'iilUr'üüaV.•;«»«~;,, •
llaiF»ll^»fal III Ïj"iil^Sl">

AMSTERDAM-c

Passage 42 - Zandvoorl
Telefoon 02507-12500 /15478

TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

»"•!*.~•*_«•

•jiijjiyifeiÉSr primeur voor Heemstede:' '5^

eventueel in units vanaf ca. 200 m2.

Boek nu uw Hemelvaart- of
Pinksterweekend
voor slechts A 290,-all-in!!!

Gebakstuk
met
(tranaïTIarnlfr

RESTAURANT
makelaars & taxateurs m bed'i|ls en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - ?67868

Verwen uzelf in onze moderne, 6 persoons,
4-sterren bungalows gelegen in Erm, Dr. (nabij
Ëmmen). Op het park rest./bar, verwarmd
overdekt zwembad, tennisbanen,
midgetgolf, windsurfing etc.

/P,-

herman heiiermensweq 6 dmste'rtam '

Jongedame zoekt

f 290,-all-in

2O SPOEDIG MOGELIJK

PINKSTERWEEKEND
28-5/1-6
«j»8Kiv,>'g «IV

ÏÜN

Igill^f^- -

•«*•fc»»' •b'v^^v'r . ** &
».*!!••.»t«* VIHflfi?*

zelfstandige

f 290,-all-in

WOONRUIMTE

Inl. en res.

liefst etage of iets

Vrije-tijdspark Ermerzand

dergelijks
Tel. 02974-720

Dalerstraat 7843 PE Erm, tel. 05915-4018

»l S

Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.
Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Reserveren: telefoon 023-265333

Jeugdjudo vanaf 5 jaar

HEMELVAARTWEEKEND
19-5/245

iele» 18143

JACK HOUSE

.•e".! .?*•;:~•: =iS»

jiujnsu
Judo voor dames

en
heren, zowel voor zelfverdediging als keep fit
training.
Sportcenter
WIM BUCHEL
A. J. v. d. Moolenstraat 47, telefoon
15829-13965.

RESTAURANT

DE GRAVIN
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party
Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023-317058

Je kunt het beter bij DIRCKIII halen ,

AAR!

BANKETBAKKERIJ

OFNOG

«KöPffi!

-*N

JOJVfif

Wilhelminaplein 19 - Heemstede

Tel. 28 67 73

HOPPE

Donderdag
koopavond.
AUTOMOBIELBEDRIJF

KOOIJMAN S

H. P. KOOIJMAN

FORDOTO

Breder ocirstrciat 6-10
Telefoon 02507 - 13212

hartéud
WENNEKEB

*[-LEEN B/J
DIRCK III

Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01

In slechts 5 tot IC minuten

WAS ZELF UW AUTO

Mei warm water en shampo-spoelen-m de was zetten v a t 3 AUIQNAAII\WOPP l i -_
Doorlopend geopend

ZOVEEL-U-WENSTSCHOTELS

DOE MEER ZELF

•
B

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.

•
TEAK DEURPLATEN
0 Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat"werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw• rekjes, elementensysteem, plankendragers,
"traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzera waren, verf. Louvre-deuren, edelfineer, binneng deuren, saloondeuren, gereedschap.
B
Kortom, zoveel mogelijk voor de
«J
DOEHETZELVER

Drogisterij
Moerenburg voor

Prachtige wartebtoten
GEBAKKEN VISFILET
11,11
KIP.UIT-'T-HANDJE
14,14
VARKENSHAAS
MEDAILLONS
16,16

BOLS
JONGE
JENEVER

HARTEVELT
JONGE
JENEVER

GOBLET
JONGE
JENEVER

IK 15.45
K.30

DR. VOGEL

Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

S HOUTMAN DEL C. MOOU B.V.
PfJLSLAAN 5 - TEL. 244609.

HOPPE
JONGE
JENEVER

OLIFANT
JONGE
JENEVER

HOMEOPATHIE

't

Z

HELE
LITER

R. v. d. WERFF

Amoeiestraat 8-10
TcMoon 02507 16925
b g g 13242

•••••••••i

~~ • ^

JONGE
JENEVER

BAKKERIJ

Verkoop Inruil Service • Reparatie
nicrkeri inruil<ntto^ met Bovrfy-yara

i

'

JONGE
OUFAHT

/4/s/ë foc/? moet betalen
haal het dan maar op de Tolweg

votvo

«33

NIEU1M

offcvAr^ t » ï " rxiv^^M..

^^^^ ^B««W

Damessecretaire
van 1695,- voor 995,-

BALLANTINES WHISKY
JOHN HAIG WHISKY

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25

19.95
18.95

WILLIAM LAWSON WHISKY 16.95

Tel. I 77 51

VAT 69 WHISKY

Deze getcchien worden geserveerd mei
pommes Intes en salade

CRESTHILL WHISKY

;

. 18.95

15.95

SCDTCHMAN
WHISKY

HANKEYBANNISTERWHISKY . 14.50
POTTRUMwit

J
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
o
's Maandags gesloten.
™
's Middags van J2.30-13.30 uur gesloten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
i
j
l

Voor al uw meubelstoffering
en reparaties

Alc. 35 / vol
Inhoud 0.7 liter
Vervaardigd uit de
allerbeste grondstoffen
naar Oud Jamaicaans
recept. De fijne
aromatische rum is uitstekend geschikt om
l te gebruiken als bassis
l voor de warme punch,
l maar ook als mix-drank.

Gangen

15.50
V.MK gi avis

• In Rcsl.iur.ini 'Thf Bridge"
• In Greenhouse l elbar
• In ReM.iur.ml Cjrnmsel"

15.95

TROPICA RUM wit

14.95

BACARDI RUM wit

19.95

POLAR RUM bruin

15.95

BOOTZ RUM wit of bruin

12.95

ONZEKWAIITEITS
GARANTIE:
Als een artikel niet aan uw verwachting
voldoet, breng het dan terug (ook al is de
fles half leeg) en u krijgt uw geld retour!

V

Alc. 35 / vol
Inhoud 0.7 liter
Vervaardigd uit de
allerbeste grondstoffen naar Oud
Schots recept. Deze
whisky is uitstekend
geschikt „on the
rock s" of als mixdrank.

^%wai!

PROBEEREENS!

2103 SE Heemstede
Cloostervveg 5-9
S 023 2 8 4 0 2 8

71««*««- _i V

/

nETOBrrn
tMten m««b«4*ftbr .

Brugrestaurant
'tVI:<>252fk-Hf>KJI
rljlvuri: V4. <. kni 11" /uiili'ii >uu >. lilph»!

# *

N iel Ic ucloveii. il:nirlm\x'ii!

Dclikatessei

^n&

UldntvnbitioH
-

VM I S S I I M I I I K O l M S

Lülx_'r60 Jahri- \VoiilrüditionJ

Elke
h<ilf negen tot half een
en van hdll twee tot
half zes gi'ope'id
Bovendien /oti'rrjjgb
van 10 00 tot 12 00 uur

U bent welkom

TE KOOP
AANGEBODEN
landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,

B^ÉJf
...je reinste
paradijs!!!

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

lussen
AinMcrO.iiii
c»

19.50

de ridder & strijbis bv
Mdkeldiir;, en t,ix c iti>urs ontourundc iiomlercn
Adiu.in P.iuwljdii t>7 2<J Heuiiibteclu tel 0^3 288b'j()-

WEINTRAOmVN
Heerlijke frisse /on\crwi|ti waarvan
u met volle teugen zal genieten.

Brugrestaurant
1,1: Il252f,. «MUI

Nicl Ic uclovon.

LITER
FLESSEN
voor:

RCK
REGIO AMSTERDAM EN OMSTREKEN
(veelal naast big Dirk vanden Broek/Dirkson Supermarkten).

REGIO ROTTERDAM EN OMSTREKEN

• AMSTERDAM. Nieuwpoorturaat 100 - Liinbaanjgracht 33 - Slotcr
kKle 110 »27 - Oelllandplem 182 - Plein '40 • '45 nr. 3 - Lambertu»
Zi|lplem 3 • 5 - Martini van Geffenstraat 47 - Molorksdc 10 - Kamper
foeliewcg 1 1 - 1 2 - Kastelcnstrjiat 170 • HOOFDDORP Kruisweg 640
• ZWANENBURG. Dcnnenlaan 17 • NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1183
• ZANOVOORT: Burgemeester Engclbcrtsstraat 21.

O ROTTERDAM: G J. Muldentraat 12 - Burg. Baumsnlaan 150
- Samucl Esmeyerplom 9 10 O SCHIEDAM, 'f Gravelandseweg 956
O PAPENDRECHT: Bredcrodoplem 6 O BOLNES: Vechtilraat 1a
O RIDDERKERK: Havenjtraat 5 O SUEDRECHT: Fazanlpleiri 3

Ivetlal naast/bi| Bas van der Heijden Supermarkten):

EN NU OOK: O DORDRECHT: Brouwersdi|k 3D

REGIO BOLLENSTREEK
(veelal naast/bij Digrosmultirnarfct):
•
•
•
O
O
O

KATWIJK aan ZEF' Visseri|ka(Je 2
SASSENHEIM: Oude Haven 11
NOORDWIJK: Kerkstraat 20
OUDE WETERING: Meerkrcuk O
HILLEGOM: Vosselaan 15 (Treslong)
LEIDEN: Langegrncht 3
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Geloof in politiek wezenlijk element
ZANDVOORT - „Het zal wel overtuigd was dat juist de christenen
taak te vervullen hebben in de
even wennen zijn, alles wat er een
politiek. „Geloof in de politiek is een
nu in de gemeente gebeurt wezenlijk element. Uitgaande van het
gaat je aan. Het wethouder- begrip „Je naaste liefhebben" hebben
schap in een gemeente als de christenen juist de taak het land te
besturen. Naastenliefde is
Zandvoort
is
uitermate helpen
hiervan de grondslag, vanuit de
boeiend, maar ook enerve- -christelijke bewogenheid moet je de
rend, en vooral tijdrovend". Jouw toebedachte kennis dienstbaar
De mening van Kors van der
Mije, die terugblikkend op een
periode van ruim twaalf jaar gemecntepolitiek, en evenveel jaren wethouderschap, zich op een
niet verkiesbare plaats op de
groslijst van het CDA heeft laten
plaatsen. „Ik ben blij dat ik het
heb mogen doen, maar de laatste
vier jaar keek ik er wel tegenop,
want de portefeuille „huisvesting" die ik er in 1976 bijkreeg, is
een zware taak geweest. Ik kreeg
de portefeuille „woonruimteverdeling" op het moment dat er
niets meer te verdelen viel. Ik
wens mijn opvolger dan ook hpnderd woningen per jaar, de enige
manier om uit de problemen te
komen. Als ik dit zo zeg, weet ik
dat het een onhaalbare kaart is,
want al kunnen wij dan na jaren
in 1982 eindelijk weer woningen
verdelen, ik ben bang dat het
contingent voor 1983 niet voldoende zal zijn. Dat weet ik haast
wel zeker. Het wordt dan ook tijd
dat er gesleuteld gaat worden
aan de bouwgrenzen, want ieder
leeg plekje binnen de gemeente is
straks volgebouwd, en zonder
verruiming van die grenzen,
wordt het een moeizame zaak"
aldus wethouder Van der Mije,
die eerst voor de CHU en later
voor het CDA een zetel in de
Zandvoortse gemeenteraad heeft
bezet.

zijn, dan betekent dit tegenwoordig
veel meer uren dan vroeger toen men
slechts twee maal per jaar bijeen
kwam. Daarom heb ik ook bewust
voor het statenlidmaatschap gekozen. Ik heb ook nog een eigen kantoor,
en het geheel werd te zwaar."

Misschien heeft zijn liefde voor geschiedems te maken met het feit dat
hij lid van de commissie monumentenzorg in de staten is, in de eerste
plaats gaat daar zijn belangstelling
naar uit. terwijl ook de natuurbeschermmg en het lidmaatschap m de
raad van toezicht van de Provinciale
Bedrijven, rechtstreeks samenhangt
met zijn wethoudersperiode. „Eerst
waren er vier Zandvoorters vertegenwoordigd in de Staten, de heer Machielsen, De Jong van de PvdA. Annemane Goedmakers, ook PvdA, en ik,
nu zijn er slechts twee over. Annemane verhuisde naar Amsterdam en
Komt voor deze partij terug m de
staten, verder nog de burgemeester en
ik", en toch wel een beetje trots meldt
hij „ik ben het enige lid van het rayon
Haarlem dat het CDA in de Staten
vertegenwoordigd."
Het moeilijkste werk in zijn laatste
periode?
„Dat was ongetwijfeld de woonruimteverdeling. Het moeilijkste is de
mensen die je moet afwijzen duidelijk
te maken waarom een ander wél in
aanmerking komt voor de schaarse
beschikbare ruimte, pat is mij nooit
gelukt. Daarom wens ik mijn opvolger
veel sterkte en wijsheid."
Waarvan akte.
Margreet Ates.

In het jaar 1974 nam in Zandvoort het
CDA al deel aan de gemeenteraadsverkiezing door met een gecombineerde Ujst uit te komen. Uiteindelijk
werden er toen drie zetels door deze
partij(en) bezet. „Voorheen waren wij
twee partijen en hadden recht op twee
restzetels. Toen wij in 1974 met een
gecombineerde lijst deelnamen werd
dit automatisch één restzetel, en kwamen wjj met drie man in de raad - Ter
Veer had zich teruggetrokken. Sinds
1978 zijn wij echter als CDA met een
viermansfraktie in het gemeentebestuur vertegenwoordigd geweest", aldus Van der Mije die zegt dat er een
onderlinge sfeer van vertrouwen gegroeid is. „Ik ben blij te constateren
dat in Zandvoort het CDA één is,
daarom wordt er ook niet meer met
•M'^dgroepen" (CHU, KVP en ARP
red.) 6^ ••'t. zoals men in andere
gemeenten n\,g wel doet."

Vanaf 1978 werd in Zandvoort gewerkt door de collegeondersteunende
partijen met een „collegeprogram",
een program waaraan speciaal de
Prilste jeugd
PvdA veel waarde hechtte, en dat in
Vanaf zijn prilste jeugd is deze gebo- de loop der jaren regelmatig door deze
ren en getogen Zandvporter (de naam partij werd aangehaald.
zegt het al, Van der Mije op deze wijze
gespeld wil zeggen Nederlands Her- „Hoe heeft u het ervaren om deze
vormd, wordt de naam geschreven periode met een collegeprogram te
Van der Meije dan betreft het de werken?"
katholieke familie) vertrouwd geraakt
Het antwoord van Van der Mije komt
met de christelijke politiek.
Vader Van der Mije was chef van de weloverwogen, wanneer hij stelt:
afdeling bevolking op het raadhuis en „Laat ik het zo zeggen, het collegeprogram is voor mij géén evangelie, als
lid van de CHU.
Eigenlijk van kinds af heb ik thuis vertrekpunt uitstekend, maar men
over de politiek gehoord. Ik kan mij moet zich er niet te halstarrig aan
nog goed herinneren dat ik in de jaren vast willen houden, wanneer de tijden
dertig als jongeling eens met mijn veranderen. Een star beleid is geen
vader meegeweest ben naar een ver- beleid. Ik moet zeggen dat wij er deze
gadering van de Unie, spreker was periode geen last van hebben gehad,
toen Slotemaker de Bruine, een groot er is meer gewerkt in een sfeer van
theoloog en staatsman. Aan het eind samenwerken, en vertrouwen ook, dat
is een eerste vereiste, daarom ook kun
van de dertiger jaren, ik denk dat het je
niet blijven vasthouden aan
omstreeks 1937 was, was deze man eensoms
eerder opgesteld programma."
minister van O.K.W. en een geweldig
spreker. Ik weet nog dat die man een
'grote indruk op mij heeft gemaakt." Wethouderszetel
Direkt na de oorlog, in 1946, Kors van
der Mije was toen 26 jaar, werd hij lid Verwacht wordt door deze wethouder,
die tevens locoburgemeester is, dat
van de CHU.
Het was een welbewuste keuze, omdat door het CDA weer een wethouderszede jeugdige Van der Mije toen reeds tel zal worden bezet.

Geslaagde
verkoopshow in
De Duinpan

Wethouder Van der Mije in de wethouderskamer van het Zandvoortse
raadhuis, een vertrouwd plaatsje waar hij nu afstand van doet.
foto Jenny E. Wesly' ZANDVOORT - De direktie van De
Duinpan en de vier deelnemende onWie hiervoor in aanmerking komt? zal ik zeker de eerste maanden het dernemers te weten De Boer's meubelocoburgemeesterschap op mij ne- len, Joycelle, Surfers Paradise en EriEen zéér voorzichtig antwoord deze men."
ca, kunnen terugzien op een geslaagd
keer. „Ik denk dan aan beide raadsleexperiment dat voor herhaling vatden die ervaring hebben, in dit geval
baar is en dan ook zeer zeker het
aan Van As én Ingwersen. Wie? Ik zou Staten
volgend jaar tijdens de paasdagen zal
het niet weten, misschien zelfs Brug- In de beginperiode van het wethou- worden herhaald.
man die nu op de derde plaats staat, derschap behoorde tot zijn portefeuildat is aan het bestuur en fraktie om le Sociale Zaken en Gemeentebedrij- Alleen Bloemenmagazijn Erica veruit te zoeken."
ven. Dat betekende in die jaren lid kocht niet zoveel bloemen, wellicht
Hier voegt de wethouder aan toe dat zijn van het dagelijks bestuur van de omdat de bezoeker zich niet had gehij het jammer vindt, dat het CDA BDZK Belangengemeenschap Drink- realiseerd dat men deze tijdens de
opnieuw geen vrouw levert voor de waterleidingbedrijven Zuid Kenne- paasdagen vers in het zwembad kon
raad. „Het verdriet mij persoonlijk merland. In de naaste toekomst zul- gaan kopen. Over het algemeen had
dat de vrouwen in het CDA niet vol- len de waterleidingbedrijven van men voor de paas al een bloemetje in
doende geprofileerd naar voren ko- Haarlem, Velsen, Bloemendaal, Zand- huis gehaald.
men. Ik had toch wel graag ook een voort etc. één waterleidingbedrijf Het zwembad zelf had een ware metaCDA-vrouw gezien."
gaan vormen. Als wethouder was Van morfose ondergaan, tuinmeubelen in
der Mije zeer nauw bij de besprekin- gezellige zitjes gegroepeerd, bleken
Over het locoburgemeesterschap:
gen betrokken, één facet van het wét- verrassend mooi en voordelig, de surf„In Zandvoort is mm. of meer de houderschap dat hem zeer na aan het planken spiegelden zich dit keer op
een rimpelloos wateroppervlak, "doch
traditie gegroeid dat de oudste wét- hart heeft gelegen.
vonden toch gretig aftrek onder de
houder (degene met de meeste dienstjaren) in aanmerking komt voor ver- Zeer lang ook is de heer Van der Mije surfers die het op het strand deze
vanging van de burgemeester tijdens statenlid, eerst van de CHU, later van dagen toch wel wat te kil vonden.
diens afwezigheid. De toekomst is wat het CDA. Hij zegt begrip te kunnen Charmant was de zornermode van
dat betreft ook nog wat onzeker." opbrengen voor het standpunt van Joycelle en zwembad-direkteur MolleEerst maar eens afwachten welke wét- zijn partij dat een wethouderschap rus konstateerde na afloop dat de
houders terugkeren op hun zetel, en moeilijk meer te combineren is met ruim zevenhonderd bezoekers hem
als de heer Machielsen als gedepu- het statenlidmaatschap. „Het vergt niets dan lof hadden toegezwaaid
teerde naar de Staten vertrekt, dan erg veel tijd. Wil je een goed statenlid voor dit geslaagde initiatief. „Het gaf
een behoorlijke drukte en dat op de
dagen dat wij anders gesloten zijn.
Ook zijn er veel mensen binnen geweest die ons zwembad niet kenden,
wanneer deze nu ook eens terugkomen om een baantje te zwemmen, dan
ben ik meer dan tevreden".

BLIJDE DAG VOOR DIERENBESCHERMING

Nu ook dierenambulance in regio
HEEMSTEDE/ZANDVOORT Ook de regio Kennemerland
heeft nu een dierenambulance.
Zaterdagmorgen 10 april vond
bij Garage Barnhoorn aan de
Zandvoortselaan de officiële
overdracht plaats. Voor zowel de
dierenbescherming voor Haarlem en omstreken, als de Stichting Beheer Kennemer. Dierentehuizen, én de heer Breed, de coördinator alsmede de grote stimulator achter deze dierenambulance, een blijde dag.

De regio Kennemerland, Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal, Overveen,
Santpoort-Zuid, Bennebroek, Hillegom én Zandvoort, kende tot dusver
wel een dierenambulancedienst. Dat
wil zeggen door een grote groep vrijwilligers werd op verzoek van de „Vereniging tot bescherming van dieren"
en de „Stichting Beheer Kennemer
Dierentehuizen", wel gewonde of zieke dieren vervoerd, maar dit moest
tot dusver altijd geschieden met partikuliere auto's. „Hoe voorzichtig je
dan ook doet, een gewonde hond van
bijvoorbeeld wat grotere afmeting
krijg je toch niet zonder het beest
extra pijn te doen op een achterbank
van een auto geïnstalleerd. Daarom
zijn wij blij dat wij eindelijk genoeg
geld bijeen hebben gekregen om een
dierenambulance aan te schaffen", aldus de heer Breed, van de dierenbeV.l.n.r. De vertegenwoordiger van defïrma Barnhoorn, de garage waarde bus tot dierenambulance werd verbouwd,
scherming.
de voorzitter van de dierenbescherming de heer Wijnberg, én de lieer R.C. Breed (met bloemen) de coördinator.
foto Jenny E. Wesley

Proefperiode

Het blijkt dat de door de dierenbescherming aangeschafte en door de
firma Barnhoorn aangepaste bus, al
enkele weken heeft proefgereden,
voordat de officiële overdracht plaatsvond.
De bus, die gestationeerd wordt in
Haarlem bij het Vogelrampenfonds, is
aangepast en ingericht voor het vervoer van zieke dieren. De bus kan
worden ingeschakeld wanneer een
dier wordt aangereden, moet worden
gered, maar ook kan men om de
dierenambulance verzoeken wanneer
men niet in staat is zijn eigen huisdier
naar een dierenarts te brengen.
„Ik denk bijvoorbeeld aan een bezoek
van een ziek dier aan de dierenarts,
wanneer men zelf niet over vervoer
beschikt. Men kan dan de dierenambulance inschakelen, men wordt opgehaald, naar de dierenarts gebracht
en later weer thuisgebracht. Hiervoor
wordt dan wel een vergoeding gevraagd, want de bus rijdt niet op
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Belangstelling

maken aan je naasten: opdat de anderen, je naasten dus, het ook beter
zullen krijgen in deze wereld."
In de periode 1946 /1970 bekleedde
Van der Mije tal van funkties in de
CHU, via het jeugdwerk naar het
plaatselijke bestuur, statenbestuur en
hoofdbestuur van zijn partij, werd hij
in 1970 lid van de gemeenteraad.
„Er bestond al sinds jaren een samenwerking tussen ARP en CHU, ik meen
zelfs vanaf 1946, sinds 1970 werd hierbij ook de KVP betrokken. De verdeling was in 1970 twee plus twee, d.w.z.
twee KVP (Van As en Ter Veer), één
ARP (Piet Keur) en één CHU, dat was
ik in dat geval."

Collegeprogram

de badplaats door
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water", zo legt de heer Breed uit.

Noodsituatie

Vrijwilligers
Overigens bestaat er wel een duidelijk
verschil tussen een dierenambulance,
én de ambulancedienst voor personen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk
dat EHBO wordt verleend in de ambulance, (bloedtransfusies etc.), de
vrijwilligers (totaal 22 man/vrouw)
zouden dan allemaal in het bezit moeten zijn van de benodigde EHBO diploma's. Wél zijn de vrijwilligers in
staat met gewone dieren om te gaan,
doch voorop staat dat het gewonde /
zieke dier zo snel mogelijk naar een
dierenarts wordt vervoerd.
Wanneer een dier gewond op straat
wordt opgehaald, en de eigenaar is
niet bekend wordt het ter verzorging
naar één van de Kennemer Dierentehuizen vervoerd. Mocht de eigenaar
zich na een bepaalde periode niet
melden, dan is het mogelijk dat men
via deze weg na verloop van tijd een
andere eigenaar zoekt.

Momenteel is er sprake van een kleine
crisis. Juist op eerste Paasdag werd
de beheerder van het Kennemerdierentehuis aan het Houtmanpad, de
heer Diependaal, onverwachts m een
ziekenhuis opgenomen. Het wegvallen van deze beheerder, betekent een
overbelasting voor de heer Van Vueren van het Zandvoortse Dierentehuis, die nu ook belast is met de
dagelijkse gang van zaken van het
asiel aan het Houtmanpad. Omdat
het onmogelijk is om op twee plaatsen
tegplijk te zijn, wordt momenteel door
de dierenbescherming Haarlem assistentie verleend. De heer Breed blijkt
hier nu ook ingeschakeld te zijn, terwijl de weekenddiensten door hem
worden waargenomen.

Orgaantransplantatie
HEEMSTEDE - Op maandag '9 apnl
om 20.15 uur wordt in het Diaconéssenhuis in Heemstede een voorlich
tingsavond gehouden over orgaantransplantatie. Er worden films vertoond over hoornvliestransplantatie
(met toelichting door dr. G.M. Smith,
oogarts) en een nieuwe film over niertransplantatie (voorzien van commentaardoorR.J. Ploeg, transplantatie-coordmator bij de universiteiten
van Leiden en Rotterdam Deze zal
ook ingaan op levertransplantatie en
de rol van Eurotransplant in Leiden
bij weefseltypering en orgaandonatie.
Er is alle gelegenheid tot discussie,
ledere belangstellende is welkom. De
toegang is gratis.

252761. Mocht zich op straat een
ongeval voordoen, dan is het beter eerst de politie te waarschuwen, die dan de dicrenambulan-

Omdat 't met de Paesen met wou

ce inschakelt.
lukke, gaen we nou rnacr gokke op
Ook voor aanvraag van de ambude Pinksterdaegc.
lance voor vervoer van gewonde
en / of zieke dieren naar een Perspekt
dierenarts, wanneer men zelf
hiertoe niet in staat is, kan ge- HAARLEM - De Technische Theaterdaan worden via ditzelfde (023- groep Perspekt brengt op vrijdag 16
252761) nummer.

Voor alle overige gevallen kan
men beter eerst contact opnemen
met het Kennemer Dierentehuis

in Zandvoort 02507-13888, of liet
Asiel aan het Houtmanpad 22,
023-244443. Mocht er niemand
aanwezig zijn dan is er altijd het
automatisch antwoordapparaat,
Alarmnummer
waarop wordt vermeld tot wie
Het alarmnummer van de diere- men zich in dat geval kan wennambulancc is voorlopig 023- den.

en zaterdag 17 april de nieuwe produktie Hammer m de Stadsschouwburg in Haarlem, begin om 20.15 uur.
Hammer is geschreven door Michael
Helmerhorst en Joep Kruyver, beiden
spelers VJIH de groep. De regie is van
Wanda Reisel en in de hoofdrollen zijn
te zien Bert Bunschoten, Wigbolt
Kruyver, Eia Marks, Michael Heimerhorst, Joep Kruyver en Gcrnt van
Dijk. Perspect maakt al tien jaar produkties waarin spel en techniek in de
vorm van dia- en filmbeeld, geluid en
projektie met elkaar verweven zijn.

Schakers aktief
De Zandvoortse Schaakclub heeft
op 8 april j.l. de 3de uitwisseling
met een team van Delta-Lloyd gespeeld is het Gemeenschapshuls.
Huisschakers, die mee willen naar
Dronten kunnen daarover met het
bestuur kontakt opnemen Dit m
verband met de jaarlijkse sportuitwisseling.

Horta " Maar toen liet z'n motor
hem weer in de steek en het v/eer
ging weer bar verslechteren Hij
heeft toen om Jiulp gevraagd en
maandag jl is er een vliegtuig over
hern heen gevlogen Dat heeft hem
gepeild, waarop er een Europees
(Portugees) marineschip langszij
kwam om hem te .slepen Nu hoopt
hij maar. dat hi] noj; geld genoeg
heeft, want in St Helena heeft hl]
z'n lekkages laten maken Dat wa.s
omgerekend m Hollands celd
ƒ531.- maar hel gaf niets, want op
dezelfde plaats is het weer fïïmn
lekken Hij hoopt nu maar. dat
wanneer hl] in Horta aankomt izoals men hem heelt verteld) er veel
post voor hem ligt. en dat hij heel
spoedig m Horta aankomt Radio
Schevemngen meldde hem dat
over tien minuten dat marineschip
bij hem zou zijn Maar dan duurt

Niet zo best
't Gaat niet zo best met onze zeezeiler Kees Visser, die in zijn ranke
„Vrijheid II" op de zilte baren dobbert. „Dobberen" is het ware
woord, want zijn ouders zijn de
afgelopen dagen enkele malen
door hem opgebeld en hij vertelde
dat hij nog ongeveer duizend mijl
moest varen, voor hij de Azoren
heeft bereikt. Er staat nog steeds
een ferme Noordoost Passaat. Zijn
windvaan- stuurinnchting is gebroken en hij vertelde, dat wanneer hij vrijdagavond j.l. met zou
hebben opgebeld, zijn mast wel
overboord zou liggen en dan drijft
hij hulpeloos rond. Radio Scheveningen heeft alle gegevens al voor
een eventuele reddings-actie. Zondagavond jl. belde hij opnieuw op.
Hij ligt nu weer te dobberen in een
zware storm en is nog 520 mijl van
Horta af. Hij durft met meer te
maken dan 60 mijl per uur, in
verband met zijn mast, want die
staat te zwiepen. Ook heeft hij
weer last van lekkages, die hij m
St. Helena had laten maken.
Woensdagavond zou hij weer opbellen 't is allemaal niet zo best
Kees, maar met jou houden wij
toch de moed erin. We weten, dat
je het niet gauw opgeeft. Sterkte
en succes namens ons allen.

Voetbaltoernooi
Voor het Voetbaltoernooi dat jaarlijks op 30 april door de Zandvoortse sportvereniging Zandvoortmeeuwen wordt georganiseerd,
heeft ook een team van autosportliefhebbrs ingeschreven.
Het team staat ingeschreven onder de naam: F.C. SlotemakerSandevoerde. Dit team is samengesteld door het personeel van
Rob Slotemakers antislipscholen
en leden van de Zandvoortse autosportvereniging Sandevoerde.
Er zijn, na zware selectie, de navolgende spelers opgesteld: H. Paap,
H. Jansen, A. Jansen, Th. Koelman, R.A.C. v.d. Meij, R. v.d. Meij,
J. Lammers, J. Lammers, R. Lammers, A. Lammers (aanvoerder), P.
Visser (doelman), T. Koops, E. v.d.
Lans, C. Hop.
Er wordt gespeeld in de bedrijfskleuren van de shpschcol, t.w.
Rood-Wit.
Op woensdag 14 april is de eerste
oefenwedstrijd gespeeld tegen een
team van Zandvoortmeeuwen.
Verder wordt er nog een wedstrijd
gespeeld en wel op vrijdag 23 april
om 19.00 uur tegen de politie Zandvoort De coach is de voorzitter
van de ASV Sandevoerde. N. Paap.
Uit de tot nog toe gespeelde wedstnjden is gebleken, dat dit team
onoverwinnelijk is. Of dit zo zal
blijven, moet worden afgewacht.
Ik hoop van harte van wel en velen
met mij. Sterkte jongens en succes!

Moeilijkheden
In aansluiting op mijn artikel over
het reilen en zeilen van onze zeezeiler. Kees Visser, die m zijn ranke
Vrijheid II momentee! ergens dobbertop de Oceaan tussen St Helena en de Azoren, met bestemming
als voorlaatste aanlegplaaUs do
hoofdstad van deze eilanden Horta, waarover ik u in mijn vorig
artikel, dat eerst de/e week geplaatst kon worden wegens ziekte
en plaatsgebrek en dat u elders in
dit nummer vindt, laat ik u hieronder de laatste belevenissen van
onze avonturier volgen naar aanleiding van een telefoongesprek,
dat hij had met z'n moeder en
waaruit blijkt, dal het helemaal
niet IQ best meer met hem gaat Zij
berichtte , dat haar zoon met zijn
jacht van alles krijgt te verduren
Zijn brandstof en drinkwater raakten op Toen heelt hij 'n Griekse
tanker gepraald en die heelt het
goed begrepen en daadwerkelijk
geholpen. Hij blij en zei optimistisch: „Tweede Paasdag ben ik m

het nog een paar dagen voor hij in
Horta is, want dat schip kan niet
full speed varen, dan blijft er niets
van z'n jacht over Hij belde 's nachts om 2 uur nog op dat de
kapitein van dat schip wilde, dat
hij zijn boot verlaat maar dat doet
hij niet, want dan is hij tevens z'n
jacht kwijt en dat wie hij voor geen
prijs. Nu maar afwachten hoe het
verder met hem gaat. De spanning
wordt wel opgevoerd tot het uiterste. .
Volgende week hoop ik u van zijn
verdere avonturen te kunnen verbellen. Intussen, sterkte Kees en
steeds de moed er maar inhouden!

Leuk kinderspel
Degenen die zaterdag 3 apnuljl de
uitvoering van de kinderoperettevereniging „Jong Zandvoort" hebben bijgewoond (en dat waren er
niet weinigen, want de zaal was zo
goed als geheel bezet) zullen ongetwijfeld na afloop dankbaar en voldaan huiswaarts zijn gekeerd, omdat zij een genotvolle avond hadden meegemaakt. Opgevoerd werd
het toneelstukje met zang en dans:
„De boze heks", geschreven door
Stien de Bruijn. en zoals de titel al
doet vermoeden, draagt de inhoud
alles in zich, om zulk een opvoering aannemelijk te maken. Humor, spanning, sensatie, afgewisseld door leuke dansjes en een
decor, dat in alle bedrijven bewondenng wekte, hadden de overhand.

Voor die decor-ploeg' Wim Sluys
en Ane Ottho, alle eer en hulde. Zij
hebben er maanden aan gewerkt
en het resultaat was verbluffend,
in alle bedrijven. (Niet minder dan
4 stuks.) Het is vooral voor de
jeugd, maar ook voor de ouderen
een stuk, waarin men gespannen
meeleeft. Daar gaat het tenslotte
om: de jeugd aktief te doen zijn,
zowel in het meespelen als in het
meeluisteren. Daarin is men ten
volle geslaagd door het inzetten
van vrijwel alle meewerkenden in
rollen, die stuk voor stuk iets te
zeggen hadden en waarin men zich
kon uitleven Nogmaals' een kostelijke avond en een der beste uitvoenngen van onze operettevereniging Hulde aan allen, die dit
hebben volbracht.
De enthousiaste voorzitter, Jan
van der Mije, nam, ik geloof wel
een beetje met een bloedend hart.
na twintig dienstjaren deze avond
afscheid van hel ensemble, omdat
hij zijn taak aan een jongere wilde
overdragen Hij kreeg een welverdiende huldiging en een prachtige
bak met planten namens de vereniging
Ik wil mij onthouden van het noemen van alle namen van de spelende en technische ploeg. Er waren
er daarvoor te veel. Maar vast
staat dat on/.e sympathieke kinderoperetteveremgmK met deze opvoering hoge ogen heelt gegooid en
dat dit straks aan een toename
van het ledental wel merkbaar zal
worden

Programma
Vrouwen van Nu

ZANDVOORT - De vrouwenveremging Vrouwen van Nu heeft voor de
maand april nog de navolgende akti
viteiten gepland,
donderdag 15 april: Kienmiddag in
het Gemeetischapshuis. opbrengst
bestemd voor de Reddingsbrigade.
woensdag 21 april: Brabant-excursit'.
vertrek Gemeensi'hapshuis 8 00 uui
De reis gaat naar een champignon
kwekenj, waar een diupre.sentatii
volgt In Breda is gelegenheid tol
winkelen en 's middags een bezoek
aan een zijdekwekenj De kosten voor
deze excursie bedragen ƒ 25,- p.p mcl
reis en koffie;
maandag 2(5 april: bezoek aan het
ZANDVOORT - Op zondag 18 april Rijksmuseum te Amsterdam Verza
vindt in Hotel Bouwes (Dauphinzaal) melen bij de ingang van liet museum
opnieuw een kolfieconcert plaats Het 's morgens om 10 30 uur, kosten ƒ 2,50
programma omvat opera- en operette- P P :
muziek Medewerking verlenen Els ma. 3 t ' m 7 mui: vooriaarsreis naar
Zorn. sopraan; Ricardo Mandera, te- Sauerland Bu.s vertrekt op 3 mei om
nor; Bart van Oerle, bariton en Mit'p 8.00 uur van het Gemecnschapshuus
Luin, piano. Toegangsprijs ƒ 6,50, mcl. Gelogeerd wordt in Hotel Schwein.v
berg, Fredeburgerst rasse 23, 594U
koffie. Aanvang 13.00 uur.
Voorlopig is dit het laatste koffiecon- Langenei-Lennestadt.
cert. In oktober hoopt International 13 mei: op veler verzoek kontaktmidUnited Artists weer met de kofficcon- dag in het Gemeenschapshuis. Aanvang 13.30 uur
certen te beginnen.

Koffieconcert
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Vrijdag geen koopavond
Grote Krocht 9-15 - Zandvoort
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GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

Boek-en kantoorboekhandel
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'ERICA'

Tel 1 60 33
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BLANKE VARKEN

•

Erica heeft zoals altijd verse
bloemen en mooie bloeiende
planten

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
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TAST TOE

Uw adres
voor:

LISSE: Blokhuis 18
HILLEGOM: Hoofdstraat 73
HAARLEM: Botermarkt

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

HAARLEM: Zijlweg 102
HEEMSTEDE: Binnenweg 117
ZANDVOORT: Grote Krocht 7

Aanbiedingen geldig tot en met zaterdag 6 maart

fi De slafferij waar de klant nog echt koning is
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REINIGEN STOMEN PERSEN

Te koop aangeboden
V.a heden ook uw adres voor
Supervoordelige
voorjaarsreizen
naar

foto- en filmrolletjes.
Afdrukken en ontwikkelen

BENIDORM lapp Rumba)
Vertrek 16 april, 9,13,16 dagen eet.
Prijzen v.a
Inlichtingen

van al uw foto's

reisbureau

cfyb

Kwekerij
. van Kleeft

STRANDPAVILJOEN 9 (bij de Rotonde)
Vanaf heden zijn wij tevens geopend als

STRAND
RESTAURANT
Als hoofdgerechten voeren wij tournedos,
entrecôte, Wiener schnitzel, Hollandse biefstuk,
varkenshaas, halve kip gebakken tong en
gebakken schol

Grote Krocht 20, telefoon 12560-13203

Van Stolbergweg 1 Zandvoort
telefoon 17093

G. Kol

Fa. Gartsner & Co.

Bomen en heesters,
vaste planten
* Bloem- en groentezaden
* Jiffy pots
* Zaai/potgrond

Schuitengat?,
telefoon

GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN

13212

Deskundig advies
Vooral uw

auto-brand leven
alle verzekeringen
Te huur per 1 mei

SANITAIRE INRICHTINGEN.
WASTAFELS, enz.

De keuken is dagelijks geopend van 18 00 tot
22 00 uur, behalve dinsdags
Voor reserveringen telefoon. 18888.

Garage

Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal.
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

XÏLAZENIERSBEDRIJF

Videotheek Zandvoort
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Bel voor prijsopgave en titellijst

Corn. Sleterssiraat 2r, Zandvoón
Ttlcfoon 02507-16094
.
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G. van Engelen
Ing. Fnedhoffplein 11
Rijksgediplomeerd
Schakel, automaat en vrachtwagen,
Voor afspraken bellen tussen 18 15 18 45 uur
van maandag t/m vrijdag

Tel. 02507-13887
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tussen 16.00 en >18.00 uur. -behalve zondags.
Wij b«zórg«n «n haltn di band*n
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AUTORIJSCHOOL

f 75,- p.m.

Br. o. nr. Z586

Nieuw

Nieuw

lMi«uw

Horloge* ie

tussen Broekstr ,
nw.-Noord
bur. v. d. bl.

Glas in lood ramen
Gebrandschilderd glas
Ltt r! < tki n cftitj wjt h / d in ? /t (ft/ t i t<*t er v irt n
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Geen few zonder bloemen
vuil bloemenhutï

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

Bouwman
Dépositair
Marbert
Ellen Betrix
Max Factor
Oranjestraat 7,
Zandvoort,
tel. 02507-12327

Eiken secrétaire
met laden of deurtjes

J.Haltestraat 65
Zandvoort

Oi' i/jt t ia/ui in (tl w» bloem uerken'

GROTE KROCHT 21 - ZANDVOORT
TELEFOON 02507 -12574

v a 475,-

HET KASTENHUIS
Groic Krocht 25
Tel l 7 7 5 1

SLAGWERK
Champion, mcl
bekkens, 1400,
Tel 02503-32006

FOTO Quelle

van maandag t/m vrijdag
van 8 30 12 30 en van 13 00 18 00 uur
zaterdag van 9 00 13 00 uur geopend
Grote Krocht 21 - Telefoon 1 25 74.

Compleet foto/film
assortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

Eenvoudige match
voor Zandvoort '75
HAARLEM - Zandvoort'75 heeft
kans gezien Energie, dat vorige
week a s kampioen Aalsmeer de
eerste nederlaag toebracht, in eigen home een gevoelige nederlaag toe te brengen In het eerste
gedeelte kon Energie nog overemd. blijven, maar later m de
wedstrijd waren zij kansloos tegen een losgebarsten Zandvoor-

t'75, 0-3

Vanaf het begin trok Zandvoort'75 ten
aanval en forceerde een viertal corners waaruit slechts een gevaarlijk
werd toen Bert van Staveren hard
uithaalde en de doelman alle moeite
had om een doelpunt te voorkomen
Aan de andere kant kwa/n Zandvoor175 goed weg toen de geheel vrij
staande Eneigie spits de bal tegen de
kruising kopte
De thuisclub had veel geluk toen de
scheidsrechter een zware overtreding
tegen de doorgebroken Raymond
Keunmg met bestrafte met een strafschop Ondanks deze tegenvaller bleven de Zandvoorters komen en Peter
Braamzeel zag een keiharde inzet gekeerd doch de keeper kreeg de bal
niet onder controle De toegesnelde
Karel van der Reijden nam bal bezit,
maar ten koste van een hoekschop
redde een der verdedigers
De Energie voorwaaitsen lieten mdividueel leuke staaltjes voetbal zien
maar deze gingen vaak m schoonheid
verloren, waardoor de rust met O O
inging
Direkt na de rust opnieuw enige hoekschoppcn voor de badgasten Uit een
hiervan volgde een inzet van Gerard
Nijkamp die door een verdediger met
de borst van de docllijn werd gekeerd
Deze verdediger maakte even later

een grove fout die door Karel van c
Reijdf-n koelbloedig werd afgestn
O l Kort hierop 0-2, toen Karel v
der Reijden de bal prima voortrok
Ronald Zaadnoordijk het karwei
maakte
Energie werd volledig overspeeld k
aanvallend geen vuist maken en
verdedigend opzicht vielen er ook
nodige gaten Via Bert van Staven
kwam de bal bij Harry Baars die
een prima aktie Peter Braamzeel b
reikte, die met een uitstekende 01
haal 0-3 liet aantekenen In de slotfa
zag Ruud van der Putten een sch
net overgaan en ontstonden er enkc
situaties voor het Energie doel wa i
bij paniek hoogtij vierde doch
wonderbaarlijke wijze bleef het di
der Haarlemmers verdere doorbon
gen bespaard

Beethovencyclus

ZANDVOORT - In de maand mei
opnieuw de jaarlijkse Beethoveni
clus worden gegeven door het Noon
hollands Philharmomsch Orkest
De concerten staan onder leiding v
Jerzy Katlewicz en zullen worden g
houden m het Concertgebouw
Haarlem op de navolgende dinsd.i
avonden 11 18 en 25 mei
De solisten zijn de pianisten Eugf
Indjic en Rafael Orozco, violiste Ei
my Verhey, alsmede de vocalis'i
Hanneke van Bork (sopraan) Caroh
Watkinson (mezzo-sopraan) Da\
Johnston (tenor), Henk Smit (bJ
bariton) terwijl het Toonkunst ko
uit Amsterdam medewerking vc
leent
De programma's zijn als volgt
11 mei. Ouverture Fidelio Symfonj
Nr l, en het pianoconcert nr 5 sol'i
Rafael Orozco
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Steun van GS voor gemeente

onderschrijft standpunt
:e, wél uitbreiding in Zuid
HAARLEM - Gedeputeerde Staten van Noord Holland staan positief tegenover het verzoek van
de gemeente Zandvoort aan de
minister van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening, de aanwijzing voor wat betreft uitbreiding in Zandvoort Zuid in te
trekken.
De gemeente heeft de minister
verzocht de bebouwingsgrens
van de gemeente te willen intrekken waar het gaat om uitbreiding van Zandvoort-Zuid De minister heeft hierover de mening
van het provinciaal bestuur gevraagd, dat dus dit verzoek van
Zandvoort ondersteunt.

aantasting van de in het uitbreidingsplan m onderdelen , Zuid ' slechts bij
gebleken noodzaak verantwoord is,
heeft de gemeente Zandvoort er herhaaldehjk op gewezen dat de druk op
de woningmarkt erg groot is en dat er
gezien de ministeriele aanwijzing
geen mogelijkheden zijn om deze druk
te verkleinen
GS zijn in hun brief aan de minister
ingegaan op dit punt Zo wordt m de
onlangs gepubliceerde provinciale beleidsnota woningbouw voor Zandvoort m de periode 1980-1990 een womngbehoefte van 1020 woningen geraamd De totale capaciteit is geraamd op 1015 woningen, terwijl er m
1982 slechts 215 gebouwd kunnen
worden
Bovendien wijzen GS op de vertraging die is ontstaan in het projekt
lokatie, ook bestemd voor
De bebouwingsomvang van Zand- Noron
voort is beperkt door een ministeriele Zandvoorters, zodat de gemeente
aanwijzing die m 1978 door herzie
nmg van het streekplan Zuid Kenne
merland planologisch is vastgesteld
Ook werd de door minister Gruijters
vastgestelde bebouwingsgrens m hè
streekplan overgenomen

Zandvoort hier weinig soelaas kan
verwachten voor haar woningtekort
Ook woningbouw in Noord zal op
korte termijn geen oplossing kunnen
bieden omdat onzeker is wanneer de
belemmeringen van het circuit opgelost zullen worden
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niet zo aangeduid Ook GS zijn van
mening dat het een gebied is met
grote landschappelijke kwaliteiten
de betekenis ,,duinmilieu" was een
belangrijk punt van overweging in de
ministeriele aanwijzing
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voor Zandvoort is evenOverigens wordt door GS wel gesteld Belangrijk
dat de Provinciale Bescherming
dat het onzeker is m hoeverre de wel
Bodem en Grondwater woningbouw
woningbouwplannen voor Zuid een in de aangewezen gebieden niet onoplossing bieden voor de korte ter- mogelijk maakt, mits aan enkele
mijn omdat ook hier Kroonprocedu(zoals bijvoorbeeld het
res mogelijk zijn die ernstig vertra- voorwaarden
verbod tot lozing van bepaalde stofgend zullen werken.
fcn) wordt voldaan.
Resumerend hebben GS m hun
schrijven aan de minister opgemerkt
Natuurgebied
dat zij bij het standpunt blijven dat
Het streekplan voor Zandvoort-Zuid zij reeds eerder hadden ingenomen
kent de aanduiding , duinen en met betrekking tot het plan zuid Met
strand" en gedeeltelijk , waterwmge- andere woorden: Intrekking van de
bied" Het heeft een funktie als na- aanwijzing voor wat betreft uitbreituurterrem al is dat m het streekplan ding m Zandvoort-Zuid.
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PARTIKULIER INITIATIEF

Verzet Provincie
In het schrijven dat GS nu aan de
minister heelt gezonden wordt al her
mnerd aan het standpunt van GS ten
tijde van de ministeriele aanwijzing
Toen al hebben GS zich verzet tegen
deze plannen omdat in een lange
daaraan voorafgaande periode met de
gemeente Zandvoort overleg was ge
pleegd over woningbouw in Zuid
Daardoor waren verwachtingen ge
wekt waaraan later met voldaan kon
worden
Vanuit het oogpunt van behoorlijk
bestuur kunnen GS zich nu met an
ders opstellen dan destijds m 1967
werd door hen al de uitspraak gedaan
dat m het betreffende gebied niet aan
woningbouw valt te ontkomen

emng van seizoen
wordt groots festival

Diezelfde avond wordt er voor de
liefhebbers een gezellige Tiroleravond gegeven waarvoor de Egelander Tirolerkapel is uitgenodigd, die
versterking krijgt van Corry Konings
en haar Jozef Maler Muzikanten Toeganspnjs hiervoor bedraagt ƒ 7,50 en
is één van de onderdelen van het
festival dat gerangschikt kan worden
onder ,,op veler verzoek", want vorig
jaar werd dit een grandioze avond
Voor de wat oudere jeugd komt zondagavond 2 mei de Stuyvesant Drive
Inn, een licht- en video-show naar
Zandvoort, terwijl jazzliefhebbers terecht kunnen op 7 mei (vrijdagavond)
wanneer Ruud Jansen met een bekende jazzformatie in de tent aanwezig is
Op bevrijdingsdag 5 mei komt de
groep Guys & Dolls naar de badplaats, terwijl in het voorprogramma
de groep Yucka optreedt ToegangsVerbeteringen
pnjs voor die avond is ƒ 12,50 's Middags wordt er dan ook nog een kinderHet programma van het eerste jaar disco gehouden
(1981) is voor verschillende verbetenngen vatbaar gebleken Zo zal dit
ZANDVOORT - De afdeling Zand jaar een meer exclusieve tent vernj- Westfries
voort van de CPN heeft besloten dit zen op de hoek Brederodestraat / Ho- Een ander programmapunt waar men
jaar niet zelfstandig aan de gemeente geweg Deze tent heeft houten wan- zich
veel van voorstelt is een echte
raadsverkiezing deel te nemen
Om een zo groot mogelijke macht te
vormen tegen rechts heeft de CPN
besloten de krachten te bundelen en
samen met de progressieven uit de
PSP PPR en andere aktiegroepen
een partij te vormen „Progressie;
Zandvoort'
Van de zijde van de CPN wordt verwacht dat trouwe partijleden op deze
lijst hun stern zullen uitbrengen De
hjstaanvoerder is momenteel nog met
bekend
ZANDVOORT - Opnieuw wordt
dit jaar de opening van het badseizoen, „het seizoen" in Zandvoort op feestelijke wijze geopend met een groot en groots
festival.
Talrijke artiesten waaronder
Willem Euis, de Guys & Dolls,
Ruud Jansen, het trio Hellenique, Corry Konings en diverse
orkesten zullen in deze periode in
Woningbehoefte
Zandvoort optreden.
Hoewel De Kroon reeds in 1965 uit Uit deze namen blijkt wel dat de
drukkelijk had uitgesproken dat een organisatoren er in zijn geslaagd
een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen voor de
verschillende dagen dat het festival in beslag zal nemen.

blok tegen

, rechts'

ZANDVOORT - In tegenstelling tot Pasen heeft het afgelonen weekeinde het /o ^onni^e u eer gebracht
waar wel haast iedereen op wachtte
Grote drukte m de straten, op pleinen en de terrasje:* op het strand ver'oonden et n romers beelo Een
enkeling wilde al wel proberen te zonnen in badpak of bikini maar over het algemeen vond men het
daarvoor nog wel te fris
Ook op het VVV-kantoor weid afgelopen ^ondag hard gewerkt Kenmeikend is v,el da: dit jaar < eel
buitenlanders onderdak zoeken m Zandvoort en dan de volgende morgen op het VVV *.antoor een
routebeschrijving halen voor een bezoek aan de bollenvelden zodat Zand\ oort nog een g^antje meepikt
van de bollenroenst Veel Engelsen ook het afgelopen weekeinde \\aaraan de ontmoeting tussen
Heemstede en Leamington misschien wel debet was Al met al een zonnige week m april waarvan door
Westfnese bruiloft die op maandag 3 velen werd geprofiteerd
mei zal worden gevierd De toegangsFoto Jenny E Wesly
prijs is dan hoger ƒ 17,50 per persoon,
maar dit betekent dan ook dat men
bracht Ingevolge lul bepaalde in
onbeperkt kan deelnemen aan de
de Wet Administratieve KechtWestfnese maaltijden die dan geserZANDVOORT
In
verband
met
de
spraak Overheidsbeschikkingen
veerd zullen worden Broeder met
bouw van een aantal womngruet- zal de burgenieesk r op donderdag
MEDEDELING
stroop, zuurkool met spek, koffie met
womngcn op het terrein gelegen 29 april a s. om 15 SO uur ui het
mik zijn slechts enkele gerechten van
aan de Zeestraat / hoek Stations- gemeentehuis tui hoorzitting
In verband met Koninginnedag
de uitgebreide kaart Het publiek zal
straat hebben burgemeester en houden, waarbij iedereen, die
zullen onze kantoren op vrijdag
daadwerkelijk worden uitgenodigd
wethouders besloten de sinds jaar schriftelijke be/uaren bij het coldeel te nemen aan de bruiloft, dus het
30 april de gehele dag gesloten
en dag op deze plaats aanwezige lege \ an burgemeester en w ethoubelooft een grootse en grote bruiloft te
zijn
autosrooterinric'Hmg te v splaat- ders van Zandvoort l'ocH. in"'worden op die maandagavond
sen naar het gemeentelijk par- tliend tegen de beslissing orr> de
Na een country- en westernavond op
keerterrem gelegen aan het Burg
autoscootermrichting: te verphu'tzaterdag 8 mei, wordt het gehele festiDirektie
van Fenemaplem Tegen deze be- sen, in de gelegenheid zal \\ orden
val op zondag 9 mei besloten met een
Zartdvcorts Nieuwsblad.
slissing
zijn
inmiddels
enkele
gesteld
de
bezwaren
mondeling
koffleconcert door het Trio Hellenischriftelijke
bezwaren
luge- toe te lichten
que en een Beierse Avond met de
Edelweiss Kapel
Gezien het succes van het vorig jaar
hebben de organisatoren, waaraan dit
jaar zijn toegevoegd Ad Keur en Cees ZANDVOORT - De collecte voor de
Hoedt, veel vertrouwen in het festival Nederlandse Hartsticnting heeft m de
dat de opening van het seizoen bete- gemeente Zandvoort en Bentveld een
kent Voor het festival is men met, bedrag opgebracht van ƒ H 723 75
zoals in het seizoen afhankelijk van Dit betekent negenhonderd gulden
het weer, daar heeft men m ieder meer dan vorig jaar Het bestuur van
geval voor gezorgd, want de tent de plaatselijke afdeling brengt dank
waarborgt een optimaal comfort
aan allen die meegewerkt hebben
ZANDVOORT
Hieronder volgt het Dro-r r arnma voor de viering v a n

Hoorzitting

Opbrengst collecte

FEEST BIJ NEDERLANDSE MIDDENSTANDSBANK

„Een flink stuk taart"
drie Zandvoortse vereni

l \(l\tit(.ntiil

Ik heb er wel zin m", aldus
Willem Ruis,, een der gasten van
het komende Zandvoort Festival
den en ook zal de verwarming beter
zijn geregeld, want mocht het op
nieuw zulk slecht weer worden als
vorig jaar dan zit iedereen er tenmin
ste warm en behaaglijk bij' aldus Leo
Bonkerk een der organisatoren van
het eerste uur
Omdat men niet afhankelijk wil zijn
van het weer, heeft men er dan ook
voor ge?orgd dat alle evenementen
behalve het drumband en majorettenfestival zich in de tent zullen afspelen
Voor dit drumband en majorettentestival ziin we»r een aantal fraaie pnjzen beschikbaar besteld terwijl het
zich dit jaar •zal afspelen op de Grote
Krocht niet ver van de tent waar de
muzikanten en majorettes zullen wor
den ontvangen en waar ook de prijs
uitreiking zal plaatsvinden

Klapper
Van de Willem Ruis show waarvoor
de toegangsprijs ƒ 12 50 zal bedragen
zijn werkeluk zeer grote prijzen bij
eengebracht Bezoekers kunnen door
de artiest gevraagd worden deel te
nemer aan de show en zo m het bezit
komen van de koelkasten, wasmachine video apparatuur of de vakantiereis winnen „Hoe Willem zijn deelnemers zal selekteren is ons met bekend
maar hij zal dit ongetwijfeld op de
hem eigen wijze regelen" aldus Henk
Oonk
Men verwacht veel van deze Willem
Ruis show en het lijkt een goede
gedachte om wil men een dergelijke
show meemaken en misschien yelfs
,ot de deelnemers behoren vroegtij
dig toegangskaarten te bestellen
Hoogtepunten zijn er ook voor de
eugd zo is er op l mei een grandioos
kiiiderprogramma met j medewerking
an Les Diaboliqueb e* n middagpro
gramma dat om 14 00 uur begint en
.vaarvan de toegangsprijs ƒ 2 50 zal
bedragen

ZANDVOORT - Woensdagmiddag 14 april werd de uitbreiding
van de Nederlandse Middenstandsbank aan de Passage in
Zandvoort officieel in gebruik
genomen.
Hiertoe was burgemeester Machielsen uitgenodigd, die praktisch rechtstreeks uit Amerika,
waar hij zijn vakantie heeft doorgebracht, naar het bankkantoor
ging om door het aansnijden van
een taart deze opening te verrichten.
Van tevoren was er reeds oveneg geweest tussen de heer Machielsen en de
bankdirektie, bekend werd toen dat
de bank aan de burgemeester een
cheque wilde overhandigen, bestemd
voor het Zandvoortse veremgingsleven
De heer Machielsen koos hiervoor drie
typisch Zandvoortse vereniging en uit,
namelijk het Genootschap Oud Zandvoort, Folkloreveremging De Wurf en
de Bomschuitenbouwclub De cheques voor de verenigingen bevonden
zich in drie aparte kokertjes in de
taart en kwamen na het aansnijden te
voorschijn, waarna deze overhandigd
konden worden aan de voorzitters van
de drie verenigingen die ook een uit
nodiging hadden ontvangen
Een geste van de bank die door de
drie verenigingen dankbaar werd aanvaard
De uitbreiding die de Nederlandse
Middenstandsbank heeft ondergaan
mag wel bijzonder geslaagd heten
Door uitbreiding via het naastgelegen
winkelpand is een ruimte ontstaan
die werd aangegrepen om de nieuwste
ideeën toe te passen die het verlenen
van bankdiensten vergemakkelijken
Zo werd een ultra moderne telefoomnstallatie in gebruik genomen,
benevens twee valutamachines
Zandvoort heeft hier een primeur,
want na een proefperiode <Jal worden
nagegaan of nog meerdere vestigingen van deze bank met dcve appara
tuur /uilen worden uitgerust Ook de
kasruimte werd aanzienlijk vergroot
en werd er een tweede ingang gerealis>eerd om de toenstenstroom makkelijker te kunnen verwerken Verder

Koninginnedag ?oals dit door ons van het Comité N itionale Feestdagen
werd ontvangen
09 00 uur Aubade door de Zandvoortse Muziekkapil vanaf de omloop van
de watertoren
09 30 uur Optreden Drumf iniare St Cecilia uit Heemskerk voornet Huis in
het Kostverloren
O') 50 uur K l e u t e r v ü o r s u l l i n c door h i ' ge/cKi'i ip Tht Jollv Jokers in het
Huis in de Duinen
00 50-16 30 uur Bedrijlsv n tbaltotrnooi op ht t s p o i t v i !dui(uinple\ a in de
Vondellaan en andeu .eldtn v m de Zandvoortse bporiv nnimn^ Zand
voort Meeuwen
09 55 uur \ lighijsi n op ru t Ra idhui'-plt in door k c.i n v n rlc pla ttselijke
padvinderstiroi pen
10 00 uur Otlu u k opt r mng v in devi
d u' dt or burui me sti r M lehie'st n
Het volkslied w o r d t L e s p t t ' r i do» 1 at s l u w b nd Alkm "
10 10 uur Openi'U' v jn dt l o m i n i l m u k in dt t t s t U n t not K Brederodi
straat Hom AI i'
10 00 uur Aub uit v oor N i e u w Uriu um Drumn il irt b
min
10 50 uur Rnmstt ken op rii t i i t s op dt u r ) L K r o i h t Ut t il t n u r s k u n n e n
/iih aanmeldin bn rusburt 1 1 Kt km m du u K u x h t 2(1 \ i H) 11 uur
10 50 uur Aub.idt voor de Bod i inst t h t i n t r door diu'ni i u in ' (. i ilia
U 00-11 00 uui Kn derspt U n m i' ' s i nt 1i r pi i i si in it dm
1100 U) 00 uur Kindi rdisi t n ck ' s t u n t
11 50 uur Pro_T imri i v )O bi ] i irci n m h • Huis n d I) men
1 1 1 5 uur Op'ruii'i cliuml tn u i \ l - i n i i r op dt C-io Kr c hl m m v
Maiorettenpeloton ck Spk n i t s
n w t n Pr']suitri i
15 00 uur Rm^steV t tl op o t Om t K - > h Mi u
t)
kmj; na afloop m m lei i nt ' o t't b u t m
r t dt n is
mugtlijk gem lakt duur e e n bilt i t ' m t i
id
H I
ijsuitre i
l') 00 uur /andvoo t E s t i t c t t i hl u i n H i i
kmg door b u r n n n e s u r
r
111
l
lun
l') 50 uur D'unit nl in \ll-ii i t n s h i U i
11
\ ert mei
~U 00 uur Diseo i< ond m ck l i si t i n t1 \ t >
i t i disi ut n e i V
medewei kuif; v tn de poi)-,r iep C hnr s
l l l l l l I K t | •" 5(1
bl pr i k U subsldli e! t l e i r
entree ie v ram n
r
11 n t K t tu door
^0 >0 uur 'Diu kl n i est ilt lei i re
1 1 ik show Li i ui
drumt uilaii Alkm t u t n m i t
Darm itt n u t n n i o i e t t i u h i

Abonnementsprijs f 31,20 per jaar.
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Een aardige bezigheid voor de burqenaa^r van Zandiooit mn-ns
dagmiddag, het verdelen van de taait waann zich ctn aantal
cheques bevond, bestemd voor het Zandt oor t se veremquiq^h ten Een
bezigheid die de heer Machielsen met duidelijk, plezin icrruhtte
immers i'i tegenstelling tot anders was de koek nu een*, niet op'
Foto JLHIII/ E \VLS!II

Pi l

vx i

Ik l

werd de bestaande kluisruimto ver
groot waardoor aan de toenemende
vraag naar safeloketten kon worden

voldaan Voor diioktfiir l nm-1 c u
mc'dc'weikeis \vas de Hi april l
eveneens eui heunliiki dag
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Uitvaartverzorging
Kennemeriand bv
Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 - Telefoon 15351
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gemeente
zandvoort
UITNODIGING

Da's een goed advies. Want fietsen op
een Gazelle is zoiets als zweven
op twee wielen. Moeiteloos vooruitkomen. Eindeloos genieten.
Gazelle fietsen zijn fietsen van
formaat in vele modellen,
i kleuren, uitvoeringen.
Zie onze fonkelende Gazellefietsen. En de fraaie Gazelle
kleurenfolder.
Wilt u meer weten?
Wij zijn graag uw vraagbaak.

Voor de BIJEENKOMST inzake de ontwerp
nota EMANCIPATIEBELEID te houden op
donderdag 22 april a 5 . aanvang 20 00 uur,
m het raadhuis ingang Haltestraat
(hommissiekjmer)
Deze bijeenkomst is bedoeld om IEDEREEN
m de gelegenheid te stellen mee te praten
over het gemeentelijk emancipatiebeleid voor
de komende jaren

Elpro beveiligingstechniek
Wij verzorgen al uw elektrische werken, ook op of aan uw vaartuig

Elektrotechniek
Bevei|igingstechniek

Nu ter introductie van 1982:
Uw auto optimaal beveiligd vanaf
286,- excl. btw. Bel en vraag
vrijblijvend inlichtingen

ELPRO BV
Raadhuislaan 11
2451 AT Leimuiden
telefoon 01721-9220

Belangstellenden kunnen de ontwerpnota
opvragen bij Gemeentesekretane Zandvooit
afd Onderwijs c a Raadhuisplein 4, tel 14841
tst. 139
De ontwerpnota ligt tevens ter inzage in het
Raadhuis, de Openbare Bibliotheek en Wijkcentrum 't Stekkie
Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort
De Sekretaris
De Burgemeester
A H Merts.
H Machiclsen

gemeente
zandvoort

VERHUIZEN?

Haltestraat 18, Zandvoort

ophalen huisvuil

Boek nu uw Hemelvaart- of
Pinksterweekend
voor slechts/ 29O,-all-in!!!
Verwen uzelf in onze moderne, 6 persoons,
4-sterren bungalows gelegen in Erm, Dr (nabij
Emmen) Op het park rest /bar, verwarmd
overdekt zwembad, tennisbanen,
midgetgolf, windsurfing etc

De direkteur,
ing N Wertheim

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman
Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips

JW VERHUIZING, ONZE ZORG!
Leert eiken dag wat bii dan zijt gif haast ervaren,
spaart eiken dag een duit gi/ zult er wel bij varen
Cuido Cezellell830 18991

Horlogerie

DE WIT VERHUIZINGEN

PETER VERSTEEGE FIETSEN

DIENST VAN
PUBLIEKE WERKEN
Op Konmginedag (30 april) en op
Bevrijdingsdag (5 mei) zal GEEN huisvuil
worden opgehaald

C. WAANING

HEMELVAARTWEEKEND
19 5/24 5 . .
f 290,- all-in
PINKSTERWEEKEND
285/16
.
. f 2SO,- all-in

Hondenkapsalon

Drogisterij • Reform

RENEE
Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig kmppen - scheren - tnmmen - wassen - ooren voetbehandeling.
Mevr. Renee Trutier.
Van Ostadestraat 26, tel.
15626.

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar'
W// verhuren
bedden tafels stoelen,
glaswerk, porselein enz
voor elke gelegenheid'
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713
Pnvé na 18 00 uur 16658

Vrije-tijdspark Ermerzand

DIEETARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

Per direkt!
Perf deutsche

Dalerstraat 7843 PE Erm. tel. 05915-4018

TEHUUR

Sophialaan 4 - Tel. l 23 07

A. J. v. d. M ooienstraat 54rd
Zandvoort - Tel 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel 023 - 31 04 04

GAZELLE fietsen !
njdenop l
VREDESTEIN banden,J

Inl. en res.

HET KLOKKENHUIS MET PIT

ERKEND
VERHUIZERS

^v

Gemeubileerd

is ervan overtuigd, dat u, wanneer u deze mvensles
volgt, óók een van zyn uurwerken het uwe wordt HIJ
leert u. wat voor u het beste is en tevens dat uw
portemonnee niet al te fors wordt aangesproken,
Waamngtijd'is precisie trjd voor alle uurwerken

voor alleenstaande
Voorz van gas, water, elektriciteit verwarming, toilet en
douche

Komi u eens kijken in /ijn showroom, 'l Isccn lufcscms'
CIKOK reparatie afilelu»; mei clck troinu lic apparatuur

Br onder nrZ 591 bur v d blad
(met vermelding van telefoonnummer)

VRIJSTAAND ZOMERHUIS

TE KOOP:

ANTIEKE
TOOGKAST

Zomerhuis
te huur
gevraagd.

Cort v/d Lindenstraat 2/4,
Tel 02507 • 17135

Telefoon
040-121011

Schreibkraft
IMuttersprache deutsch)
met Fahigkeit zum selb
standigen Arbenen fur
halbtagsgesucht

Euro Adviesbureau
voor Vakliteratuur.
Zandvoort, tel. 15889.

Welkerichtingu ook kiest met de
In korte tijd is de Volkswagen Jetta al 'n vertrouwde verschijning
op de Nederlandse wegen Terecht, want met de Jetta kunt u alle kanten
uit 't Is een zeer ruime, representatieve auto waarin 5 personen comfortabel plaats kunnen nemen.
U kunt kiezen uit verschillende sterke, soepele én zuinige
benzinemotoren. 44 kW (60 DIN-pk), 51 kW (70 DIN-pk) en de
felle 81 kW (l 10 DIN-pk) inspuitmotor. Plus een 40 kW (54
DIN-pk) dieselmotor die bij 90 km/h slechts 5,3 liter brandstof gebruikt op 100 km (l op 18,9 volgens ECE-norm).
Met "t speciale E-pakket kan "t rijden met de Jetta
nog economischer Zodat u met de kilometers
met te benauwd hoed om te springen.
Dankzij de geweldige 630 liter
grote kofferruimte is de Jetta ook bij
uitstek geschikt voor inbouw van een
LPG-tank. Er bluft dan nog ruimte
genoeg over voor de (vakantie-)
bagage van een héél gezin
BIJ elkaar redenen genoeg om
van de Jetta 'n heel aantrekkelijk alternatief te maken En om 'm snel bij ons te
komen bekijken.

A

Wk**'- -vif

De ruime Jetta Nu uit voorraad leverbaar
Maak nu 'n proefrit bij uw VA.G dealer voor Volkswagen en Audi

l'iil*. Juut C \ a / /7.W.V. nul B l W Af U u uien linie iilh'\ain^ko,un l 335.- l n/bli/H-iid
••

Burg. van Alphenstraat 102/v. Lcnncpwcg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

\ouibilioiukn

Volkswagen.
Degelijk duurt het langst
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
ZONNIGE KIJK OP
ZOMER(GE)ZICHT'82

Donderdag t/m zaterdag
VOORDEEL

11,90
Riblappen

99,50

Wij brengen een vederhchte
zonnebril met randloze glazen
dégradé Tegenover de grandioze
kwaliteit staat een uiterst ver
rassende prijs-

69,50

.Het optimale gemak bij het zien, de gehele dag - de klok rond.
Vanlux is een glas dat voor u een kijkprobleem kan
oplossen Het verloopt geleidelijk van verte-sterkte naar leessterkte. Zodat het wisselen van verte-bril en leesbril nooit meer
nodig is. Met Vanlux kunt u moeiteloos lezen, m de verte zien én
alles wat daar tussen ligt Zónder halve maantjes! Komfort en
jeugdigheid inéén
UITNODIGIfMCj. Als Varilux-specialist nodigen wij u uit
voor een bezoek. Wij adviseren u graag Vanlux is er zowel m
zelf kleurend glas als ook in lichtgewicht kunststof in alle modieuze
tinten. Welkom!

"""

~

BAKKERIJ

R. v. d. WERFF
dat het Nederlandse Rode Kruis, afdeling
Zandvoort,
- graag uw oude kranten ophaalt?
- ook lectuur inzamelt voor verspreiding onder zieken, bejaarden en gehandicapten7
- goed gedragen kleding komt afhalen ten
behoeve van diverse acties, zoals momenteel voor Polen'
- dat deze kleding dus NIET verkocht wordt7
- dat ook vodden welkom zijn7
- dat ALLE medewerkers/sters die goederen
bij u thuis ophalen voorzien zijn van een
legitimatiebewijs en dat wij u vriendelijke
vragen dit bewijs ook te laten tonen7
- dat een telefoontje aan het secretariaat (tel
14624) voldoende is en dat u dan tevoren
bericht krijgt wanneer de kranten/goederen worden opgehaald7
- dat het Rode Kruis afd Zandvoort ook nog
collectanten nodig heeft voor de jaarlijkse
huis aan huis-collecte van 24 mei t/m 5
juni a s ?
- dat ook dringend behoefte bestaat aan uitbreidmg van het aantal vnjwilligers/sters,
liefst reeds in het bezit van een geldig
E H B O diploma7
- dat hst Rode Kruis dan de verdere opleiding
zal verzorgen7
- dat wilt u het Rode Kruis steunen, uw lidmaatschap zeer op prijs zal worden gesteld7
- dat u voor alle informatie terecht kunt bij
het secretariaat, Trompstraat 19 flat 6 te
Zandvoort, telefoon 14624?

goudvissen, goudwindes,
rozetten, goudkarpers
en algen-eters.

De allerbeste bloemenzaak
voor rijke- en arme lieden.

Tevens overbeplantmg en waterplanten
DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

'ERICA'

Bij
Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

liggen de foto s en nabe
Stellingen klaar

.

.

.

.

.

..... .,

ch

1 UfTTU

GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Herman Harms

SANITAIRE INRICHTINGEN.
WASTAFELS, enz.

Het Spaarne

KUNSTGEBITTENREPARATIES

Tevens

A. RITMAW

aanleg en onderhoud van tuinen.

«*einwardtstraat ?0 telefoon 02507 • 1 43 65

ƒ 17,50 p.ü.

Straat- en hekwerk.

auto brand leven
alle verzekeringen

VERENIGING TUIN EN

* Bomen en heesters,
vaste planten
* Bloem- en groentezaden
* Jiffy pots
* Zaai/potgrond

in- en verkoop en
opslag van inboedels
en goederen
Dag geopend v 9 18 u
en zaterdags tot 13 u
Tel 12164/13713
na IBOOii'jr 16658
Fa WAlERDRINKEK

Souterrain
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2

NOG EEN WEEK VOORDEEL!

Hoge kortingen op nieuwe
auto's, drukt de inruilwaarde!
FIAT RITMO
Dus maak gebruik van de fantastische HAT-aanbieding voor de

Kinder k leertjes
kijken en gezellig
koffiedrinken bij de
Roze Palmboom
Buureweg 1-3,
telefoon 16580
JSAUNA
SQUASH

A J v d Moolen
straat 47. tel 1582913965
Dagelijks geopend óók de weekends van 8 00 uur tot
24 00 uur

Geboortekaartjes
D R U K K E R IJ

Van Petegem

bv

Kerkpad 6 - Tel 12793 - Zandvoort

9 MAANDEN KREDIET tot een maximum van f 10.000,(geldigvan263t/m264l

Te koop event te huur representatieve

Eenmalige aanbieding:

WINKELRUIMTE

VREDESTEIN BANDEN,., 110,-

Thans in gebruik als kantoorruimte Totale opp
plm. 45 m2 verkoopruimte

(incl. BTW) - Zolang de voorraad strekt.
Korn eens praten bij.

Huurprijs f 700,- per maand. '
Eventuele gehele pand te koop, incl. 3 verhuurde appartementen -(-' ruimte garage
f265.000.- k.k.

Kamerlingh Onnestraat23, Zandvoort, telefoon 02507-14580
Dit is pas echt verdienen. (11 cent korting op benzine, alleen op
zaterdag).
Door de weeks 7 cent korting.

Videotheek Zandvoort
Bel voor prijsopgave en titellijst
02507-18326

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

tussen 16.00 en 18.00 uur, behalve zondags.
Wij bezorgvn en halen de banden
bij u thuis.

Dépositair
Marbert

Eiken plavuizen

Boekenkast

tafels v a. 198, •

17280-24 3 dessins

Het Kastenhuis

Grote Krocht 25
tel. 17751-Zandvoort

Grote Krocht 25
tel. 17751 - Zandvoort

Totale huuropbrengst f 36.000, - per jaar.
Inlichtingen

A. J de Leeuw c.v.
Helmerstraat 11, Zandvoort,
tel. 02507-12150-16174

Drogisterij

Ellen Betrix

f89,-

Het
Kastenhuis

Uw adres voor

ebst kousen, panties,
knie- en erfcetetukken,
ook naar maat

Bouwman

Max Factor

BOUWMAN

Oranjestraat 7,
Zandvoort,
tel. 02507-12327

Oranjestraat?
Zandvoort
Tel 02507 • 1 23 27

ft Myrna Bruynzeel $
2£ Gedipl. schoonheidsspecialiste (Stivash

Sportcenter
Wim Buchel

ZANDVOORT

Zandvoort Autobedrijf

Etna * Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

Nieuw

't «(nderwinkeltje

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Van Stolbergweg 1 Zandvoort,
,^W ^l^f ^L
telefoon 17093

Nieuw

B.J

Donkere Spaarne 32 - Haarlem
Tel. 023-325464.

van Kleeft

Nieuw

Postbus 374- 2040 AJ Zandvoort

Kamerplanten
Tuin- en perkplanten

13212

Deskundig aav/es
Voor al uw

Grote Krocht 20 b - Zandvoort

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

Tuincentrum

Schuitengat 7,
telefoon

Fa. Gansner & Co.

-.. ii*«*

100 gram

G. Kol

Tel. 15734
Grote Krocht 28.

lUfUU

per kilo

WIST U.

Ook de slingers voor uw feestjes hebben wij.

Magere runderlappen i o op
Ons geheim: eerst me ten, dan
Mager rundergehakt 1 n AR
Piedro's passen.
" " nborstfilet
1 70
r
perkilo

Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

Leuke wegwerpartikelen voor de barbecue
of voor uw kinderpartijen.

Tast-toe Slagerij

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.

Als je toch moet betalen
haal het dan maar op de Tolweg

in prima staat.
Tel 023-286829.

15,95

KILO

Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A - ZANDVOORT - Telefoon 02507 - 14395
Leverancier van alle ziekenfondsen
Vrijdag koopavond.

SSSSTÜ-

van al uw foto's

VOOR DE VIJVER.

OPTIEK SLINGER

tuinschommelstoel

foto- en filmrolletjes.
Afdrukken en ontwikkelen

ZANDVOORT-GROTE KROCHT 7

u^UMtTING MET MODERNE RODENSTOCK APPARATUUR

Te koop
aangeboden.

V.a heden ook uw adres voor

Rosbieflappen
PARLEMENTSBRIL
zgn. halvemaansbril.
Prijs compleet met leesglazen

boeken
tijdschriften
stripboeken
kantoorartikelen
rookwaren
staatsloten
toto/lotto

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Tel. 1 60 33

13,95

KILO

Jwddres voor

De Krocht

Malse borstlappen

SPECIALE AKTIE

leder die een bril draagt kan z n ogen
tegen de zon beschermen met een voor
hanger Ideaal is natuurlijk om in de
sterkte van uw bril een zonnebril te laten
maken Een eersteklas damesbril of hè
renbril met gekleurde lees of afstandb
glazen" bieden wij u compleet voor

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Voor ieder huidispe een *.ompL'tc
schoonheidsbehandelmg
Diverse

AUG. v.d. MUE
Marisstraat 13A - Zandvoort.
telefoon 15186

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-EN
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- EN GLASWERK
Nu ook het adres voor uw

woningstoffering
Kamerbreed tapijt • Novilon - Tredford etc
Desgewenst vakkundig gelegd
Vitrages en overgordijnen.
wandbespanningen.

ontharingsmethoden
«f

B e h a n d i l i n c ru
ook >. uond>
koMverlorenstraat 89 - Zandvoort
Telefoon 14692.

AUTORIJSCHOOL
Phil Waaning
h sSLED P.OMEERD

%

|

FOTO Queue
(Xrnpln.t fo'o f lm
assortiment voordel g
afdrukkt n en
ontwikkelen

AdnofilotcTi bij de
VZR
Brugstraat 20

MOERENBURQ

telefoon
02507-12071

Haltestraat 8,
Zandvoort

DROGISTERIJ

Niet het enige, wel het beste adres
Atelier De Buts

Drogisterij
Moerenburg voor

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE
Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

Jeugdjudo vanaf 5 j^-.

JIUJITSU

Judo voor cJjmes un
heren, lowol voor icHverdodiging als keep dt
training

Sportcentei
WIM BUCHEL
A. j v d Moolenstraat 47, telefoon
15829-13965

/" \

Gebrandschilderd glas
Grote kollektie medaillons
Glas in lood - Restauratie
Specialiteit:
medaillons naar foto of dia
Taferelen Oud Zandvoort
Dorpsplein 2, Zandvoort
tel. 19015, zondagmiddag
open

2|/30

DONDERDAG 22 APRIL 1982

een frisse en sprankelende
witte wijn, koel serveren!

ORIGINEEL

RUNWIJNGLAS
GOMPACTMölnlycke
LUIERS van

zolang de voorraad strekt

BADSGHUM
familie-flacon

HELLAS TABLEÏÏEN
in diverse smaken, 100 gram

470 ml
NIVEASUNOlL,actor2

ZEOZONSUNMILK'3Ctor

flacon
125 ml
MEEMMEE

bij ons
BULGAR

VISSTICKS

fles
340 gr.

KOP en SCHOTELS

FRENTO

FRENTO
VLOOI ENBAND
compleet met
stevige ophanghaak

DIVERSE
MODELLEN

in fraaie dessins

PLASTIC
WEGWERP-BEKERS
WEGWERPBORDJES

;
•

GESCHENK- rol
PAPIER
21/2

meter

VAPONA

Rechtstreeks uit Italië,
in de laatste modekleuren

DAMES SHAWL

„handdecorated
in fraaie
landschapdecors

doodt vliegende insecten, zoals
vliegen, muggen en motten,
en mieren

ELASTISCHE

HOOFDBANDEN

BISON KIT
KONTAKTLIJM

SPUITBUS
300 ml

HOOFDDORP:
Marktlaan 55
• ZWANENBURG:
Dennenlaan 19
• ZANDVOORT:
Burg. Engclbertsstaat 21
• NIEUW- VENNEP.
Hoodweg 1185
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Taktisch spelend Takt
nekt ZVM-dames
ZANDVOORT - De dames ZYM
handbal leden een vrij ruime nederlaag tegen Takt. Een nederlaag die in de beginfase geenszins
voor de hand lag, aangezien de
Zandvoortse dames met 4-1 en
5-2 de leiding namen. Hierna
volgde echter een geweldige
neergang en ZVM werd nog voor
de rust op achterstand gezet. Uiteindelijk werd de stand 11-16.

5-8. Door doelpunten van Astrid Molenaar en Janny de Reus haalde ZVM
nog wel wat op, maar nog voor het
rustsignaal trof Takt nog eenmaal het'
doel zodat met 7-9 de rust aanbrak.
ZVM probeerde direkt na de doelwisseling de achterstand te niet te doen.
Een strafworp van Astrid Molenaar
werd echter gemist, maar direkt daarna zorgde Erna Duker voor 8-9 en was
de strijd volkomen open. ZVM maakte te veel foutjes om het Takt moeilijk
te maken. Ook het samenspel van
was beter verzorgd, waardoor zij
Direkt na het eerste fluitsignaal trok Takt
ZVM met goed opgezette aanvallen wegliepen tot 8-13.
het initiatief naar zich toe. Rini Cap- Het spel werd er niet oeter op, veel
pel zorgde fraai voor 1-0, doch de overtredingen waartegen de scheidsvolgende aanval van Takt betekende rechter vaak te lankmoedig optrad.
1-1. ZVM brak enige malen snel uit en Takt trok zich het minste aan van de
door treffers van Greet Molanus en beslissingen van de scheidsrechter en
Janny de Reus werd het 3-1. ZVM
vond het niet genoeg en een volgende
aanval betekende 4-1 door Elly Bol.
Takt probeerde de bakens te verzetten en nam het ZVM doel onder vuur.
Tweemaal moest houtwerk voor ZVM
redding brengen. Een toegekende
strafworp was echter te veel voor
doelvrouwe Hetty Braun, 4-2. In deze
fase van de strijd bouwde ZVM zeer
goed de aanval op en uit een daarvan
kon opnieuw gescoord worden. Annie
Trouw speelde Astrid Molenaar fraai
vrij en laatstgenoemde kogelde keihard in, 5-2.
2VM had toen kunnen doordrukken
maar Takt kreeg meer vat op het ZVM
spel, wat betekende dat de voorsprong snel slonk. De Takt voorwaartsen waren de ZVM-dames vaak te snel
af en binnen enige minuten was de
stand gelijkgetrokken, 5-5.

scoorde er lustig op los. Bij de stand
van 9-16 geloofde Takt het wel en kon
ZVM nog iets aan de achterstand
doen. Door doelpunten van Sandra
van Weers en Erna Duker kwam de
eindstand 11-16 op het scorebord.

Heren
De ZVM-heren kwamen in het strijdperk tegen Sport Vereent en maakten
er een goede partij van. Gestadig
bouwde ZVM aan een voorsprong die
niet in gevaar is geweest, ondanks een
goed tegenspel biedend Sport Vereent.
Met goede combinaties en snelle
break outs zorgde ZVM voor vaak
fraaie doelpunten wat uiteindelijk een
19-14 zege ooleverde.

Zandvoortmeeuwen steviger
aan kop na overwinning
Wij zoeken voor onze

speelautomatenhal te Zandvoort

EEN KASSIER.
Zijn taak zal bestaan uit het

wisselen van geld en het toezicht
houden in de hal.
Bol voor hol maken van ccn alsprnak ol
voof nadere inlortnalies

play-in
Kerkstraat K / 2042 JC Zancl^uort
(02507)13030

,

ZAANDAM - In een niet op hoog
peil staande wedstrijd heeft
Zandvoortmeeuwen een zwaar
bevochten zege behaald op hekkesluiter Z.V.V. (0-1). Door deze
overwinning en mede door het
gelijke spel van Z.F.C, hebben de
Meeuwen nu twee punten voorsprong genomen.
In de eerste helft waren beide teams
goed aan elkaar gewaagd. De aanvallen van de Zandvoorters waren wat
beter verzorgd, en dat leidde tot een
licht overwicht. Voor alsnog kwamen
zowel Z.V.V. als Zandvoortmeeuwen
niet tot gevaarlijke akties. Beide
teams hanteerden veelal de buitenspelval waardoor het spel menigmaal
werd onderbroken.
De eerste kansen waren voor Zandvoortmeeuwen. Steef Water zag een
lob in de handen van Z.V.V. keeper
belanden en Marcel Schoort wachtte
iets te lang met de bal. Z.V.V. stelde
hier tegenover een aktie die bijna een

doelpunt opleverde. Op mirakuleuze
wijze verdween de bal niet in maar
naast het Zandvoortse dool. En even
later moesi Ed Steffers al zijn talenten
aanspreken om erger te voorkomen.
In het laatste kwartier voor de rust
bleven beide teams op de loer liggen
om kansen te creëren. Een vrije trap
van Rob Buchel zou door Duncan
Pratt worden ingekopt, maar in kansrijke positie werd hij onderuit gelopen. De scheidsrechter zag er echter

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt:

RESERVEBEZORG(ST)ERS
voor de vakantieperiode
JULI en AUGUSTUS.
Min. leeftijd 15 jaar.
Tel. 1 71 66

Koninginnedagvoetbaltoernooi
ZANDVOORT - Op de velden van
de ZSV Zandvoortmeeuwen worden op Koninginnedag opnieuw
vele wedstrijden gespeeld tussen
de Zandvoortse bedrijven. Het
toernooi staat wederom in grote
belangstelling, doch in de rekreatie-poule kan nog een team geplaatst worden. Opgave zo spoedig mogelijk bij P. Pijper, telefoon 15178.
Na loting is het volgende programma samengesteld:

geen strafschop in. In de 37ste minuut
had Duncan Pratt toch succes. Een
hü^kschop van Steef Water werd prima door Pratt ingekopt. 0-1.
Na d(.' rur.t was de eerste mogelijkheid
voor John van der Zeys. doch een
bec-n van een Z.V.V. verdediger bracht
redding. Hierna was het Z.V.V. dat het
initiatief volledig overnam en de
Meeuwen in de defensie drukte. Met
uitvallen was Zandvoortmeeuwen
enige malen gevaarlijk. Marcel
Schoorl kwam vrij, doch hij kwam
echter niet tot de goede afwerking.
ZVV bleef komen er. kwam gevaarlijk
dicht bij doelman Ed Steffers, deze
groeide, samen met Richard Kerkman, uit tot de uitblinkers van de
wedstrijd. Een kopbal van de ZVV
spits ranselde Steffers op uitstekende
wijze uit zijn doel.
In de slotfase forceerde ZW nog enige
vrije trappen, die allen smoorden in
de ZandvoorLse muur. Het bleef bij de
enige belangrijke treffer van Duncan
Pratt, waardoor Zandvoortmeeuwen
met nog vier wedstrijden voor de boeg
een riant vooruitzicht heeft op een
eventueel kampioenschap.

ZAKEUJK BEKEKEN

den; 13.05 uur BI. Kiosk M.
Schoorl-L'Isis; 13.40 uur Meeuwennest-Bl. Bluijs; 14.15 uur
Visr. Duivenvoorden-Bl. Kiosk
M. Schoorl.
Het is deze week één jaar geleden dat
De finales vangen aan om 15.45 Tromp kaas en Bakker Knapper aan
de Grote Krocht 5 en 3 de zaken
uur.
Complex Van Lennepweg, de re- openden. Voor beide zaken een goede
kranten: Poule 3: 9.00 uur gelegenheid dit feestelijk te vieren
talloze voordeelaanbiedingen.
Bouwb. Keur-Nachtuil; 9.45 uur met
Uiteindelijk is een zaak met 260 soorDubrovnik-Medina; 10.35 uur ten kaas en een bakker met 60 soorten
Bouwb. Keur-Dubrovnik; 11.20 brood iets dat niet ieder dorp heeft,
uur Nachtuil-Medina; 12.10 uur een belangrijke aanwinst vorig jaar
Te gehaast
Medina-Bouwb. Keur; 12.55 uur voor het winkelbestand in de gemeente. Al is het dan nog maar één jaar,
Complex Vondellaan: Poule 1: Dubrovnik-Nachtuil.
ZVM schoot vaak te gehaast op het
9.00 uur Klikspaan-Kerkhoven; Poule 4: 9.00 uur Team X- van harte en nog vele jaren!
Takt doel, waardoor veel balverlies
9.35 uur Al-jun.-Luijkx Verhui- Schuimkoppen; 9.45 uur FC SIowerd geleden. Hiervan profiteerde
Takt uitstekend en zij liepen weg tot
zingen; 10.10 uur Aranka Modes- temaker
Sandevoerde-Casino;
Klikspaan; 10.45 uur Kerkhoven- 10.35 uur Team X-FC Slotemaker
Al-jun.; 11.20 uur Luijkx Verh.- Sandevoerde; 11.20 uur Schuim- Nog meer feest en wel op zaterdag l
Aranka Modes; 11.55 uur Al.jun.- koppen-Casino; 12.10 uur Casino- mei wanneer in Winkel Centrum
Klikspaan; 12.30 uur Luijkx Team X; 12.55 uur FC Slotema- Nieuw Noord een feestelijke Braderie
worden gehouden.
Verh.-Kerkhoven;
13.05 uur ker
Sandevoerde-Schuimkop- zal
Initiatiefnemers
achter dit evenement
Aranka Modes-Al-jun.; 13.40 uur pen.
zijn Snackbar Mickey en Fredje van
ZANDVOORT - De heren hocKlikspaan-Luykx Verh.,; 14.15 Poule 5: 9.00 uur Flipper-Ge- Rhee. Het belooft in deze wijk een
keyers van Zandvoort behaalden
meente; 9.45 uur Lippies-Saloon; groots evenement te worden, want
uur Kerkhoven-Aranka Modes.
jl. zondag een uitstekende 1-5
Poule 2: 9.00 uur Meeuwennest- 10.35 uur Flipper-Lippies; 11.20 niet minder dan zestig standhouders
overwinning op Scheybeeck,
Visr. Duivenvoorden; 9.35 uur uur Gemeente-Saloon; 12.10 uur worden verwacht, zodat welhaast elke
waardoor de kans op het behalen
L'Isis-Bloem. Bluijs; 10.10 uur BI. Saloon-Flipper; 12.55 uur Lip- branche vertegenwoordigd zal zijn, er
is live-music en diverse attracties.
van een tweede plaats zeker tot
kiosk M. Schoorl-Meeuwennest; pies-Gemeente.
komt er op 30 april een
de mogelijkheden behoort. Deze
10.45 uur Visr. Duivenvoorden- De finales zijn om 13.45 uur, ter- Bovendien
drive-in disco voor de jeugd, zodat het
plaats geeft recht op het spelen
L'Isis; 11.20 uur Bloem.Bluijs- wijl de prijsuitreiking verwacht volgende weekeinde er één zal zijn
van promotie-wedstrijden. De daBl.kiosk M. Schoorl; 11.55 uur wordt om 16.30 uur, welke ver- met de nodige festiviteiten in Nieuw
mes hadden het zeer moeilijk te- GOAL! Een fraaie aanval van Takt met succes oeloond, de ZVM-Keepster heeft het nakijken.
L'Isis-Meeuwennest; 12.30 uur richt wordt door burgemeester Noord. Volgende week zullen wij hiergen Bennebroek en verloren met
op nog uitgebreider terugkomen, refoto Jenny E. Wesly Bloem. Bluijs-Visr. Duivenvoor- H. Machielsen.
2-0.
serveer nu alvast tijd voor een bezóék,je aan deze braderie op zaterdag."
Zandvoort kwam in de wedstrijd te/Advertentie!
gen Scheybeeck prima voor de dag.
Met snel hockey zetten de heren de
gastheren onder druk, het duurde
echter tot de 15e minuut eer Eysvogel
Uitsluitend feestelijke nieuwtjes deze
uit een lange corner 0-1 scoorde. Even
week, want ook in de Haltestraat gaat
later bouwde Zandvoort de voor- ZANDVOORT - Tijdens de nationale
komende week een nieuwe zaak open,
sprong uit naar 0-2 door een strafcor- PTT-wielerkampioenschappen kwaen wel Patisserie Thomas. Dit gebeurt
ner van Olaf van Ekeren.
men de Zandvoortse postbestellers
op woensdag 28 april om 14.00''uur.
ZANDVOORT - In de zaalvoet- die opnieuw goed ingreep.
deze achterstand tapte Nihot uit een Deze
Na de rust kwam Scheybeeck bijzon- Wim Koene (4e) en Ben van Kampen
zaak zal in de toekomst geopend
balcompetitie zorgde Rinko voor In de 14e minuut bereikte een uitgooi ander vaatje en wist de achterstand zijn van
der sterk opzetten en de Zandvoortse (10e) bijzonder sterk voor de dag.
's morgens 9.00 uur tot
achterhoede wankelde. Uit een strafeen fraaie verrassing door leider van Addy Ottho Wim Paap, die een om te zetten in een 4-3 voorsprong. ' avonds 9.00
uur, ook op zondag worcorner haalde Scheybeeck op tot 1-2 Beiden hebben een uitstekende wedBeaty met 2-0 te verslaan. Het de speler en de keeper van Beauty om- Ruud van der Putten en Rob Gansner den deze tijden gehandhaafd.
a.s.
ZATERDAG
en beheerst 2-0 scoorde. Met zorgden voor 3-3 en Harry Baars on- Het interieur van deze zaak is zeer
en de gelijkmaker hing in de lucht. De strijd gereden. Zondag 18 april won
laatste wedstrijd goed op dreef speelde
wanhoopsoffensief trachtte Beau- dernam een fraaie solo langs drie apart. Uitgaande van de kleuren wijngastheren drongen echter zover op Wim Koene bovendien de eerste rit
vertrek Schiphol zijnde Nihot heeft de opgaande een
ty de score een ander aanzien te tegenstanders en dat betekende 4-3 rood,
dat zij de defensie volkomen verwaar- van de Versteege competitie op de
donkerbruin met het Oudhollijn
niet
kunnen
voortzetten
en
geven, doch de Zandvoorters hielden voor Nihot.
loosde. Zandvoort profiteerde zeer wielerbaan van Spaarndam, in de
vanaf 14.OOuur.
landse koper als blikvanger, is het er
verloor met 5-4 van Concordia. de defensie goed gesloten en de zege
kundig van de geboden ruimte en eindspurt bleek Koene verreweg de
In de slotfase gaf Nihot deze voor- bijzonder gezellig en roept het nostalkwam niet meer in gevaar.
vooral Wim Veenekamp leefde zich sterkste.
sprong toch nog uit handen, door gische herinneringen op aan tijden
f.55,- per persoon
uit. Drie uitvallen en solo's van Wim
Rinko
twee zeer vreemd dwarrelende scho- van weleer. Een bezoekje voor een
Veenekamp betekenden drie doelpunten, waarbij de Zandvoortse keeper gezellig kopje koffie met gebak, een
f.45,- kind.tot 12 jr.
ten waardoor Zandvoort met een 1-5 La Cloche-Bokaal
De Zandvoorters kwamen direkt goed Nihot
Hans Gansner niet geheel vrijuit ging. kleine lunch en uiteraard diverse
zege ging strijken.
uit de startblokken en kwamen na Nihot is er niet ingeslaagd de goede In de bekercompetitie was Nihot in de soorten ijs is dan ook aan te bevelen.
Een ander succesrijk lid van dezelfde
drie minuten reeds op een 1-0 voor- resultaten van de laatste wedstrijden derde ronde volstrekt kansloos tegen Bovendien bijzonder handig voor onReserveringen/ in lichtingen:
Versteege Wielerploeg was afgelopen
sprong. Rob van der Berg kwam in door te trekken. Reeds snel keken de TYBB. De Zandvoorters hadden geen verwacht bezoek, of een extra traktaDames
zondag opnieuw Ron Bakker. In
bezit van de bal en zijn schot was Zandvoorters tegen een 3-1 achter- vat op het spel van de Haarlemmers tie thuis, de openingstijden van deze
tel.
O2O-495O70
Vanaf de afslag kwam Zandvoort zeer Utrecht won deze renner de La Cloonhoudbaar voor de doelman van stand op. Het doelpunt kwam op en werden volledig overspeeld. Eind- zaak, want vers gebak is dus op ieder
of O2O-492781
gevaarlijk voor het doel van Benne- che-bokaal. Al in de derde ronde
Beauty. Rinko bleef na deze snelle naam van Ruud van der Putten. Na uitslag 10-2.
uur van de dag daar verkrijgbaar.
broek, echter de bal werd afgeslagen waagde hij een ontsnappingspoging
opening de toon aangeven en schoten
en de hierop volgende aanval van doch werd snel weer ingehaald. Na
van Teun Vastenhouw en Gerard KoBennebroek betekende 1-0. Enige twaalf ronden demarreerde hij opper hadden meer verdiend. Beauty
speelsters werden gepasseerd en ook nieuw nu met meer succes, want hij
counterde gevaarlijk maar Addy OtFrïendyalthetime.
de Zandvoortse-doelvrouw slaagde er sprintte aan kop en won de wedstrijd
tho was attent.
niet in om de bal te onderscheppen. met 40 seconden voorsprong.
Vijf minuten later was het opnieuw
Ook Simon Molenaar en Minze Zwerraak, 2-0.
ver braken gevaarlijk door en een
Een met enige invalsters spelend
grotere voorsprong leek spoedig te
Zandvoort kwam onder zware druk
komen. De Beauty keeper voorkwam
van een veel sterker Bennebroek,
echter met fraaie reddingen enige zedoch de Zandvoortsen wisten meerdekerlijkende doelpunten.
re tegentreffers te voorkomen.
Na de doelwisseling was Beauty meer
Na rust brachten enige omzettingen
in het offensief en schoten op het
in het Zandvoortse team meer rust
Zandvoortse doel volgden. Deze schowaardoor zij enige mogelijkheden kreten gingen naast of Addy Ottho stopgen. Ook Bennebroek zocht de aanval
te bekwaam. Rinko moest het nu
maar tot doelpunten kwamen beide ZANDVOORT - Zowel de dames eindstand 50-67 viel het doek voor de hebben
snelle uitvallen. Een comteams niet.
als de heren van The Lions zullen Lions dames en zij mogen volgend binatie van
tussen Teun Vastenhouw en
jaar
proberen
het
verloren
terrein
te
volgend jaar een stapje terug
Nanfred Bakels bracht eerstgenoemmoeten in de basketbalcompeti- herwinnen.
de vrij voor de Hillegomse doelman

Feestelijk

Braderie

Fraaie zege
Zandvoort-hockey

Wielersucces voor
postbestellers

RONDVLUCHTEN
per N LM City Hoppers

NIHOT UIT BEKERSTRIJD P. LOOT

Opening

Verrassend resultaat Rinko

NLMCityHopper

NIEUW: OPATIJA-BOULEVARD

Degradatie een feit
voor Lions teams

Zandvoort'75

ties. Beide teams konden degradatie niet meer ontlopen door
nederlagen in de laatste wedstrijden. De dames gingen tegen Onze
Gezellen met 50-67 ten onder, terwijl de heren Kinheim de zege
moesten laten, 41-67.

ZANDVOORT - Tegen de verwachting in heeft Zandvoort'75
tegen het Amsterdamse SCZ 58
een nederlaag geleden (2-4). Het
niet beschikbaar zijn van de spitsen Karel van Reyden en Peter
De dames streden fel voor hun laatste
Braamzeel speelde hierin wel kans
en konden in de beginfase gelijeen grote rol.
ke tred houden met Onze Gezellen.
aan de lle minuut (16-16) was er
Ondanks dat SCZ 58 met de sterke Tot
nog niets aan de hand, doch hierna
wind niet veel meer in de aanval was, stokte
het ritme en binnen vier minuwas het toch Zandvoort'75 dat op ten bouwde
Onze Gezellen naar 20-30.
voorsprong kwam. Ronald Zaadnoor- Deze achterstand
is Lions niet meer te
dijk schoot de bal onbereikbaar in de boven gekomen. Steeds
was er een gat
uiterste hoek 1-0. De indruk werd van 10 punten, ruststand
26-38.
gewekt dat Zandvoort'75 dacht er al Ondanks het slechte vooruitzicht
te wezen, maar de Amsterdammers bleef Lions knokken voor een beter
niet en gingen het doel van Hans resultaat, echter zonder succes. Na 5
Gansner fel bestoken. Robby Nudde minuten 36-46 en na 10 minuten zelfs
bracht zijn ploeg langszij en Hans van
In de slotfase kregen beide
de Heuvel kopte uit een corner SCZ 58 41-58.
teams nog enige strafworpen, doch er
nog voor rust op 1-2.
Na rust was Zandvoort'75 gesteund vielen vele missers te noteren. Met de
door de wind veel meer in de aanval.
De counters waren van de Amsterdammers echter gevaarlijker en van
de rechtervleugel schoot Heini Pot de
bal over Gansner in het doel 1-3.
Zandvoort'75 gaf zich niet gewonnen ZANDVOORT - De jeugdleden Ton
en aanvoerder Raymond Keuning en John Schilder van de wielerploeg
verkleinde de achterstand nadat hij Versteege behaalden dinsdag 13 april
kort daarvoor een harde inzet tot respektievelijk een eerste en tweede
plaats in de zogenaamde Van Eekecorner zag verwerkt.
Zandvoort'75 bleef aandringen maar lencompititie. Dit geschiedde bij de
de afmaker ontbrak, alleen een harde HRC Excelsior uit Haarlem.
uithaal van Zaadnoordijk kon de Am- Bij een door de wielervereniging De
sterdamse doelman ten koste van een Bataaf in Zwanenburg op tweede
hóekschop ongedaan maken. Daar de paasdag georganiseerd jeugdtoernooi
gehele Zandvoort-verdediging met waaraan meer dan driehonderd jeugo.a. laatste man Wim van Straten in drenners deelnamen behaalden de
de centrumspitsplaats opereerde broers Schilder eveneens verdienstewerd het bij een uitval van SCZ 58 lijke plaatsen. Ton achtste en John
werd vijfde.
door Van de Heuvel nog 2-4.

Jeugdrenners

Heren
De Lions heren konden eveneens hun
laatste kans niet grijpen. In de eerste
helft konden de Zandvoorters Kinheim goed partij geven, doch in het
tweede gedeelte van de strijd was het
snel gedaan met het verweer van
Lions. Een met slechts vijf man aantredend Lions bleef tot aan de 10e
minuut op gelijke hoogte. Daarna kon
Kinheim een kleine voorsprong nemen die bij rust was opgelopen tot
26-31.
Na de basketwisseling was Kinheim
veel beter en overspeelde Lions, dat
de nederlaag niet kon ontlopen. 41-67.
Degradatie was een feit.
VOETBAL

Zondag: Zandvoortmeeuwen-Volendam, 14.30 uur, terrein Vondellaan.
TZB-EHS 2. 14.30 uur, terrein Kennemerweg.
Zaterdag: Energie-Zandvoort '75,
14.30 uur.

Tennissen bij
ZVM-handbal
ZANDVOORT - Voor tennisliefhebbers bestaat de mogelijkheid
om deze sport te bedrijven op de
handbalvelden van ZVM in" het
binnenterrein van het circuit. De
verharde velden zijn zeer geschikt
voor de tennissport, terwijl dit in
het komende seizoen nog beter zal
worden daar een nieuwe slijtlaag
aangebracht wordt.
De ZVM-handbal heeft drie banen
aangelegd en er is nog voldoende
ruimte om één. twee of meerdere
uren te huren op vrijwel elk uur
van de dag of avond. Op deze zeer
gunstige gelegenheid kan vanaf l
april tot 15 september gespeeld
worden terwijl de huur beslist meevalt. Voor één uur voor het seizoen
betaalt men ƒ 150.-.

HOCKEY

Zondag: Zandvoort dames-Laren.
Lelystad-Zandvoort heren.
ZAALVOETBAL

Donderdag: Zomerzorg-Rinko 20.40
uur, Sporthal Hillegom.
Maandag: Nihot-Zomerzorg 20.45 uur,
Medina Carpets Beauty. 21.30 uur.
Zandvoort Noord-De Meer 22.15 uur,
alle drie wedstrijden in Zandvoortse
sporthal Pellikaan.
Dinsdag: vanaf 19.00 uur vijf wedstrijden in de Pellikaanhal w.o. TZB-SCW,
Zandvoort '75-Palet Entege en RlnkoWoontrio.

Van de kantine van ZVM-handbal
kan echter geen gebruik gemaakt
worden, doch hieraan tracht ZVM
verandering in te brengen. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid
tot plaatsing van een soort kantinewagen, die dan door de speelers /
speelster gebruikt kan worden.
Voor inlichtingen of het bespreken
van de baan kan men zich melden
bij E. v.d. Linden, Westerparkstraat 14, telefoon 14973 of bij G.
Molenaar, Celsiusstraat 241. telefoon 15103.

Foto Jenny K. Wcsly

Samen uit?
ZANDVOORT • Een nieuwe gelegeilheid om in Zandvoort samen
uit te gaan. in dit geval dineren,
kan in het bijzonder gezellige onlangs geopende Opatija aan de
Boulevard Paulus Loot.
Reeds eerder was hier een JoegoSlavisch restaurant gevestigd,
doch, de familie Göbel, heeft de
zaak een ware metamorfose laten
ondergaan.
Er zijn in dit restaurant verschillende vloerverhogingcn aangebracM, zodat er verscheidene
hoekjes ontstonden, maardoor het
mogelijk is intiem te genieten van
de verrukkelijke Joegoslavische
gerechten.
Ook werd er een open haard ge-

maakt, waarin dan irel geen Ievend hotitvuur, dit met liet oog op
de brandvoorschriften. maar toch
een gezellig vuurtje gloeit en tvaar
omheen men kan genieten van een
apcritiefje. Omdat het toch een
specifiek restaurant is, ivaarom
dan niet meteen de Istra Prosek
(fijne krentemuijn) Slivovica <pruimenjencver) of de fijne Kruskovac
(likeur] uitgeprobeerd.
Ook de nieuwe gerechten zoals
Shoarma vlees in koolrolletjes geserveerd met zuurkool of de gevulde paprika's met salade genieten
terecht de voorkeur.
De heer en mevrouw Göbel hebben
in Amsterdam met het restaurant

Opatija aan de Hobbernakade een
grote reputatie opgebouwd. Daarom is Zandvoort een uitdaging en
heeft men niets aan het toeval
overgelaten. Evenals in Amsterdam is er Jocgoslavisch personeel
in de keuken, tenvijl Toni incgen
jaar ervaring in Amsterdam} mevrouw Góbel in Zandvoort terzijde
staat.
Ook voor grotere gezelschappen,
kan men in Opatija reserveren,
door de nieuwe indeling is het
. mogelijk ook gezelschappen te ontvangen. De donkergroene plafonds en de Balkanmuziek zorgen
voor een gezellig avondje uit. Reserveren: 02507-15708 na 15.00 uur.
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WILCO-HAARLEM.
Waarderweg 31. Haarlem
(Induslrieierrein Waarderpolder)
lol.023-320121
WILCO - HA2ERS WOUOE,
Dorpsstraat 226'. Hazerswoudo
tel. 01728-8236
WILCO-ALKMAAR,
Prol. v.d. Waalsstraat 6. AIKmaar
(Industrieterrein Oudorp)
tel.072-117462

Boek nu uw Hemelvaart- of
Pinksterweekend
voor slechts / 290,- all-in!!!
Verwen uzelf in onze moderne, 6 persoons,
4-sterren bungalows gelegen in Erm, Dr. (nabij
Emmen). Op het park rest./bar, verwarmd
overdekt zwembad, tennisbanerr;
midgetgolf, windsurfing etc.

HEMELVAARTWEEKEND
19-5/24 5
f 290,- all-in
PINKSTERWEEKEND
28-5/1 e
f 290,- all-in
Inl. en res.

Vrije-tijdspark Ermerzand
Oalerstraat 7843 PE Erm. tel. 05915-4018

AMSTERDAM-c
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m?.
makelaars 8 laiateuis m beflri|fs en woonruimten

Daarom geven wij
12 jaar onvoorwaardelijke garantie op het
hout en de konstruktie van onze meubelen,
5 jaar garantie op de bekleding en
een ongekende service, óók na jaren.
Want wij gebruiken
eersteklas massief europees eiken,
logen dit volgens oud recept en
voorzien al onze meubelen van ons eigen
brandmerk.
Zij zijn uitsluitend verkrijgbaar in onze 14
eigen toonzalen en
worden gratis thuisbezorgd door geheel
Nederland

G. F. Oesterreicher

& Partners 020 - ?67868
heiman hei|ermansweq 6

tele»

'8143,,

AUTOMOBIELBEDRIJF

KOOIJMAN S

H. P. KOOIJMAN

FORDOTO

Br(?(Jerodestraat6-10
Teleloon 02507- 13242

Amperestraat 8-10
Telefoon 02507- 16925""
b g y 13242

VorAoop- Inruil- Service- Reparatie
Alle merket' mruilanlos mei Bovay-yaranlie
In slechts 5 tot IC minuten

WAS ZELF UW AUTO
Met warm water en shampo-spoelen-in de was zetten v a l 3 •
AUIOMAAIINWORP 11 Ooorlopend geopend •<.•

Delikatesse

...je reinste
paradijs!!!
vcrlcittvlijkstc 2-1 mlr.
tussen
Amsicrdiim
en

1950

•b
»=
r ' *l ,i'*i

amslerriam /

GEBAKKEN VISFILEi

11,11
KIP-UIT-'T-HANDJE

14,14
VARKENSHAAS
MEDAILLONS

16,16

Deze gorechien worden geserveerd m
potnmes frites en salade

Brugrestaurant l Brugrestaurant
N iel Ic udovL'il. 'il;iarhi)\cii! A Nicl l c UL'

Voor snelle beslissers
te koop in

Zwanenburg

Vloeroppervlakte ca. 2.600 m?
Gelegen aan openbaar vaarwater.
Dit pand biedt vele gebruiksmogelijkheden.
Uiterst lage vaste verkoopprijs

1475.000,- k.k.
Bel ons snel voor informatie.

Zadelhoff Amsterdam

makelaais 8 taxateurs o g
,

diisselholplanisoen 12 • postbus 7372.
zadelriotl-vesiigingen dooi geheel nedeiland^
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OGENSCHIJNLIJKE RUST OP CAMPING DE DUINRAND

Expl. Opruimings Dienst wroet verder
•ZANDVOORT - De rust op camping De Duinrand werd op de zonnige
morgen van maandag 19 april zeker niet verstoord door explosies.
Integendeel, de schaarse bewoners genieten van een exclusieve rust.
Toch was deze rust maar schijn, want praktisch in het midden van
het caravanterrein werd door leden van de Explosieven Opruimings
Dienst (EOD) naarstig gezocht naar explosieven uit de Tweede
Wereldoorlog. Door de EOD werd vorige week dinsdag 13 april een
grootscheepse zoekaktie gestart naar oorlogstuig op verzoek van de
gemeente, nadat er in de laatste weken verschillende malen cxplo•sieven werden gevonden.
'In de omgeving van de put waar de
' , vondsten werden gedaan, een natuurlijk gevormde „put" of dal, werden
; caravans verplaatst. Rond de zoek; plaats werden schuttingen geplaatst
ter bescherming van de overige caravans, terwijl ook een graafmachine
:
, werd ingeschakeld.
• Volgens een woordvoerder van de
j EOD is de werkwijze als volgt: met de
;hand wordt het duinterrein schep
.•)'voor schep nagekeken op materiaal,
j -terwijl de graafmachine het schone
vfcand verplaatst. Dit wordt afgevoerd,
, en zal later weer teruggebracht wor., den. Men vermoedt dat op deze plaats

Zeezeiler

caravans zijn verplaatst, en die in de
naaste omgeving een caravan hebben,
verteld dat ze slechts in het weekeinde mogen komen, omdat er dan door
de EOD niet wordt gewerkt" vertelt
één hunner. „Wél zielig want het is nu
mooi weer en veel mensen komen uit
de grote steden, hebben jarenlang
gespaard voor een caravan. Voor hen
betekent de zomer „Zandvoort", een
half jaar, bijna van april tot en met
september, wonen in je caravan. Veel
gepensioneerden of zeg maar AOWers, en die hebben geen geld om nu
ergens anders naar toe te gaan. Maar
misschien is het binnen enkele weken

Midden op het terrein van Camping De Duinrand bevindt zich deze natuurlijk gevormde put waarin de laatste weken
honderden granaten en andere munitie werden opgegraven. Overgegaan werd tot ontruiming van dit gebied en het
plaatsen van schuttingen en waarschuwingsborden.
foto Jenny E. Wesly

Mevrouw Prins geniet van zon en caravan op De Duinrand, ze moet er niet
aandenken wanneer ook haar caravan verplaatst zal moeten worden. Toch
een mogelijkheid waarmee deze bewoonster wel degelijk rekening zal moeten
houden, wanneer een uitgebreider onderzoek aan het einde van het seizoen
gerechtvaardigd zal zijn.
Foto Jenny E. Wesly
nog honderden projektielen zich in de
grond bevinden.

Opruimingswerk
: Na de oorlog werd door de instanties
«, die toen belast waren met het zuive'; ren van het duinterrein het gevonden
. materiaal in één put verzameld, waarna men met een springlading het
gevonden materiaal tot ontploffing
heeft gebracht. „Zo als wel meer gebeurde in die dagen in vroegere spergebieden, heeft men na het tot ontploffing brengen van de springlading
aangenomen dat alle explosieven onschadelijk waren gemaakt. Men dekte
dan het gebied af met een grote hoeveelheid zand, en „klaar was kees".
Het nadeel in Zandvoort is nu dat
uitgerekend op deze plaats een kleine
veertig jaar na de oorlog een bloeiende camping is verrezen. Het gevaarlijke van de situatie in Zandvoort is dat
de nu gevonden explosieven beschadigd zijn. Dat wil zeggen, ieder projektiel moet uiterst voorzichtig worden
behandeld omdat de beveiligingen in
de meeste gevallen zijn beschadigd en
op het eerste gezicht niet kan worden
geconstateerd of men met reeds ontploft materiaal of met blindgangers te
doen heeft. Zeker is wel dat het materiaal een fikse opduvel heeft gehad en
dat uiterste voorzichtigheid geboden
blijft" aldus de heer Van Maren van de
EOD onder wiens leiding deze aktie
wordt uitgevoerd. Dagelijks wordt er
nog materiaal gevonden dat nog aan
het einde van diezelfde dag onder
politietoezicht tot ontploffing wordt
gebracht.

Maanden
Nog is niet bekend hoe lang deze aktie
zal gaan duren. Voorzichtige heren
spreken van een week of zes, doch het
zal geen verwondering wekken wanneer deze aktie enkele maanden in
beslag zal nemen. Een periode waar
zeker de bewoners van het caravanterrein nog niets van bekend is.
„Voorlopig is aan de mensen wier
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bekeken" merkt ze zonnig op, niet op wanneer haar caravan verplaatst zou
de hoogte van de periode die genoemd moeten worden voor een zoekaktie.
wordt door de mensen van de EOD. „Mens ik moet er niet aan denken,
want zo'n verplaatsing gaat met heel
wat kosten gepaard, en wie zal dat
Schade
betalen? Iedereen is erg trots op zijn
Overigens blijkt dat het verplaatsen caravan, dat kun je wel zien en er is
van de caravans niet geheel pro- heel wat geld ingestopt, waar kun je
bleemloos is verlopen. „Van oudere dan verhaal halen?"
mensen is een caravan in elkaar gestuiterd, de resten werden vanmorgen Verhaal
verbrand. Nou vraag ik mij af waar
kun je zo'n schade verhalen?" vraagt Wethouder Termes is ook somber gemevrouw Prins in een nabijgelegen stemd wanneer het aan zou komen op
caravan zich af. Zelf gelooft ze niet dat „verhaal halen" van de caravanbewoer op het caravanterrein De Duinrand ners. „Dit zijn allemaal dingen die
nog meer putten of haarden met ex- niet zijn voorzien. Gelukkig worden
plosieven zullen worden gevonden. de kosten van deze zoekaktie door het
„In de loop van de jaren dat ik hier nu rijk vergoed, maar in hoeverre dat zal
sta zijn er wel explosieven, granaten gelden voor kosten van bewoners voor
en van dat spul gevonden, maar altijd opgelopen schade, ik zou het niet
op dezelfde plaats, en ik sta hier nu al weten. Daar staat tegenover dat, wanheel wat jaartjes" vertelt ze. Uiteraard neer er een caravan totaal inelkaarvindt ze het wat jammer voor de stort er door de gemeente toch wel
mensen die nu gedupeerd worden, een gebaar zal moeten worden gemaar ze moet er niet aan denken maakt door een verzekering of zo, wij

Ontwerp-nota emancipatie ter discussie

Elke vrouw heet in toekomst
voor de gemeente ,mevrouw'
ZANDVOORT - Vanavond, donderdag 22 april, zal in het raadhuis de ontwerpnota Emancipatiebeleid onderwerp van gesprek
zijn in een bijeenkomst waarbij
alle vrouwengroeperingen en
verenigingen uitgenodigd zijn
aanwezig te zijn.
De bijeenkomst begint om 20.00
uur in de commissiekamer, ingang Haltestraat.
De uitgangspunten van het te voeren
beleid in Zandvoort zijn: Ontwikkelingen te bevorderen en belemmeringen weg te nemen bij veranderingsprocessen, gericht op een grotere keuze voor vrouwen om vorm en inhoud
aan hun leven te geven.
Met andere woorden in Zandvoort
zullen initiatieven ontwikkeld worden
waarbij de vrouw meer zeggenschap
zal krijgen.
Door de gemeente worden dezelfde
uitgangspunten gehanteerd als de regering doet in haar nota „Emancipatie, proces van verandering en groei".
Mannen en vrouwen zullen gelijke
rechten en een gelijkwaardige positie
in de samenleving moeten krijgen.
Om dit te bereiken wordt in deze
ontwerpnota gezegd dat ook door de
gemeente discriminerende elementen
in wetgeving en bestuur weggenomen
dienen te worden en aktiviteiten gestimuleerd waardoor partikulier initiatief op emancipatiebeleid opbloeit.
Bovendien zullen onderzoek en inforrnatieyerspreiding, gericht op kennis
ten dienste van het emancipatiebeleid worden verricht.

Subsidiebeleid
Eén van de middelen die de gemeente
tot haar beschikking heeft om de
emancipatie te stimuleren en te ondersteunen is het subsidiëren van
emancipatieaktiviteiten. Deze zullen
dan ook in de toekomst voorrang
krijgen.
Hoewel de behoefte aan bijvoorbeeld
een kinderdagverblijf voor werkende
of studerende moeders / vaders voorlopig nog niet is gebleken zal door de
gemeente partikulier initiatief voor de
opvang van kinderen worden gestimuleerd, dit geldt eveneens voor opvang van kinderen buiten de schooltijden.
Ook zal medewerking worden verleend daar waar het gaat de openingstijden van peuterspeelzalen zoveel
mogelijk aan te passen aan de terzake
bestaande behoefte. De schoolbesturen zal aandacht gevraagd worden
vonr het probleem van onverwachte
vrije dagen door ziekte van de onderwijskrachten.

Personeelsbeleid
Vrouwen zullen momenteel de voorkeur genieten bij sollicitaties Bij gelijke kwaliteiten voor de vakature zal
voorlopig de vrouw een streepje voor

hebben, totdat een juist evenwicht is
bereikt.
Bovendien wordt in de ontwerpnota
gezegd dat in de toekomst de rechtspositionele ongelijkheden tussen
mensen met een volledige baan, en de
parttimers zullen moeten worden opgeheven. Deeltijdarbeid (bij de gemeente) moet in principe voor iedereen mogelijk zijn. Dit kan problemen
veroorzaken, maar het hoeft niet,
blijkt uit de nota.

Huisvesting

zullen dat dan alsnog nader moeten
laten onderzoeken" is zijn aarzelend
antwoord op de desbetreffende zaak.
Het blijkt dat de zoekaktie door de
gemeente Is aangevraagd in overleg
met de EOD, die na een aantal vondsten het toch veiliger oordeelde de
zaak wat grondiger aan te pakken.
Afhankelijk van het advies, zal worden overwogen of het noodzakelijk is,
na het seizoen alle caravans te verplaatsen en het gehele terrein aan een
aktie te onderwerpen. Met een dergelijke opdracht aan de EOD wordt wel
degelijk rekening gehouden blijkt uit
de woorden van Termes en van Van
Maren.

Weekeinde

Zeezeiler Kees Visser blijft achtervolgd door pech, het is thans zo,
dat hij z'n reis wel kan opgeven,
dat begreep ik althans uit het gesprek, dat hij had met z'n moeder
en die hij al een paar maal heeft
opgebeld. Helemaal, nu z'n vader
met het oog op de toestand van z'n
hart, waarvan hij al enkele malen
last heeft gehad en reeds enkelemalen in het ziekenhuis is opgenomen, opnieuw door een aanval
werd getroffen en nu reeds een dag
of acht in het ziekenhuis verblijft.
Gelukkig is zijn toestand niet direct verontrustend, al tobt hij natuurlijk wel over de toestand van
zijn zoon. Dat doet er natuurlijk
geen goed aan. Kees z'n moeder
moet nu alles maar alleen bedis.selen, maar ze is voor geen kleintje
vervaard en een doorzelster.
Wat haar zoon betreft, vertelde ze
mij, dat haar zoon na veel heen en
weer gepraat de kapitein van dat
Portugese Marineschip zover heeft
weten te krijgen, dat hij zijn zeiljacht de haven van Horta op de
Azoren heeft binnengesleept. In
Horta zijn echter geen vervangende onderdelen. Die moeten hier
besteld worden en naar de Azoren
opgezonden, dus voorlopig blijft
hij daar nog wel. Dat zal trouwens
wel moeten ook, want later belde
hij opnieuw op, toen waren de
berichten wel zeer ongunstig. Hij
vertelde toen, dat het zulk slecht
weer werd, dat zijn boot in de
haven is gezonken, maar later weer
door een kraanwagen uit het water
is gehaald en op de wal is gezet. Hij
heeft vreselijk veel schade, o.a. is
zijn zender-ontvanger total loss.
Hij heeft namelijk geen kleren
meer, die zijn weggespoeld, en
loopt nu in geleende spullen.
Ook z'n paspoort en andere papieren is hij kwijt en hij zegt, dat de
schade nog niet is te overzien. Hij
komt nu ook in geldnood, want hij
weet nog niet, wat de kraanwagen
gaat kosten en z'n motor is ook
naar de haaien. Aan zijn zenderontvanger is niets meer te doen.
Verdere berichten worden nu maar
afgewacht. Ik wacht nu met u op
nadere berichten. We blijven allemaal met hem meeleven, maar dat
hij het extra moeilijk heeft, daaraan bestaat geen twijfel.
Sterkte Kees en houdt, hoe moeilijk dat ook is, de moed er toch
maar in. Misschien komt er nog
wel een oplossing.

Dat het terrein in het weekeinde verlaten is, zit alle betrokkenen niet hélemaal lekker. Aan de éne kant kun je
niet verbieden te komen, daar staat
tegenover dat gebeurt er een ongeluk,
Zandvoort en de camping te klein
Whisky
zullen zijn voor de kritiek die dan op
Bij de recherche zijn nog steeds
dit beleid zal losbarsten.
geen tips binnengekomen die zou„De verantwoordelijkheid hiervoor
den kunnen leiden tot opsporing
ligt duidelijk bij de gemeente, daar
van de daders, of een verklaring
bemoeien wij ons niet mee" aldus de
zouden kunnen geven, waardoor
woordvoerder van de EOD.
Ook een woordvoerder van de politie
ligt de opengegraven put zwaar op de
maag. „Er zijn wel bordjes geplaatst
„Gevaarlijk terrein, verboden toegang" dus kun je iemand die zich daar
bevindt verbaliseren, maar bij een
ongeluk ben je wel te laat. Voorlopig
heeft de put de aandacht van de
politie in het weekeinde en zal waar
mogelijk ook deze plaats in de surveil- ZANDVOORT - Door het Toonlance worden opgenomen."
kunst Oratorium Koor wordt op
Ondanks deze zonnige dagen, dus donderdag 29 april een concert
toch donkere wolken boven Camping gegeven in de Nederlands HerDe Duinrand. Commentaar van de vormde Kerk op het Kerkplein in
campingbeheerder kunnen wij he- Zandvoort.
laas niet geven, na twee bezoeken, en Het concert dat om 20.15 uur
zes telefoontjes, bleek deze „zich er- begint staat onder leiding van
gens op het terrein te bevinden", „net Frans Bleekemolen, en omvat de
even naar de stad te zijn", of „later Kantate 33 van J.S. Bach, Psalm
terug te komen". Misschien heeft hij
gelijk, laten wij zijn zorgen niet gro- 111 van G.Ph. Teleman en de
ter maken dan ze ongetwijfeld nu Credo Messe van W.A. Mozart.

de hond W h i s k y enkele weken Releden zo w/aar gr-wond thuiskvvam. O n d a n k s het feit dat de
eigenaar het bedrag van de beloninir a a n m e r k e l i j k heeft verhoogd,
blijkt rrtemand iets bijzonders opgemerkt te hebben. Het blijft een
vreemde gang van zaken, laten wij
hopen dat dergelijke gevallen van
dierenmishandeling en / of „ongelukjes" niet meer zullen voorkomen.

Bliksemcarrière
De Zandvoortse Anneke Scholten
(26i heeft op dinsdag 20 april een
grootse dag meegemaakt. Op die
dag werd zij namelijk voorgesteld
aan Koningin Beatrix tijdens een
receptie die werd gehouden op de
Nederlandse ambassade in Amerika. Na de receptie werd ze met nog
dertien
andere
Hollandse
werkende vrouwen in Amerika uilgenodigd voor een informeel gesprek met. de Koningin, over het
werken van Hollandse vrouwen in
dat.

Anneke was bijzonder verguld met
deze uitnodiging en belde dan ook
direkt haar ouders. Het blijkt dat
Anneke. vroegere leerlinge van de
Gertenbach Mavo, na een periode
van twee jaar werkzaam te zijn
geweest als receptioniste in het
Sonesta Hotel in Amsterdam, gewerkt heeft voor hetzelfde concern
in KeyBiscayne. als reservation
manager. Dit is een schiereilandje
voor de kust van Miami. Na tweeen-een-half jaar vertrok zij naar
het Four Seasons Hotel in Washington waar ze nu als salesmanager werkzaam is.
Hoewel Anneke al veel jaren in
Amerika werkt, vergeet ze nimmer
haar geboorteplaats, vaak komt ze
even voor een weekendje over. Zo
lukte het haar om precies het
weekeind over te komen voor de
reünie van de Gertenbach Mavo.
Het verheugt ons als Zandvoorters
altijd te horen wanneer het goed
gaat met plaatsgenoten, zo ook dit
keer. een grote eer voor Anneke de
uitnodiging van de ambassade en
voor ons allen een reden om trots
te zijn.

Concert op 29 april

Nieuwe

Ook de woonsituatie van de vrouwen
komt in deze nota ter sprake. In de
toekomst zullen alle woonvergunningen op naam van beide partners worden afgegeven, terwijl de woningbouw
EMM geadviseerd zal worden hetzelfde te doen.
De gemeente staat positief tegenover
initiatieven op het gebied van andere
woonvormen, en zal daaraan indien reeds zijn.
mogelijk medewerking verlenen, hier
Margreet Ates Het zal de eerste maal zijn dat het
Ook wil men het zogenaamde zwan- geldt uiteraard dat de betrokkenen
Toonkunst Oratorium Kcor een congerschapsverlof (zes weken voor en ingeschreven dienen te staan als wocert geeft onder leiding van de nieuwe
zes weken na de bevalling) in overleg ningzoekenden. Ingeschreven kan
dirigent. Frans Bleekemolen die per l
met de betrokkene regelen. Wil ie- men ook worden als woningzoekende
september 1981 de leiding overnam
mand bijvoorbeeld tot vlak voor de wanneer men elders heeft gewoond en
van Lourens Stuifbercen. Op sobere
bevalling blijven werken, dan kunnen wil terugkeren naar Zandvoort. Hierwijze \verd op uitdrukkelijk verzoek
de vrije weken na de geboorte van het bij gelden dan wel bepaalde faktoren.
van deze dirigent afscheid van hem
kind worden opgenomen.
genomen door hè: koor. Dit geschiedZANDVOORT - Met ingang
Ook zal het klassieke rollenpatroon in
de op de laatste repe::tie-avor.d in
van maandag 26 april zal voor
het vrijwilligerswerk doorbroken die- Tenaamstelling
augustus van het vorig ;.:?.r Lourens
nen te worden, vrouwen kunnen ook Elke vrouw heet in de toekomst voor het gedeelte Zeestraat, tussen
Stuifbergen heef; niet veel enihougeplaatst worden op dié plaatsen de gemeente „mevrouw". Wanneer ie- Stationsstraat en Bm Engelsiasme de jaren ii^TT : rr. 19S1 de
waar mannen nu nog de scepter mand te kennen geeft daar geen prijs bertsstraat een éénrichtingsleiding van'di: I a r. d v oor te? e koor ceverkeer worden ingesteld.
zwaaien.
voerd. doch ir. ver'Lv.r.rl
rr.et drukke
op te stellen, dan zal ze als ,,(me)juf- Men kan dan vanuit de Zeewerkzaamheden .:-:." hè: Sweelinck
frouw" worden aangesproken.
Conservatorium
'.'.~.
Amsterdam,
Op nieuwe formulieren zal een gehuw- straat wél naar de Bm EngelWoon-leefsituaties
moest Stuifberger. :'.-:: koor \\uinvel
bertsstraat, maar vanuit de
de vrouw niet langer verplicht worden
zeggen. Wei 'L-c o d ':~.'.' :•..'"• r.'.er.s'.en
Ook ten aanzien van de woon- en de naam van haar echtgenoot te ver- Engelbertsstraat wordt het
aan. waar h e t cinc om di- regc'.eLimc
leefsituaties in de gemeente zal het melden, voorzover wettelijke bepalinverkeer omgeleid naar het
op het orgel Het .~.'.". olan ook r.icmar.o!
tot nu toe gevoerde beleid worden gen dit mogelijk maken.
centrum via Hogeweg, Oranjevenvon-ierer. oi.'.t ~ O ." hiervan didoorbroken. Zo zullen nieuwe ver- Na de gespreksavond van heden- straat en Haltestraat.
rekt gecruik cemaak: heet;. \va:u mekeersmaatregelen met omwonenden avond, zal de commissie planvoorbeBovendien
wordt
de
kruising
mand rmnc.fr dar. Lourens Stuiftvrworden besproken. Bouwplannen zul- rciding op 28 april de nota bespreken
Engelbertsstraat / Zeegen zal a a n s t a a n d e d o n d e r d a g het
len met omwonenden worden bespro- en advies aan het college uitbrengen. Bm.
straat een voorrangskruising
koor op het orgel oece'.fiden
ken; met fysiek geweld zal het stoep- Ook de commissies van financiën en
voor weggebruikers in de Bm
parkeren worden bestreden; het ge- maatschappelijk welzijn zullen zich
bruik van de fiets zal worden gestimu- over de nota buigen, waarna de nota
Engelbertsstraat. Vanuit de
leerd, terwijl ook de beveiliging van emancipatiebeleid op 29 juni aanZeestraat heeft men dus geen
Reputatie
schoolgaande kinderen (moederbriga- staande door de raad vastgesteld kan
voorrang meer,
verplicht
De
nieuwe rjinger.'.. Krans Bieokemodes) gestimuleerd moeten worden.
worden.
stoppen!
len heen ir. de loop der jaren een
Bovendien zal voor dit gcdeelbehoorlijke r e p u t a t i e opgebouwd
te van de Zeestraat en ook een
waar liet gaat om koor-direktie.
deel van de Stationsstraat een
stopverbod worden ingesteld.
Bleekemolen is sinds drie jaar dinEen en ander is noodzakelijk
gent van de Stem des Volks, welk
geworden in verband met de
koor driemaal in de twee jaar een
concert geeft in het concertgebouw te
bouwwerkzaamheden die op
Amsterdam met medewerking van
de hoek Zeestraat / Bm Engelbertsstraat aanstaande maandag zullen starten.

nel, Hmsieiuams Philhannonisch Orkest.
Onwillekeurig wordt de naam Brixi
met die van Bleekemolen verbonden.
Als groot bewonderaar van deze componist richtte hij in 1975 de Nederlandse Brixi Vereniging op. welk koor
z'n vijfmaal per jaar een concert geeft
in de Waalse Kerk in Amsterdam.
Begeleiding van deze concerten geschiedt als regel door het Kamerorkest Musica Bohemica. dat is samengesteld uit musici van het concertgebouworkest. het Amsterdams Philharmonisch Orkest en het Utrechts

Eénrichtingsverkeer Zeestraat

Pech voor schaakclub

In de ontwerpnota emancipatiebeleid wordt gezegd dat in gemeentedienst de
vrouwen momenteel de voorkeur genieten bij sollicitaties, mits men over
dezelfde kwaliteiten beschikt, als de manlijke sollicitant.
Een klassieke funktie is die van telefoniste l receptioniste, dit rollenpatroon
moet dus worden verbroken.
(archieffoto)

De Zandvoortse schaakclub, waarvan we allemaal zulke hoge verwachtingen hadden, is met haar
tweede team helaas ten onder gegaan. Dat betekent jammer genoeg. geen promotie. Wel blijft de
club met twee teams in de derde
klasse NHSB. Bij voldoende belangstelling zal ook het derde team
wei weer nieuw leven kunnen worden ingeblazen. Gegadigden, die
nog geen lid van de club zijn,
kunnen inschrijven voor het „open
snelscliaaktoernooi", dat in mei
a.s. wordt gehouden. Inlichtingen
worden verstrekt iedere donderdagavond in het Gemcenschapshuis.

.Y:r;;?;v dirigent Frans BlcckanoiY;: ran het Toonkunst Oratorium
Koor Zandioort.
Syniphonie Orkest, ook minder bekor.de werken van Bartok worden
graag op deze concerten ten gehore
gebracht.
De hele winter heeft het oratorium
koor op het komende concert gestudeerd en men rciot. de uitvoering dan
ook met vertrouwen tegemoet.
Behalve Lourens Suiifbergen (orgel)
zullen medewerking verlenen Marianne Koopman (sopraan). Cclcstine.
Dorlunr. l a l t i . Marius Kemlcr (tenor)
en A r t h u r Schildmeijeribas bariton).
Toegangsprijs voor dit concert is
ƒ 11.-, CJP-'houders ƒ7.50. Voorverkoop van de kaarten vindt plaats op
het VVV-kantoor aan het Schoolplein
ael: 179-17 en ' avonds aan de kerk.

Voor ons kantoor te Zandvoort
zoeken wij een

die tijdens vakanties, ziekte en andere gelegenheden onze kantoorhoudster kjn
vervangen.

Sollicitaties aan kantoor

Postbus 26-2040 AA Zandvoort
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Vers gebakken!
60 Soorten brood,
een fantastisch
assortiment banket en
- ongeëvenaard Knappers' belegde broodjes, warm
of koud met kaas of kaassalades!
Zwaar VOLKORENBROOD met zemelen,
800 gram J 2,65 nu
495
én gratis gesneden!

Zalige grote APPELTAART ƒ 7,50 nu

260 soorten kaas!
Wat 'n variatie, wat 'n sma| ken, wat 'n heerlijkheden!
• Verse zuivel, eigen import
uit Frankrijk en nieuw:,,Tromp Kaas
Culinair"originele fantasieën met kaas!
(h)eerlijke middenbelegen MEIKAAS,
heel kilo ƒ 13,90 nu
IQ90
Verse (type Boursin) KRUIDENKAAS, "
100 gr. ƒ 1,95 nu
dé puur natuur joghurt LANDLIEFDE
in 5 smaken! p/potje ƒ 1,22 493
nu twee voor
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bakt ze beter!
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tel. 02507-19058 Zandvoort
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De' gemeente werd ditmaal
weer eens lang bestuurd, ruim
drieëneenhalf uur, maar dat
kwam, omdat de discussie over
het breed overleg nog al breedsprabeng verliep.
Een uitgebreid verslag hiervan
stond reeds in Zandvoorts
Nieuwsblad van l april.
Wie verwacht had dat de uitslag van de statenverkiezing
een weerslag zou vinden in de
raadsvergadering, kwam wat
bedrogen uit, er werd geen
overwinning gevierd door de
WD, noch een verlies betreurd
door de PvdA en CDA, wat dat
betreft zijn de Zandvoortse
raadsleden een nuchter volkje.
Geen borrels na de vergadering zoals in de Haarlemmermeer, jammer want juist de
borrel na de vergadering zorgt
voor meer informatie dan de
vergadering zelve, helaas wij
zullen het er in Zandvoort mee
moeten doen.
Slechts een enkele woordspeling herinnerde aan de VVDoverwinning, dat was bij de
behandeling van het agendapunt: subsidie tennisclub. Marian Hugenholtz verzocht Ide
Aukema, ook na haar vertrek
uit de raad (zij komt na de
verkiezingen
gegarandeerd

dan''' Jammer da' JoriL'sma zo
.slecht ernst van •>' n< r's kan onderscheiden, want hij .inf? hif-r hrel
serieus op in frv.ijl h f t van de
zijde van Tr-r V< r-r s k r h u s f p n
schot voor d f- boe:.' v. a gcwe'st
tenminste >'''>''
Goed de raadslrdf n kv.amcn niet
uit de discussie rond het schap en
de schapbewoners en h e b b e n
zuchtend de knip moeten trekken
om aan de verplichtingen te kunnen voldoen

niet meer terug) als wethouder
van financiën toch wel de puntjes op de „i" zetten. Fracktiegenoot Jelle Attema, fluisterde
haar toe: „Misschien is Ide ook

! Al was wethouder Van der Mije ditmaal niet verkouden, een
grieperig gevoel bekruipt je wel eens in de raadszaal van het
Zandvoortse raadhuis.

TOERJA-TOURNEE
IN DE KROCHT

ZANDVOORT - Op woensdag- 21,
donderdag 22 en vrijdag 23 april aanstaande wordt door leerlingen en oudleerlingen van deze mavoschool m
gebouw De Krocht een revue opgevoerd die de titel „25 Jaar Circus
Gertenbach" meekreeg. Aanvang is
alle avonden 8.00 uur.
Leerlingen hebben gratis toegang, ouders en overige belangstellenden moeten ƒ 3,50 betalen voor een plaatsje.

Naast Jan Lammers treden op Lee
Towers, Getty en de Michael Mill
Company onder leiding van Peter Bochem.
De toegang voor dit programma is
gratis, aanvang van de direkte uitzendmg is 17.00 uur, terwijl de zaal al
vanaf 16.15 uur is geopend.
Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar bij
het WV-kantoor aan het Schoolplem
en aan de zaal.

Net als u vrij bent
schijnt de zon niet !
SONNEVELD SPORTING

Geen tijd voor de zon?
Kom bij ons op het kanon!

voor het gehele lichaam,
........................................

per halfuur

50,-

(bij 3e keer 1x gezichtsbruiner GRATIS)

Snelbruin apparaten (2) V0or het gezicht

^_

per 20 minuten

l O»™

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

wel weg na de verkiezingen."
Doch behalve over een uitstekend spreekvermogen blijkt de
wethouder ook over een goed
gehoor te beschikken. Zijn
reaktie kwam gelijk: „Och zeg
even tegen uw buurman dat ik
niet van plan ben weg te
gaan," een duidelijk antwoord
dus dat erop wijst dat Ide niet
van plan is zijn wethouderszetel in te leveren.
School
Op de publieke tribune bevond
zich dit keer een zesde klas van een
lagere school en zowaar stond er
ook een schoolpunt op de agenda,
namelijk de aanschaf van een zonnewenng aan de Beatnxschool
voor het lieve sommetje van
ƒ 15.635-.1
Nu waren zowel Ab van der Moolen, als Marian Hugenholtz in de
commissievergadering al tegen deze aanschaf geweest. „Voor die drie
dagen zon per jaar, schuif je de
gordijnen maar dicht", was hun
visie.
Een visie die ook op de raadsvergadering door Van der Moolen bleef
gehandhaafd, zo niet door Marian
Hugenholtz Of de achterban (Ankie Joustraj er iets mee te maken
heeft gehad, is met bekend, maar
Manan was consequent op onderzoek uitgegaan. Ze had de school
de laatste weken driemaal bezocht
en zowaar de laatste dag was een
zonnige geweest. Ze had toen gedacht: „Jesses wat zie ik hier, het
lijkt wel nacht in drie lokalen,
waar de gordijnen dicht waren en
alleen een klein lampje aan was Ik

ben toen 's gaan praten met het
hoofd van de school en dacht, ja
nee, dit is toch eigenlijk té gek "
In aanmerking menende dat er
zoveel geld weggesmeten wordt
aan cv-installaties aan huizen, die
met meer te repareren zijn, moeten
die honderd kinderen dan maar
voordeel hebben. Bovendien merkte ze op dat er ook wel wat mankeert aan de luchtverversingsinstallatie, die kan dus wel gelijk
meegenomen worden. Haar hele
fraktie stemdfe voor.
Loco Van der Meije, die de burgemeester verving, vroeg hierna of de
wethouder er nog iets aan toe te
voegen had. „Ik heb altijd de behoefte om tegen mevrouw Hugenholtz te spreken als zij het woord
gevoerd heeft, mijnheer de voorzitter", antwoordde Aukema. „Dan
krijgt u daar vanavond nog gelegenheid genoeg voor", reageerde
Marian, waarop het antwoord rap
kwam: „Dan zeg ik nu niks meer."
Woonwagenschap
Veel, heel veel woorden werden er
gesproken over het extra bedrag
dat door de gemeente op tafel
gelegd
moet
worden
van
ƒ115.000,- voor het woonwagenschap. Dit was de raadsleden toch
wel wat te grijs. Met name Flieringa wond zich hevig op, omdat m
het raadsvoorstel tot uiting komt
dat door de bewoners van de diverse kampen geen staangeld voor de
woonwagens wordt betaald, terwijl
men praktisch leeft van de bijstand. „Dat is de wereld op zijn
kop zetten, het wordt hier een
complete chaos, waar blijft de gewone burger die wel keurig en
soms met moeite aan zijn verplich-

Eenstemmig
Zo af te toe ga je m de Zandvoortse
gemeenteraad wel neu?en tellen
Een advies van Fhermga aan het
college bij behandeling van het
agendapunt over de uitbreiding
van het pand aan de Louis DavidsHamvraag van Ter Veei aan
straat, uit de diverse commissiede VVD Wal doen wij als de
vergaderingen was al gebleken dat
Cenav met aan ujn verphcfide meerderheid het advies van het
tinqen kan voldoen?
college niet kan volgen en du.s een
uitbreiding van dit pand wel ziet
der
voorzitterschap van ja alwt.er.
zitten
l Manan Hugenholtz had echter op
„Waarom dan
al
dat
nodeloos
tijddiverse gronüin een ander oordeel
verknoeien 0 " vond Fhennga, je
gevormd Geadviseerd werd nu
weet toch wel datje het als> college l toch
toestemming te verlenen
verliest"
mits men zien
zou houden aan
Dat een college dus een eiiren
verschillend 0 \oor c r n n l t f n Op de
standpunt
kan
hebben
ui
dat
net
raadsvergadering bief k dat b^haltingen voldoet9" Ook de oveirge
voeren van een beleid niet aitijd
\e Manan Huetnhok/ ook Nel
raadsfrakties deelden dit standwil zeggen dat je direkt overstag
Vreugdenml t n Peter Inv.rr'en zit
punt, waarbij de WD aandrong op
moet gaan, kwam de huisarts als
tmg in devf- commissie hebben
stringente maatregelen die toch
„tijdrovend" voor nu je het zegt
Marian verzoent om voortaan de
wel genomen moesten kunnen
toch een vreemde conclusie
ambtelijke molen op het raadhuis
worden ten aanzien van de wanbeTrouwens, nog een vreemd voorval
wat sneller 'e laten draaien zodat
taling door de woonwagenbewodeed zich voor tijdens deze raads
beroepschriften ook sneller af_reners
vergadering dat v.as toen Nel
handeld kunnen v, orden Op ai:
Later kwam er in het breed overleg
Vreugdenhil uit de school meende
moment DC2on Nel Vreugde r.hi!
een fraaie reaktie van drs. Ter Veer
te moeten klappen A a a r h e t t r i n g
een heel verraai over stukken cue
op dit standpunt van de WD
om de vestigmp •, an een kiem
eerst niet en .^'T v. el in ce poreHij stelde toen dat de Cenav ook
drukbednjf in het ^ou'^rram "an
feuille v.aren geweest Hiermee
maar snel aangepakt moest woreen pand aan het Dorp=Dlem Het
sugEereerce zij misscmen geen
den wanneer zou blijken dat deze
college had ook hier nesat.ef et-admalversaties can toen v,el slo-cugniet aan haar verplichtingen zou
viseerd en de raad nad cit verzoek
heid aan de z.jde van de amotenakunnen voldoen, uiteindelijk was
afgewezen. De man Aas meruzen
ren DH tot •,errjijstenng van Inde positie niet zo rooskleurig had
echter in beroep gegaan en ae
werscn
en Hugenholtz v.as ae !aathii vernomen en wat doet de VVD
commissie van peroppscnnf'en onste met siomneid geslagen, de eerste niet
Duiaelijk geïrriteerd maak'e net
jeugdige raadslid de D 66-s:cr erop
attent dat cerjehjke ODirierkirge.n
met in ae raaosvergaaenng tnuishooraen
Foei, als oud-onderv.ijzeres weet
je toch dat uit de schoo.klappen
hoogst en hoogst onfatsoenlijk is
Voor de rest v,erd het heus v, el een
fatsoenlijke raadsvergadering on
der voorzitterschap \an Van der
Mije. wat dat betreft kan de burge
meester nog wel even v.egolij\en
! alhoewel'
i1 De kans zit er toch dik m dat de
heer Machielsen zich meer aange| trokken zal voelen tot een zetel m
| het college
van Gedeputeerden en
wat dan 9 Ja, dan heeft Zandvoort
' geen burgervader meer en zal men
opnieuw op zoek moeten gaan
i naar een bestuurder Ik vraag mij
l af, of de vacature zal vermelden
j dat men een duizendpoot zoekt.
want daar komt het in Zanc\ oort,
met circuit, bouv.grenzen Dolfira„Ik mnd dit hoogst ongepast, en wil er verder met van horen " ' ma
en niet te vergeten een Hordo
Peter Inwersen furieus tegen Nel Vreugdenhil.
i wel op neer

jezelf, die dan kunnen ontstaan. Er
zijn spreeksters uitgenodigd van de
Stichting Vrouwen m Postnatale DeZANDVOORT - Dit jaar organiseert pressie. Verder zijn die avond aanweStichting Eva voor het eerst thema- zig: T Oudshoorn, A. Klein, en J.
avonden. De eerste avond is gewijd Overpelt. De avond is op maandag 26
aan 9het onderwerp „Bevallen, en april m het wijkcentrum „'t Stekkie"
toen Hoogte- of dieptepunt?"
Fahrenheidstr. 7. De avond begint om
Als moeder mag je alleen maar blijde 8.00 uur en de toegang is f 2,-.
gevoelens tonen, wat doe je met je Verder organiseert Stichting Eva in
negatieve gevoelens als je die ook mei nog een avond over politiek. Pre- ARTSEN
Arts- H Padding, tel. 1560U
hebt? We praten over de conflicten m cieze data volgen nog.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen.
Anderson tel. 12058, Drenth tel 13355.
Zandvoort gaf van 1975 tot en met 1981 ƒ 61 295,36 voor het Lepraprojekt Fliennga tel. 12181, Zwerver tel
Kasulu in Tanzania.
De werkgroep „Leprabestrijding Aktie Zandvoort" vraagt ook voor 1982 om 12499.
uw medewerking te geven. Van 26 april tot 2 mei is hiervoor een kollekte. TANDARTS
Het geld van 1982 is voor het ontwikkelen en kopen van nieuwe medicijnen die Telefoon 023-313233.
het DDS-medicijn moeten vervangen.
Tanzania betaalt ook zoveel mogelijk zelf De gemeente Zandvoort gaf ook WIJKVERPLEGING
voor 1981 ƒ4.400.-.
R Leurdijk, Jan Steenlaan 28,
Het Kasulu-projekt staat onder kontrole van de door de regering erkende Zr
Heemstede, tel 023-286637
Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding te Amsterdam.
Voor nog meer informatie en / of medewerkingopgave bent u welkom bij
APOTHEEK
Penningmeester J Lukkassen-van Soolmgen, Keesomstraat 517, tel 15585, Zeestraat Apotheek, N. v. Berkel. ZeeSekretaris C. Rijkbost-de Graaf, A.J. v.d. Moolenstraat 48, tel 16015. Propa- straat 71, tel 13073.
ganda: A. Amende-Rmtenberg, Oosterstraat 5. tel 16774
VERLOSKUNDIGE
Mevr Chr Oudshoorn. Linnaeusstraat 3, flat 2. Zandvoort. tel 0250714437, b g g 023-313233

CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KEXNEMERUND
"Ongevallen 023-319191. besteld vervoer tel 023-319277

Stichting EVA

ZANDVOORT - Op maandag 26 een live-uitzending van het pro, april aanstaande komt de TROS gramma Toerja-tournee.
, radio in gebouw De Krocht, Gro. te Krocht 41 in Zandvoort voor In deze uitzending is de bekende
Zandvoorter Jan Lammers de hoofdgast. Hij praat dan met de presentator
van het programma. Jan Kok, over
zijn geboorte- en woonplaats Zandvoort.

Circus
Gertenbach
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Lepra Aktie Zandvoort

TE HUUR
Zandvoort-IMoord

2

120 m kantoorruimte
op Ie verdieping, bevattende 3 a 4 kantoorruimten + archief, keuken, toilet en c. v.-gas.
Nadere inlichtingen:

Cense Makelaars o.g.

Gevraagd:
goede

werkster
v. vrijdagochtend.
Zandvoortselaan 56
Tel. 02507-15400
na 18.00 uur.

/ BIJVERDIENSTE? De mo
r gelljkneld om geld te
verdienen met een leu
Ke en aangename DHver
dienste Is er ook voor u
Mevrouw in uw vrl|e
uren en In uw onmiddel
lIJXe omgeving
Geef uw naam en adres
vrijblijvend aan
Mevr Sacns Sdortlaan76 ,
1112 EE Purmerend

\Tel 0299023300

M 110

Tel. 02507 - l 2614.

Natuurlijk incl. gratis zwemmen in ons water van 30° C.

DIERENBESCHERMING

SONNEVELD SPORTING

Onze baas is ziek en kan ons
niet meer verzorgen.

Passage 37, ingang bij de botsauto's - Tel. 02507 - 1 46 78

Wij zijn twee katten, een kater en een poe:.
van ongeveer 5 jaar oud
Wij zijn gezond, mooi, lief, gecastr. en gest
Wie helpt ons, liefst te zamen, aan een liefde
rijk tehuis7
Inl. tel.: Zandvoort -14302 /14561

TAXI

Teletoon 12600 en 16843
STORINGSDIENST GASBEDRIJF
Telefoon 17641

DIERENARTS
Mevr Dekker, Thorbeckestraat 17. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
tel 15847.
Noorderstraat l telefoon 13459 ( b g g
023-320899 of 3204641 Spreekuur op
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie tel 023- werkdagen \an 900 tot 1000 uur
maandagavond van 7 00 tot 8 00 uur
320202 (dag en nacht)
Verder volgens afsoraak Voor deze
hulpverlening beschikbaar voor lePOLITIE
dere inwoner \ an Zandvoort geldt dat
Telefoon 1304
er voor de vrager geen kosten verbonden zijn
BRANDWEER
Telefoon 12000

Hervormde Kerk. Kerkplein
10 00 uur. ds C Mataheru crèche
aanwezig
Jeugdhuis achter de kerk 10 00
uur jeugdkapel
Gereformeerde kerk. Juhanawes;

15'

1000 uur

o and

RCT

Ootjers. Zaandam
1900 uur
geen dienst
Nederl protestantenbond Bruc:straat 15 10 30 uur ds : C Beekhuis, doopsger pred re Haarlem
Rooms katholieke kerk
Parochiekerk St Asatha. Grote
Krocht zaterdag 24 aonl 19 00
uur euchan>: e\ieri:i-: -net or_:ol
en samenrans: zonc.a^ 'J5 acri!
845 uur «.'iHe ei:char^' eMeiitu
1045 uur euL'harii.'ie\ 'enne me*
medewerking v a n r.e' Si Caeciha
kerkkoor
Radiokork Bloe-nfina.'l V » \ e r
wee 14 9 o O iiur cS E 1 Th Thuis
1 9 3 0 u , . r n* I J Boe , inga
Kerk \ aii de Kajareme: Zijlwet;
218 Haarlem 9 oü uur :ondact>schooi biiboliret-prektgroepen.
1030 uur motgendienM m i-amen\u-rkmg met Youth lor
Chiis-t Woensdag 28 april 2000
uur bubelstudie-bidstond

SONNEVELD SPORTING

Nieuw in Zandvoort

HOT WH8RL POOL
Ontspanning, massage, plezier, gezondheid.
In water van 38-40° C warm, wordt uw hele lichaam aangenaam
gemasseerd. U voelt zich heerlijk ontspannen, verfrist en fit. Ook
heerlijk bij spierpijn en rheumatische aandoeningen, ledere dag geopend.
Tel. 02507 -1 46 78. Ingang bij da bots-auto's.

(voor Zandvoort, Haarlem en omgeving)

S O N N h V L I I ) SRM11NC.
PASSAGE 37

•"* complete rij-opleiding
"* voor motor, vrachtauto en pers. auto
(ook automaat)
*" theorie-cursus vanaf 16 jaar

CONDiTIETRAININGGRONDGYIVlftlASTlEK

Bel voor inlichtingen 0250713887 QERARD V. ENGELEN
16197 BERT GRIMBERG
(na 1900 uur)
14946 BERT HOOGENDIJK
12355 JOH. DE VRIES
12071 PHIL. WAANING

IJ Maandagavond 19 30 21.30 gemengd
U Dinsdagavond 19 30 21 SOgememjd
l l Woensdagavond 19 30 - 21 30 d.inios
l l Dinsdagochtend 9 00-11 30 gemeiujd
U Donderdagochtend 9 00 • 11.30 gemengd
Tel. 02507-14678

Z A N D V O O R T De \\attMstanrien
\ ooi do komende week
Datum
HW LW H\V L\V
22 apr
3 13 11 11 1534 2359
23 api
356 12 12 16.12
24 apt
4 37 O 23 16 52 12 47
25 apr
5 12 l 01 17 31 13 23
26 apr
546 l 31 18 13 1400
27 apr
630 2 0 9 1856 1444
28 apr
7 15 2 50 19 45 15 22
29 api
8 04 3 34 20.45 16 01
Maanstandcn 23 april NM 22.29
uur.
springtu 25 aprü.

ZANDVOORT
Geboren Charlotte Sarah, dochter van O van Tetterode en M
Kamper
Ondertrouwd R Allebes en A J
Pronk
Gehuwd H Kmnegins en M van
Wijk
Overleden Agnes G F Vermeijs.
geb Roelots 86 jaar Philip
Grootkerk 79 jaar Louis Foppen
75 jaar. Cornelis Schotanus. 73
i aar

Aanvraag
huursubsidie
Z A N L H O O R i Door ]\•~•• „-e" eeme
r > t - t i . ' i r u o r a ' i i Ct n «o cr-< er oo
a"au -Temaak; i. '; net ; m n ^ r e n e \ a n
vun^'iUhAt'btrit; en ruinre i ke orcerinc in ae •; i ruien a.irn • u nei ue
r.uurüers. c . 'i het u ». i-\ l uli
19hl t iu!i U>^_ lUJiï-utN i o o".t\ an
_en i i r i - i - i .''en i i;1 • ' ven
ut n '.oi r hè: ; in.ik l j u i i ! t>J l jun
D ' ceineeti'e r a r c n o o i t \er;oe'~-t leL i r die m janme^kin^ Komt voor
iHiu^ubMdR' ae a uu r uijrfoimu'ieren
UK r het t i rj d v a k l uin Ut<J l RI'.I 19S3
• i e t iercle in ti l e ' i ' e n ci.in i.adat
i U -'i-'i.\ en^ beki-iJ ^nn
riievoorhel
n \ u i ' e n \ a n !u t i uur.subMtuelonnu
u r nooc akeluk «.nn In de rei/el ?a!
1it ir. tit. 'ii.iaiul mi /nn het uidstip
\\a i:op dooi de \ e r l , u u i d e i de nieuwe
tuuir per l juli bekend ;al uoiclen
De v o: m van de aam raatrfünnulieren
voor uidu iduele huuiiiib.sidie i» du
laai steik \erandeui dooi het minit-ti
ue De gemeente £and\ooit \ e i < o i k t
dan ook bij het nu uilen van liet ku
muller de toelirhtinu roed te Ie en
Heelt u \ ragen over de regeling ol ovi r
het, invullen van het lonnulier, da'i
kunt u K h wenden tot de gemeente
seiietaue bui eau \ulk.sluiks\estiii'
en ruiinteliike oidemim. tel 14841
toestel Uu 121
Nieuwe aamiaagtoiniulieien , i ] n ook
verkiiii'baai lei uenn i ntet.met.uu>
en vooi de huuider.s \\m de u o n i n r t n
van de womngbouwveiemcmu; Een
dracht Maakt Macht bil het kantoor
van de vereniging aan de Thomson
straat l te Zandvocirt
ites^2V£f®»,i-jz.-,...\.<i-r-<M..>.i: .:iL.va...^

. ...

,
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FAMILIEBERICHTEN

Flinke maat
snelgroeiende

coniferen

,, Veilig in Jezus armen''

voor heg en solitair
P.J.TERWOERT
RaadhuiaitTMt 3,
HEEMSTEDE.
Tel. 023-281728.

,. i'cilii; in Jezus armen"

Weduwe v Jn Cornelis Paap

'••Gravcntiagc: A. Pa.tp-v.d. Heuvel
Xandvoort: J. Harms-Paap
H. Harnis
T. Paap
C. Paap-v. d. MIJC
K. Paap
K. A. Paap-de Roodc
Andyk: A. Paap
A. P,iap-Mciicr
^andvoort: O. v . d. Klauw-Paap
C. v . d. Klauw
Klein- en achterkleinkinderen

Tel. 078-126180.
Bedankt

Verkoop van de
DAY-4 matrassen (als
goed beoordeeld door de
consumentenbond); alle
maten v.a.

Het

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad woensdag
21 april jl. op de Algemene Hegi.i.ilpl.uts ie landvoor].

Gevraagd:

1 ochtend p. w.
f 10,-p.u.
Tel. 02507
16982.

KAMERS

Kastenhuis

üeen bc/oek aan huis.

hulp in de
huishouding

onregelmatige
diensten, veel weg.
zoekt

f345,-

2042 VS Zandvooit, 16 april 1982
Van Gstadcstraat 16

Te huur gevr.

kleine zit/slaapk.
door jonge dame
h h hh
Postbus 303
Zandvoort

Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 02507 -1 41 31

met stoff. en groot
stenen zomerhuis,
dit gen. gem.
Tel. 02507-12614.

over

KLM er

in de ouderdom van 85 jaar.

ZANDVOORT-Z.
Oosterparkstr. 66
Te koop

INFORMATIE-OCHTEND

In volle vrede is heden na ecu langdurige, ernstige
van ons heengegaan on/e lieve moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder
MARIA KEUK

Openbare
Bibliotheek
Zandvoort

Grote Krocht 25
tel. 17751 - Zandvoort

69.000 km gelopen
f 1750,Tel. 02507-12449.

Zeergeschikt
voor verhuur.

Op maandagochtend 26 april a.s. wordt van
10.00 tot 12.00 uur een ochtend over dit thema
in de bibliotheek gehouden.
Deze ochtend is georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Blindenbibliotheek,
de afdeling Bijzondere Dienstverlening van de
Provinciale Bibliotheek Centrale Noord-Holland en het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening afdeling Zandvoort.
U kunt uitgebreid worden geïnformeerd over
allerlei leeshulpmiddelen (o.a. de televisieloep).
Indien u grote problemen hebt met het
vervoer naar de Openbare Bibliotheek
dan kunt u contact opnemen met het
Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening
(tel. 1 73 73 tijdens werkdagen van 11.00
tot 12.00 uur). De toegang is gratis.

het reeds 60 jaar bestaande bedrijf in de Haltestraat.
Wij nodigen een ieder uit om vanaf 14.00 uur n. m. te komen kijken en proeven.

Patisserie Thomas

Kussens

winkel met veel vers gebak uit eigen bakkerijen.

op maal gemaakt voor uw
stoel of bankstel;
goede stoffering v.a.

f

Thomas Café Complet,

185,- per set.

Het Kastenhuis

gezellig café met een blik op het winkelende hart van Zandvoort.

Grote Krocht 25,
telefoon 17751,
Zandvoort.

Met dank aan de bedrijven die van Thomas gemaakt hebben wat het nu is,
met name,

Aannemersbedrijf van den Brink b. v. Zandvoort.
Interieursbouw Koning Vijfhuizen.
van Densen en Zn. Centrale verwarmingsbedrijf Zandvoort.
Fa. Gansner Sanitaire Installaties.
Drommel elektrotechnisch Bureau.
Schildersbedrijf Aug. van der Mije.

TE HUUR:

souterrain
TE HUUR AANGEBODEN
voor een periode van 6 maanden: '

GESTOFFEERDE ETAGE
gelegen aan de Wil heimina weg 19
te Zandvoort,
bevattende: 2 kamers, keuken, douche, toilet.
Huurprijs incl.: f 725.- p. m.

Namens Restaurant La Reine
fam. Th. F. van Houten
Fam. J. W. van Houten

Br. ond. nr. 590
bur. v.d. blad.

Uw huidvraagt aandacht.

Eén maand borg.
Te bevragen: tel. 023 - 24 54 88.

of hebt u het strand al
bij windkracht 10 gezien?

openen wij de vernieuwde uitgave van

HOEKPAND

„Leeshulpmiddelen voor slechtzienden en
Mogefijkheden voor blinden"

Te koop aangeb. :

gele
Mini

Woensdag 28 april

Dtf bij de ANBOS aangesloten
geeft die aandacht en adviseert
u bij de verzorging van uw huid
Deze specialiste is herkenbaai aan het ANBOS embleem.
Ook in uw plaats kunt u terecht.

iedere zondag
..levende muziek"

TE HUUR
restaurant ,.nche", zomer en winter geopend

1 mei tot 1 juli

/ 3 50 VOOR HET E E R S T E COUPONBLAD

K1LHL

luxe 2 of 3 kam. appartementen

Pien Bakker
Fr. Zwaanstraat 68
Ria Suiker

aan zee.

tel. 13621

tel. 12J72

Fahrenheitstraat 80

Vanaf 400,- p. w., incl. servicekosten.
Tel. 02159-41453.

boulevard barnaart - zandvoort -02507-12553

Lavjna v. Tcllcrudc

tel. 14618

Drederodestraat 77
Cobi Verkilde
Sophiaweg 25

iel. 13698

Gemeubileerd

Bar - Bodega

NOORD

Frezen en slijpen
metMakita.

tuinhuis

Fredje van Rhee
Winkelcentrum Nieuw Noord
Celsiusstraat 196 - Tel. 02507 -1 60 44

te huur.
Br. ond. nr. Z592
bur. v.d. blad.

Eten tot sluitingstijd
Bief stuk - Tournedos
Kotelet - Hamburger
Frites -Saté- Zigeunerspies
Bal gehakt- Tosti - Uitsmijter
Gerookte zalm - Rolmops
Zure en gebakken mosselen

1200,- voordeel met
*n dagje AMSTERDAM
voor f3,50
MEERDERE COUPONBLADEN VOOR l .'

PER STUK

Een actie voor Amsterdammers en bezoekers aan de hoofdstad Voor
ƒ 3,50 kan men namelijk een couponblad bestellen (ieder volgend
couponblad kost slechts ƒ 2,-) en de coupons zijn goed voor vnenrjehjke kortingen op o.a. een rondvaart. Artis, gezellig eten, museumbezoek en vele andere attracties.
Amsterdam wil u gastvrij ontvangen Het aantal couponbladen, dat u
wilt bestellen is onbeperkt. De aanbiedingen blijven dit hele jaar
geldig. Op welke dag u er gebruik van wilt maken, kunt u dus zelf
bepalen.
De voordeelcoupon is geldig voor 1 persoon en kost ƒ 3,50, elke
volgende voordeelcoupon per bestelling kost / 2,-.
Met andere woorden voor man, vrouw en 2 kinderen betaalt u voor
deze 4 voordeelcoupons (/ 3,50 + ƒ 2,- + ƒ 2.- + ƒ 2,-) ƒ 9,50

TE KOOP:

LOODS
225m*.
Kam. Onnestraat.
Tel. 168 40

VW AMSTERDAM

Kroon.
AMERICAIN HOTEL

CO»FEESMO* DUKCS

DIT Pon »in Clf vr

T33*E
Vraag inlichtingen/demonstratie
MÏ&f
bij uw Makita-dealer
V**"**.**'

TtmKLto.
Dagelijks wordt de lolale aanvoer van sierteeltprodukten geveild De geveilde produkten
worden gedistribueerd over de wagens van de kopers Dit wordt gedaan door een groot
aantal verdelers

Studeren in deeltijd voor
een M O-AKTE

Hulpcursubbon voof L<iii|ii, Omlcrwi|bkundi(|!.' Voorbuiuiclitui en Spreuk
onderwijs
Alle opleidingen /iji) r)eel!i|tJopli!K)in()t'n. mei b,i 8 tuif colli 'ije pur w<!L'k.
gewoonlijk in dl' .ivondmen
De volledige akte geeft een onderwijsbevoegdheid. Daarnaast zijn de
akten noorjrjewiiiirciourd in net bedrijfsleven en .mdere. iiui<i(bchj|)peli|ke
sectoren
Voorlichting <i;in beLincisteilenden op donderdagavond 6 mm, 20 00 uur
in het hoofdgebouw v , in de Vrije Universiteit. De Boeloliicin 1105.
Anibterdiini
De studiegids is op SCHRIFTELIJKE aanvraag verkrijgbaar bi) het
MO-secretariaat, Postbus 90048. 1006 BA Amsterdam.

BEKENDMAKING

N6END SEKTIEHOOFD

organiseert rjploitliiKirn voor de volronde vakken

GESCHIEDENIS
THEOLOGIE-A
ECONOMIE
WISKUNDE A en B

*n dagje AMSTERDAM» altijd de moeite waard

Voor het leiden van een groep van circa 30 verdelers zoeken wi| een

DE STICHTING DE VRIJE LEERGANGEN
NEDERLANDS-A en B
ENGELS-A en B
FRANS-A
DUITS-A

Hoe bestelt u?
Door overmaking van het benodigde geldbedrag, onder vermelding
van het gewenste aantal coupons, op postrekening nr. 260.728 of
Rabobankrekening nr. 3937.10.580 ten name van Het Parool/'n
dagie Amsterdam
De couponbladen worden u dan per omgaande toegezonden Ze zijn
ook te koop bij de VVV voor het Centraal Station m Amsterdam En
verder bij alle Amsterdamse filialen van de Rabobank, alsmede het
Rabobankkantoor op de Flonade en alle Het Parool- en Weekmediakantoren

AALSMEER
1

Ut VBA tM.vibt'10'ifJT j'"'cnakel tn iVi ai."'' jrtvpuM"
van sipiteplipruJukiMi

l" hel 26 h« ijtov killer
M » >t 'M

Zijn laak üal in hoofdzaak bestaan uit het
leidon van zijn afdeling, hel motiveren van
zijn medewerkers en het stimuleren van een
positieve teamgeest
Het betrekken van zijn medewerkers bi| hel
werk en de werkomstandigheden kri|g| hier
bij ruimschoots aandacht middels regelmatig werkoverleq
Daarnaast slaat hi| de kopers Ie woord
teneinde rum vragen opmerkingen en
klachten op te vangen
Wi| geven de voorkeur dan de kandidaat die
met een behoorlijke male ajn kreativileil en
gevoel voor service de ztch voordoende
problemen weet aan te pakken en op te
lossen

De overige tunktie-eisen zijn:
— opleiding op M B.O -nivo.
- leeftijd vanaf 25 laar.
- minimaal 2 iaar ervaring in een leidinggevende funktie.
- affiniteit met de bloemisterij.

<,.

J!

Z~

Naast een goed salaris bieden wi| uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Belangstellenden kunnen desgewenst
nadere informatie krijgen bij de heer
R v Keulen, telefoon 02977-34567.
toestel 1302
Uw solicilatie. vergezeld van een duidelijKe
persoons- en loopbaanbeschrijving, dient u
Ie richlen aan de Coöperatieve Bloemenveilmgen Aalsmeer W A . Poslbus 1000.
1430 BA Aalsmeer, t a v de heer
B. v Keulen
Een psychologisch onderzoek behoorl tol
de selektieprocedure

••aifc;-••-"?

\mm •//'••

*m&.vzm

Grote meubelverkoop

A.S. VRIJDAG van 10.00 tot 17.00 uur en ZATERDAG van 1000 l
tot 16.00 uur zal particulier worden verkocht een aantal schitterende
lederen/stollen bankstellen. De partijen bestaan onder meer uit eiken
met leder, geheel leder. orig. Engelse Chesterfields. Romforts. Mardocks. Engelse bureaus, kasten enz. Tevens partijen massief eiken
eethoeken m vele uitvoeringen en maten. Salontafels, kasten, toogkasten enz Prijsmdicatie 3-, 2- en 1-zits leder van ca ƒ3200 - voor
j 1690 • Hoekcombinatie Wurtzburg van ca. ƒ9800.- voor ƒ4990 Geheel massieï eiken eethoek + 4 stoelen van ca ƒ 2690 - voor
l 1490 - enz Goederen dienen zo spoedig mogelijk te worden afgeno-1
men. Vervoer kan ter plaatse worden geregeld.
FALKAR B.V.
GROTE PARTI;>100%MA,S.
In- en Ve'fcoopkanloof van Liquida!'0en FaiDtssementspaMijcn

Op de Sniep 15 (doodlopende
weg volqen) Diemen.

BROODKASTEN;' :>iroiöG^
NISCH EIKEN." Wördetvvéi1
kocht met ZEER^ HOGE

[KORTINGEN.

- -

l

i

• Red. en Adm. Gasthuisplein 12, Zandvoort « Tel. 02507-17166 • Postbus 26, 2040 AA Zandvoort » Losse nummers ƒ0,65 ° Uitgave Weekmedia B.V.

ZANDVOORT - Aanstaande
zaterdag wordt er in het winkeicentrum Nieuw Noord een
grootste braderie gehouden
die de gehele dag zal duren en
zal worden opgevrolijkt door
de Drive-In disco.

1 MFT VAM
1 O 00 1 7 00 T TT TP
* IVlIll V /\1N 1U. UU- i / . UU U U K

KONINGINNEDAG. Koe
werd dit gevierd i': Zandvoort tijdens de re?ering.speriode van koningin Wilhelmina? Zie de speciaic

Grootse braderie in
Zandvoort Noord

Initiatie/nemer van deze braderie,
Pieter Lohman, is bijzonder enthousiast over het aantal inschrijvingen. Niet minder dan zeventig
kramen zullen er in het winkelcentrum verschijnen, waarvan velen
exclusief genoeg zijn voor een extra bezoek.
Behalve de vele kramen met suikerwerk, poffertjes, oudhollands
snoepgoed, 2ijn er ook veel inschrijvingen ontvangen van ambachtslieden.
Zo zal men een klompenmaker aan
het werk kunnen zien, er komt een
expert op het gebied van bijenkorven vlechten, glazen worden gegraveerd en beschilderd, er worden
stroopwafels gebakken, etc. „Ook
enkele standwerkers komen de
braderie verlevendigen, voeg daar
dan nog eens bij dat de drive-in
disco de hele dag aanwezig is en je
kunt je voorstellen dat het een

grootse happening zal worden", aldus de eigenaar van Mickey's
Snacks, die de laatste weken de
handen vol heeft gehad om deze
braderie te organiseren.
„Ook de winkeliers uit Nieuw
Noord zullen op de braderie vertegenwoordigd zijn, terwijl, wanneer
het kil weer mocht worden de barbecue, de warme worstjes en soep
waarschijnlijk meer aftrek zullen
vinden dan de ijsjes, hoewel er is
op alles gerekend en je weet het
nooit," aldus Lohman.

Disco
De drive-in disco die zaterdag aanwezig is, verzorgt op de middag
van Koninginnedag vanaf 14.00

GE.MEENTERAADSVEKKIEZING. Werpt haar
schaduwen vooruit. Deze
weck aandacht voor de Demokraten'66, waarin lijstaanvoerder Jan Termes het
programma voor Zandvoort bekendmaakt.

uur een discoshow voor de jeugd.
„Speciaal de groep jongeren van 14
tot 17 jaar worden dan verwacht,
omdat er voor die leeftijdsgroep op
de Koninginnedag zelf niet zoveel
te beleven valt in het dorp", aldus
Fred van Rhee, eigenaar van Bar
Bodega Noord. In de avonduren
kunnen de bewoners van Nieuw
Noord in deze zaak terecht voor
het traditionele „oranjebal", dat
dan wordt gehouden. Een traditie
die sinds enkele jaren weer in ere is
hersteld, evenals het schenken van
een glas onvervalste „oranjebitter".
Dank zij het initiatief van deze
twee ondernemers kunnen de wijkhewoners voor een beetje sfeer dit
jaar dichtbij huis terecht.

RASECHTE ARTIESTEN.
Er wonen er meer dan men
vermoedt, de uitvoering
van het Gertenbachcircus
werd een grandioze voorstelling.
SOS-KINDERDORPEN. De
Prix d'Humanité van de
Lions Club Zandvoort dit
jaar voor deze instelling.

AANKOOP GROOT KIJKDUIN ,,ROND"

Extra toewijzing nodig
voor zev
woningen
ZANDVOORT - Ongetwijfeld
goed nieuws is het bericht dat de
gemeente Zandvoort overeenstemming heeft bereikt met de
Stichting Groot Kijkduin over de
aankoopsprijs van het gelijknamige voormalige kindertehuis in
de badplaats.
Eerder was door de gemeente een
bod uitgebracht van ƒ 175.000,-,
hetgeen door de stichting verontwaardigd van de hand werd gewezen, omdat dit, gezien de staat
van onderhoud van het gebouw
te laag was. Latere onderhande-

voor één- en tweepersoons huishou
dens) te realiseren.
Slechts het skelet van het gebouw zal
overeind blijven, want het interieur
zal volledig moeten worden gesloopt,
op de steunmuren na, wil men kunnen
komen tot een verantwoorde bouw
Plannen zijn door de Dienst PW ontworpen, waaruit blijkt dat in het souterrain 17 bergplaatsen, een gemeenschappelijke bergruimte en de CVinstallatie worden ondergebracht.
Op de beletage kunnen vijf eenheden
Wooneenheden
worden gerealiseerd, die ruim van opzet zijn, terwijl pp de bovenliggende
Hei plan bestaat om in dit gebouw etages per verdieping vier wooneen
aevpntien HAT-eenheden (woningen hederï kunnen worden opgebouwd.
Deze zogenaamde HAT-eenheden,
zijn ruim van opzet, behalve een entree bestaat een appartement uit een
douchecel, slaapkamer, open kamerkeuken en bergkast. Per wooneenheid
wordt een eigen elektriciteitsmeter
ingebouwd, een mechanische ventilatie van het toilet, douche en keuken,
terwijl hier ook een afzuigkap wordt
ingebouwd.
Wethouder Jan Termes toonde zich
zeer verheugd over de eventuele aankopp door de gemeente van Groot
Kijkduin.
lingen hebben geleid tot een bod
van ruim drie ton, ƒ330.000,—,
van de gemeente. Door de raad
zal nog een besluit moeten worden genomen, doch allereest zullen in de komende dagen de commissies Publieke Werken (vergadering vanavond) en die van Financiën (maandagavond 3 mei)
hierover advies uitbrengen.

Minister
„De grote moeilijkheid voorlopig is
nog de toestemming van Provincie en
Rijk, doch minister Van Dam heeft
gezegd dat er aan het einde van het
jaar nog wat geld beschikbaar zou
moeten komen voor woningbouw,
hierbij zijn ook berekend de zogenaamde HAT-eenheden. Wij hopen nu
dat wij bij die toewijzing van de minister zullen horen, wij kunnen alleen
maar Zorgen dat wij alles klaar hebben", aldus Termes.
Overigens verwacht de wethouder
niet dat de huurprijzen die deze wooneenheden zullen moeten opbrengen,
voor de toekomstige bewoners een
bezwaar zullen zijn. „Wanneer je daar
kunt wonen dan zit je op één van de
mooiste punten van Zandvoort met
een grandioos uitlicht. Ik moet zeggen dat ik bijzonder blij ben en ik
verwacht dan pok geen moeilijkheden
in de commissies, alleen medewerking
van Rijk en Provincie, die zullen wij
hard nodig hebben om ook dit projekt
van de grond te tillen."

Uitslaande
brand
Kindertehuis Groot Kijkduin in Zandvoort, waar in de toekomst zeventien
wooneenheden zullen worden gebouwd. Mits men hiervoor de nodige
toestemmingen krijgt. Aan de buitenzijde van dit gebouw zal weinig of niets
worden veranderd.
(archieffoto)

kappers
MICHAEL-ANA-PETER
Knippen, wassen, föhnen
Kinderen
Permanent
Kleuringen v.a.
Coup de Soleil
Hair-lightening
Passage 42, Zandvoort, telefoon 02507- 12F500

60,40,65,25,65,40,-

ZANDVOORT - Waarschijnlijk door
oververhitting van een gloeilamp, bevestigd aan een houten betimmering
boven een wasbak in de slaapkamer,
is brand ontstaan in een woning aan
de Van Ostadestraat.
Dit gebeurde op donderdag 22 april,
's morgens om 4.09 uur. De 28-jarige
bewoner kon zich door een sprong
vanaf de eerste verdieping in yeiligheid stellen, maar moest met snijwonden aan zijn rechterarm worden overgebracht naar de Maria Stichting in
Haarlem. Hij werd daar ter observatie
opgenomen.
Van het woonhuis brandden twee kamers volledig uit, terwijl de naastgelegen woning rookschade opliep. De
brandweer heeft ter plaatse het vuur
geblust doch moest later weer in aktie
komen omdat om 7.17 uur opnieuw
rook uit het pand werd gemeld.

Openstelling
postkantoor
ZANDVOORT - Het postkantoor aan
de Louis Davidsstraat zal op Koninginnedag gesloten zijn. Daar staat
tegenover dat op woensdag 5 mei de
gewone werkuren in acht worden genomen, met andere woorden het postkantoor is dan geopend.

KAMPIOENSCHAP. Nadert voor Zandvoortmeeuwen. Veel hangt af van de
wedstrijd van komende
zondag.

Fan

Overenthousiastc fa/is van Zandvoortmeeuwen, die ook afgelopen zondag voor het nodige tumult
zorgden.
Ondanks het feit dat „extra bewaking" aanwezig was, heeft deze groep van zich laten horen. Jammer,
jammer, want een niet zo lankmoedige scheidsrechter zou een wedstrijd kunnen staken naar
aanleiding van het gedrag van deze knapen. Iets minder enthousiasme dus, wordt met vreugde door
Zandvoortmeeuwen en de overigen begroet.
Foto: Jenny E Wesly

Uitstel voor
Bouwes
ZANDVOORT - Bij het Bouwes
Concern
wordt
momenteel
koortsachtig gezocht naar mogelijkheden om tegemoet te komen
aan d« wens van de gemeente,
iets t« doen aan de vereffening
van de oude schuld.
Pas na bericht van Bouwes zal door
het college uitermate zorgvuldig worden overwogen of er eventueel stappen moeten worden genomen, met
andere woorden wordt de toevoer van
gas / water / elektriciteit afgesloten ja
of nee.
Berichten in de landelijke pers dat
reeds per l mei de gemeente tot aktie
zou overgegaan, blijken dus iets te
voorbarig te zijn.
„De oude schuld wordt niet groter,
maar er moet toch een modus gevonden worden orn deze ook te voldoen",
dat is het verzoek van het gemeentebestuur geweest aan de Bouwes Direktie, we wachten dus rustig op antwoord. Bovendien zijn er wel meer
zaken die iedere week zorgvuldig door
ons worden overwogen, zo verwonderlijk is dit, dus niet", aldus de heer
Machielsen.
Enkele maanden geleden, eind februari, werd aan het Bouwes Concern
door de gemeente kenbaar gemaakt,
dat men overwoog het gehele complex van de toevoer af te sluiten,
wanneer niet betaald zou worden. De
schuld was namelijk opgelopen tot
ruim twee-en-een-halve ton. Sindsdien wordt door Bouwes ƒ 15.000,- per
week overgemaakt, dit bedrag draagt
er zorg voor dat de schuld niet oploopt, doch vermindering van de
schuld verloopt dus uiterst traag.

Afhankelijk van de betalingsvoorstellen van Bouwes, zal het college du
komende week een besluit nemen.

MEDEDELING
In verband met Koninginnedag
zullen onze kantoren op vrijdag
30 april de gehele dag gesloten
. . zijn.
,
Oirektïe
Zandvoorts Nieuwsblad.

PSP-Zandvoort in
Progressieve Partij
ZANDVOORT - Hoewel de PSP in de
badplaats nog maar enkele officiële
leden heeft, blijkt dat er bij een gemeenteraadsverkiezing in de gemeente nog altijd minimaal honderd stemmen op deze partij worden uitgebracht.
Het partijbestuur der PSP stimuleert
op dit moment zoveel mogelijk met
eigen lijsten aan gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. „Doch dit
lijkt in Zandvoort momenteel zinloos", aldus Wim Kluijskens van de
PPR.
„Daarom heb ik besloten om mezelf
op de lijst van Progressief Zandvoort
te plaatsen om hiermee de richting
binnen de politiek in Zandvoort vertejenwoordigd te laten zijn. Ik hoop
liermee dan tevens verklaard te hebben waarom de PSP m Zandvoort niet
met een eigen lijst uitkomt, maar is
opgegaan in de Progressieve Partij
Zandvoort", zo luidt de verklaring
van deze PSP'er.

:feiï)orpsstraat 8,;Aalsmeeri;

Zandvoort Festival
ZANDVOORT - Onderstaand volgt het voor de komende week
vastgestelde programma van het Zandvoort Festival, dat de
opening van het seizoen in de badplaats betekent:
Zaterdag l mei:
Grandioos kinderprogramma m.m.v. Les Diaboliques, aanvang
14.00 uur, entree ƒ 2,50.
Avondprogïamma m.m.v. Egelandpr T^rolerkapel. de Jozef Maler
Muzikanten en Corry Konings. Aanvang 20.00 uur, entree ƒ 7,50.
Zondag 2 mei:
Drumband en majorettenfestival. Aanvang 13.00 uur op de Grote
Krocht.
Stuyvesant Drive-Inn, licht- en videoshow. Aanvang 20.00 uur,
entree ƒ 7,50.
Maandag 3 mei:
Grote Westfriese bruiloft plus dansen. Aanvang 20.00 uur, entree
ƒ 17,50, incl. maaltijden.
Woensdag 5 mei:
Kinderdisco, aanvang 14.00 uur, entree ƒ 2,50.
Guys & Dolls, voorprogramma de groep Yucka, aanvang 20.00 uur,
entree ƒ 10,-.
Donderdag 6 mei:
Willem Ruisshow met maar liefst ƒ 15.000,- aan prijzen. Aanvang
20.00 uur, entree ƒ 12,50.
Vrijdag 7 mei:
Jazzavond, m.m.v. Ruud Jansen en andere bekende jazzformaties.
Aanvang 20,00 uur, entree ƒ7,50.
Zaterdag 8 mei:
Country en westernavond m.m.v. Early Bird, Aanvang 20.00 uur,
entree ƒ7,50.
Zondag 9 mei:
Koffieconcert m.m.v. Trio Hellenique, aanvang 12.00 uur, entree
ƒ 5-, incl. kopje koffie.
Beierse avond m.m.v. Eedelweiss Kapel, aanvang 20.00 uur, entree
ƒ 7,50. Voorverkoop van kaarten voor al deze evenementen: Grote
Krocht 20, tel. 12560 en 13203 (Reisbureau Kerkman).

Voor ons kantoor te ZantiVoort
zoeken wij een

Stuntrijden krijgt staartje

Vragen raadslid
over gebruik circuit
ZANDVOORT - Gert Toonen
[fractievoorzitter van de PvdA)
heeft het college schriftelijk vrajen gesteld over het optreden
van de Belgische stuntrijder op
tweede Paasdag op het circuit.
Deze man reed met een auto dwars
door een bus, en verwondde niet aleen zichzelf, maar ook werden drie
Beschouwers op de tribune door
rondspattende scherven geraakt.
Gert Toonen vraagt het college of
voor deze „stunt" toestemming was
verleend. Hij baseert zijn vraagsteling op het contract van de Cenav met
de gemeente, waarin nadrukkelijk
staat vermeld voor welke doeleinden
iet circuit gebruikt mag worden. Voor
andere evenementen is nadrukkelijk
de goedkeuring van liet College van B
en W vereist.

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt:

RESERVE
BEZORG(ST)ERS
voor de vakantieperiode
JULI en AUGUSTUS.
Min. leeftijd 15jaar.
Tel. 1 71 66

die tijdens vakanties, ziekte en andere gelegenheden onze kantoorhoudster kan

vervanyen.

Sollicitaties ujn kjntoüt

De vragen van het raadslii' concentrcren zich rond de vraag "f voor dit
stun'.rijden toestemming it. gevraagd,
en zo ja is hieraan dan goedkeuring
verleend?

Postbus 26-2040 AA Zandvoort

Goedkeuring
„Indien goedkeuring i.s verlet nd, acht
het college een dergelijke {.•oudkeuring dan niet in strijd net de intentie
van de overeenkomst, zeker met het
oog op de in de preambule van du
overeenkomst opgenomen passage
over veiligheid en toeschouwers", aldus Toonen.
Wanneer vooraf door de Cenav geen
toestemming is gevraagd en door het
college ook niet verleend, wat heef',
het college gedaan toen men van dit
stuntrijden op het circuit kennis heeft
genomen, waaraan hij dan tevens de
hieruit voortvloeiende vraag stelt
waarom het college m het laatste
geval dan niet gebruik gemaakt heeft
van het recht een dergelijk evenemenl
onmiddellijk af te gelasten of te .->taken.
Bovendien vraa;;t liet raadslid of liet
college, in geval er geen toestemming
werd gevraagd, noch goedkeuring
werd verleend, er door het college
geen stappen werden genomen het
evenenemt te doen stoppen, en wat
men denkt te doen aan een „oneigenlijk gebruik van de racebaan", zoals
dit nu is voorgekomen, in de toekomst
tegen te gaan.
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is beter
ZANDVOORT - D'66 heeft de afgelopen zittingsperiode in de gemecnteraad van Zandvoorl één
zetel bezt, doch vertrouwt erop
dat bij de komende gemeenteraadsverkiezing, het vertrouwen
in deze partij in de badplaats zo
is toegenomen, dat men in de
toekomst met twee zetels vertegenwoordigd zal zijn.
Degene die D'Cü in de afgelopen
periode het meeste gezicht gaf,
Thom van Erp is echter vertrokken, hij wordt sinds september
1981 vervangen door het raadslid
Nel Vreugdcnlül.
Wordt in Zandvoort echter over
D'66 gesproken, dan wordt gedacht aan de huidige lijsttrekker, wethouder Jan Termes die
de portefeuille Publieke Werken,
grondbedrijf, bouw- en woningtoezicht en sport en milieu beheert.
Bij de gemeenteraadsverkiezing van
1978 was Jan Termes de tweede man
van de plaatselijke groepering Inspraak Nu en het was dan ook voor
deze lijst dat hij in aanmerking kwam
voor een wethouderszetel toen bleek
dat de formatie van een college in
1978, niet één, twee, drie van de grond
kwam.
Ruim twee jaar is hij echter lid van
D'CG, een partij waarin Termes zich
uitstekend thuis voelt, omdat hij met
zijn praktische geest zich nauw verwant voelt aan de doelstelling van
deze partij. „Het streven is gericht op
doelmatigheid en neemt afstand van
dogma's. Evenmin is bij D'66 sprake
van een selekte belangenbehartiging.
Bij het kiezen moet het belang van de
gemeenschap tegen dat van individuen en groepen zorgvuldig worden
afgewogen, daarom ook sta ik achter
D'66 en vertegenwoordig deze partij
graag in de gemeenteraad", aldus de
huidige wethouder.

Door Jan Termes wordt dit nader
gepreciseerd: „Kijk voeger, ik spreek
nu van de politiek van vlak na de
oorlog tot pakweg 1974, kon je met
een bulldozer de duinen intrekken,
hot terrein platwalson en daar ruim
bouwen, aanleunend tegen de huidige
bebouwing. Dat is geweest. Zandvoort moet er rekening mee houden
dat door een veranderde instelling het
in de naaste toekomst duidelijk is dat
er meer gebouwd zal moeten worden
in de sektor één- en tweepersoonshuishoudens. Dit vergt meer woningen, of wooneenheden. Door de ministeriële bepaling, dat Zandvoort niet
buiten de huidige gemeente grenzen
mag bouwen, zullen wij de beschikbare ruimte stringenter moeten verdelen. Zeker bestaat er bij ons in Zandvoort geen behoefte meer aan de
duurdere woningen in de vrije sektor.
Wij zullen dus een nadrukkelijker
Ruimtelijk Ordeningsbeleid moeten
voeren; dit houdt een verdichting van
de bebouwing in."

Milieu

In samenhang hiermee verklaart Termes dat D'66 in de badplaats er vooralsnog weinig voor voelt de zuidelijke
duinen te gaan bebouwen. „Misschien
een smalle strook, maar dat zal toch
alles moeten zijn."
Voor het openbare duinterrein dient
een betere beheersvorm te komen, is
de mening van deze lijsttrekker.
„Milieupolitiek is van groot belang
voor de toekomst, een betere beheersvorm van de openbare duinen een
eerste vereiste. In de komende vier
jaar zal hier toch een oplossing voor
gevonden moeten worden. De duinen
rondom Zandvoort zijn verloederd,
een verloedering die zich snel doorzet,
ik weet dat er momenteel weinig financiële middelen zijn, maar het zal
de komende jaren hoe dan ook aangepakt moeten worden. Deze verloedering moet een halt toegeroepen worden, voordat het te laat is", aldus
Termes die stelt dat ook de groenvoorziening in het dorp zelf hem na
aan het hart ligt.
Ruitelijke ordening
„Als wethouder van PW ben ik daar
Het streven van D'66 in de komende nauw bij betrokken geweest. Ieder
' periode zal erop gericht zijn een strin- jaar worden er zo'n driehonderd bogenter Ruimtelijke Ordening-beleid men geplant, maar het valt weg. Bomen plantje voor de volgende generate voeren.
tie, toch is ook hier een eerste aanzet
gegeven die gecontinueerd dient te
worden", is zijn mening.

Laatste nieuws
viering
Koninginnedag

ZANDVOORT - Aan de ouders van de
kinderen van de kleuterscholen wordt
verzocht de kleuters minimaal tien
minuten voordat het feest begint af te
zetten bij Het Huis in de Duinen. De
kinderen moeten hun naamkaartje
plus dat van de school duidelijk zichtbaar dragen.
Er is helaas voor ouders of begeleiders
géén plaats over in de ruimte waarin
het feest gevierd wordt.
De kinderen willen graag bij hun eigen .juf' en vriendjes zitten, dus
graag op tijd aanwezig zijn. Er is
parkeergelegenheid buiten de hekken
van Het Huis in de Duinen aan de
Herman Heijermansweg.
De tijden: voor de kleuters van de
Josina v.d. Ende, Maria Van Heuven
Goedhart en Nicolaas scholen duurt
het feest van 9.30-10.30 uur.
De volgende -oorstelling, die van
10.45 uur, is besi^md voor de leerlingen van de Woelwaters, Hannie
Schaften Oranje Nassau kleuterscholen. Deze duurt tot 11.45 uur.
De scholen zelf zijn op die dag gesloten.
Homctrainerwcdstrijdcn: Voor deze
wedstrijden kunnen deelnemers zich
nog aanmelden bij Rijwielhandel Versteege. Haltestraat.
Kinderspelen: Deze zullen in tegenstelling tot overige berichten plaatsvinden op de Grote Krocht. Om 14.30
uur vindt in de tent de prijsuitreiking
plaats door de heer Machielsen.
Ringsteken: Voor het ringsteken op
de fiets kan men zich voor de feestdag
opgeven bij Reisbureau Kerkman,
tel.: 13203, of op Koninginnedag vóór
10.15 uur in de feesttent.
Rad van Avontuur: Hier zal een extra
ronde worden besteed aan de verloting van een tekening van W. Harms
met een waarde van ƒ 250,-.
Tenslotte blijkt Snackbar Moolenaar
de schenker te zijn van de hoelahoepels die aan de kleuters worden
uitgereikt.

Leefbaarheid
Speciaal de leefbaarheid van het
dorpscentrum is een zorgenkind van
D'66.
De huidige gang van zaken baart
zorgen. „Het evenwicht tussen de recreanten en de bewoners lijkt verstoord", zegt Termes. „Recreanten
zijn ook bij D'66 van harte welkom,
een historisch gegeven draai je niet
terug, dat hoeft ook niet, maar er doen
zich in het centrum momenteel situaties voor die niet langer getolereerd
kunnen worden. Ik denk hierbij aan
het gedrag van automobilisten. Een
betere afweging lijkt ons uiterst noodzakelijk. Het dorpsentrum moet voor
de inwoners „leefbaar en veilig" blijven, dus ook dat zal onze onverflauwde aandacht hebben. Wij zullen con-

Circuit

stant alert moeten reageren, wanneer
zich onleefbare situaties gaan voordoen."
In dit kader wordt dan ook door D'66
gedacht aan de ontwikkeling van sociale woningbouw zoals dat momenteel in het oude dorpscentrum op
gang gekomen is.

bestuur worden buitengesloten, doch
beide punten leiden wel tot de conclusie, dat het college van B & W
een werkbare'basis moet hebben in
de gemeenteraad en zich tevoren met
een beleidsprogramma dient te presen teren.
Zo staat het in het verkiezingsprogramma dat volledig door de kandidaten van D'66 wordt onderschreCollegeprogram
ven", aldus Termes.
De woordvoerder van D'66 heeft als Hieraan wordt door hem toegevoegd
het college gedurende de rit ruimInspraak-nu-man de laatste vier jaar dat
gewerkt volgens een collegeprogram. te moet hebben in te haken op veranIs D'66 voorstander van het werken
met een collegeprogram?
„Voor wat betreft het dcmokratisch
funktioneren van het gemeentelijk
en andere vormen van openbaar bestuur betreft, betekent dit dat het
handelen van het bestuur toetsbaar
moet zijn. Daartoe moet het bestuur
doelstellingen en methoden die het
wil toepassen kenbaar maken en
vastleggen.
Het betekent ook, dat niet op voorhand partijen van deelname aan het
ZANDVOORT - Voor de komende
gemeenteraadsverkiezing op woensdag 2 juni aanstaande zijn in Zandvoort de navolgende partijen ingeschreven die deel zullen nemen.
1. WD - lijsttrekker Jelle Attema
2. CDA - lijsttrekker Richard van As
3. PvdA - lijsttrekker Gert Toonen
4. Inspraak Nu - lijsttrekker P. Flieringa
5. D'66 - lijsttrekker Jan Termes
6. Progressieve Partij Zandvoort
(PPZ) - lijsttrekker Frank Schiltmeijer
7. Plek van de Niet Stemmer - lijsttrekker A.A.W. de Vries
8. Gemeente Belangen - lijsttrekker
J.J. (Jaap) Koning.

Een iets genuanceerder mening over
het circuit blijkt voor te komen in
het verkiezingsprogramma waarvan
wordt gezegd:
„De positie van het circuit is van
wezenlijk belang voor de ruimtelijke
ontwikkeling van Zandvoort. Uitgangspunt voor D'66 is dat er op
korte termijn door middel van
nieuwbouw aan de woningbehoefte
in Zandvoort voldaan kan worden.
Zolang het circuit (CENAV) niet volledig aan de bepalingen van de wet
Geluidhinder kan voldoen, lijkt sluitinghiervan onontkoombaar. De lasten van een eventuele sluiting mogen
niet afgewenteld worden op deZandvoortse bevolking. Voorwaarde voor
sluiting is eveneens dat de rijks- en
provinciale overheid keiharde toezeggingen doen met betrekking tot
het toewijzen van de nodige bouwcontingenten, steun voor het realiseren van rekreatieve voorzieningen en
betaling van de afkoopsom aan de
CENAV. Een permanente objektieve
registratie van de geluidproduktie
van het circuit is van groot belang
om te zien of het circuit aan de
normen van de wet Geluidhinder voldoct. Regelmatige publikaties moeten de burger over de stand van
zaken voorlichten."
M. Ates

Herdenking gevallenen

ZANDVOORT - Dinsdag 4 mei zullen ook in Zandvoort de gevallenen uit de
Tweede Wereldoorlog worden herdacht.
Van 18.00 tot zonsondergang (21.09) uur zullen van alle openbare gebouwen de
vlaggen halfstok worden gehangen. De burgers wordt verzocht deze gedragslijn te volgen.
Aan de horecabedrijven is verzocht op deze avond van 19.30-20.30 uur de
exploitatie van het bedrijf zodanig voort te zetten dat daaraan vermakelijkheden ontbreken. Men wordt verzocht de buitenverlichting (neon- en lichtbakken) te doven en geen andere muziek ten gehore te laten brengen dan die van
de officiële Nederlandse radiozenders.
Van 19.00-19.30 uur zal in de Hervormde Kerk een door de plaatselijke
commissie Nationale Herdenking voorbereide samenkomst plaatsvinden,
waarin door de burgemeester een kort herdenkingswoord zal worden gesproken. Muzikale rhedewerk|ng verleent het koor voor Ouderen „Het Anker" o.l.v.
mevrouw Riet Pruissenj Verzetspoèzie zal worden voorgedragen door mevrouw S. v.d. Berg-Dorrèboom.
Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de collecte bij de uitgangen van het
kerkgebouw voor het werk van de plaatselijke commissie Stichting 1940-45.
Op deze samenkomst sluit aan een stille tocht die aanvangt op het Kerkplein.
De stoet begeeft zich langs de gebruikelijke route naar het monument in het
Vijverpark.
Van 19.45 uur af tot 30 seconden voor 20.00 uur zullen de kerkklokken luiden.
Vanaf 20.00 uur af tot twee minuten daarna wordt op de herdenkingsplaats
volkomen stilte in acht genomen. De inwoners wordt verzocht deze stilte
overal en algemeen te betrachten.
De weg naar de herdenkingsplaats wordt te voet afgelegd, er worden geen
vaandels of vlaggen meegevoerd.
Na beëindiging van de plechtigheid in het Vijverpark wordt de vlag gehesen,
waarna de Zandvoortse Muziekkapel ter afsluiting het Wilhelmus zal spelen.
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Bangkok-Zandvoort

Op Koninginnedag a.s. vrijdag Op de „rommelmarkt" die ook dit
gaat u toch ook naar de rommei- Jaar met Koninginnedag wordt gemarkt? Vergeet u dan niet de houden en dit keer voor het eerst
kraam van de welfare-afdellng van . „overdekt" is, een gegeven waarhet Nederlandse Rode Kruis te mee niet alle Zandvoorters het
bezoeken! Onze afdeling Zand- eens zijn, omdat het de sfeer uit
voort heeft het afgelopen seizoen het centrum haalt, maar goed daar
weer hard gewerkt en er is ook wil ik het niet over hebben, want
weer voor elk wat wils. Er zijn daar gaat het hier niet om, op deze
leuke dingen bij en er zijn ook rommelmarkt is dit jaar een spekoopjes te halen. Wij verwachten u ciale kraam.
gaarne! Ik beveel dit bezoek van
harte bij u aan.
Deze kraam wordt bemand door
leden van de zendingscommissie
van de Gereformeerde Kerk, met
Hulp gevraagd
een bepaald doel, namelijk geld
Eind vorige week heb ik bezoek bijeen te brengen voor het werk
gehad van de moeder van Kees van mevrouw Valk in Bangkok.
Visser, onze zeezeiler, die momen- Mevrouw Valk is een Zandvoortse
teel na veel bange avonturen is die vorig jaar met haar man naar
aangekomen op Horta, de hoofd- Thailand verhuisde. In Bangkok is
stad van de Azoren. Zo ik u al ze in aanraking gekomen met zusvertelde is zijn jacht na bar slecht ter Jeanne van der Aalst, een beweer in de haven gezonken en later kende verschijning onder de allerdoor een kraanwagen weer op het armsten in deze metropool.
droge gebracht. Er blijkt zeer veel Zuster Jeanne is nog één van de
schade te zijn. De motor moet weinigen van de orde der Ursuligeheel worden gerepareerd en lek- nen die met haar ruim zeventig
kages worden gedicht. Dat zijn de jaar ervoor zorgt dat een aantal
twee hoofdzaken van de kostbare van deze Thaise bewoners tenminreparatie. Kees wil naar huis, zo ste nog een enigszins draaglijk bespoedig mogelijk, maar zit diep in staan hebben.
de penarie wat het geld betreft
want hij heeft bijna niets meer om Een noodkreet van mevrouw Valk
de schade te betalen, die waar- werd aldus uitgezonden om ook
schijnlijk niet gering zal zijn. Zou- vanuit Zandvoort dit werk te onden wij hem niet wat kunnen hel- dersteunen: een noodsignaal opgepen? Indien b.v. elke inwoner van vangen door deze zendingscomZandvoort een gulden geeft, om missie die op de rommelmarkt wil
maar iets te noemen, zou er al een trachten wat extra geld bijeen te
aardig bedrag bijeen kunnen wor- krijgen voor dit werk.
den gebracht. Mevrouw Visser Voorlopig betekent deze aktie een
heeft nu een rekening geopend bij eerste aanzet, mochten er nog
de Amro Bank te Zandvoort aan meer initiatieven ontwikkeld worhet Kerkplein no. 7. Zij staat inge- den, dan houd ik u op de hoogte.
schreven onder banknummer Mocht u dus naar de rommelmarkt
43.98.60.822 ten name van me- gaan, vergeet deze kraam niet,
vrouw B. Visser-Verheij, postgiro eten en drinken betekenen in een
no. 8238 t.n.v. Amro Haarlem. U land en een stad als Bangkok veel,
kunt u bydrage - hoe gering ook - héél véél.
daar eventueel persoonlijk bij de
bank afgeven, of anders gireren.
Contactpersoon bij de bank is Ire- Zandvoortmeeuwen
ne Zwemmer. Ik hoop van harte,
dat deze oproep voor hulp enig Het gaat goed, buitengewoon goed
resultaat zal hebben, hoe gering met ons eerste elftal van Zanddat bedrag ook zal zijn, want alle voortmeeuwen. Elke week opbeetjes helpen. Nakaarten hier- nieuw wachten we in spanning af
over helpt niet, want Kees heeft in en iedere week brengt ons weer een
elk geval een prestatie geleverd, nieuwe overwinning, dat gaat in
die er zijn mag. Dat hij door het deze competitie nu bijna elke week
aanhoudende slechte weer door zo, zij het af en toe op het nipperpech is achtervolgd, is tenslotte tje, maar de veroverde puntjes telzijn schuld niet. Laten wij nu daad- len lekker aan. We mogen wel zegwerkelijk steunen, door hem een gen, dat heel Zandvoort met de
financieel duwtje te geven. Dat successen van onze jongens meeheeft hij hard nodig. Ik wacht met leeft, het is soms bijna ongelofelijk!
belangstelling af, wat uw reaktie Met nog drie wedstrijden te spelen
op dit alles zal zijn en zal u elke staan we nu al vier punten voor op
week op de hoogte houden van de nummer, twee. Het is nog te vroeg
stand van zaken. Niet afteen zijn om te juichen, maar een kammoeder, die hier nu alleen voor pioenschap, en een overgang naar
staat, daar zijn vader nog steeds in de eerste klasse zit er toch dik in!
het ziekenhuis verblijft, maar ook Dat geeft de burger moed en mag
wij allen leven in deze van harte in deze kolommen toch ook wel
met hem mee. Laten wij dat nu ook eens vermeld worden. Houden zo,
daadwerkelijk tonen, door het mannen en niet overmoedig worbrengen van een klein offertje. Ik den in deze laatste spannende wewacht met spanning af!
ken, want we zijn er nog niet!

MARTINE BIJL BRACHT GROOTSE SHOW

ZANDVOORT - Zichtbaar ontroerd nam mevrouw dr. ir.
M.M.Y. Meijer-Praxmarer de
„prix d'Humanité 1982" van de
voorzitter van de Lions Club
Zandvoort, maandagavond 26
april 1982 in ontvangst. Het speciaal voor deze gelegenheid gemaakte beeldje van de bekende
beeldhouwster Bep Sturm-van
de Berg geeft de gedachte achter
de SOS-kinderdorpen subliem
weer, en het was dan ook als
secretaris van de Stichting Nederlandse Vrienden der SOS-kin-

derdorpen dat mevrouw Meijer
dit kunstwerk in ontvangst nam.
Door mevrouw Meijer werd deze gelegenheid tevens aangegrepen om de
aanwezigen bij deze prijsuitreiking in
het Bouwes Hotel uitgebreid te vertellen over de organisatie rondom deze
kinderdorpen.
De SOS-kinderdorpen-beweging is
een privé „social welfare" organisatie
en politiek geheel onafhankelijk. De
associatie in ieder land is verantwoordelijk voor het SOS-werk in eigen
land. De taak is het bevorderen van
dorpen, alsmede het verkrijgen van de
noodzakelijke fondsen. De Stichting

Wïeuwsfalad

Vrienden van de SOS-kinderdorpen (handgebreide pullovers van Govers
ondersteunt het werk in diverse lan- met pailetten geborduurd gedragen
den financieel.
op leren pantalons), veel vleermuisHet eerste kinderdorp in 1949 te Imst
stond model voor de tientallen dorpen
die later over de gehele wereld werden
opgericht en steunen op hetzelfde
principe. Het gaat erom dat verlaten
of ouderloze kinderen in gezinsverband, met een aantal broertjes en
zusjes en een moeder opgroeien. De
kinderen krijgen een eigen moeder,
een vrouw die van het kinderdorpmoeder-zijn een levenstaak wil maken. Men blijft in hetzelfde land, ook
het eigen geloof wordt aangehouden,
zodat deze kinderen toch een basis
krijgen om als waardevolle burgers
van hun land te kunnen opgroeien.

Feestelijk

OnaihankGlijk nieuwsblad voor Zandvoorl,
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Verschijnt tedere donderdag.
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Welfarewerk
derde omstandigheden. „Zo is dit de
afgelopen periode ook gebeurd en ik
vind dat de kiezers er recht op hebben
van tevoren te weten waar ze aan toe
zijn.
Dit houdt in dat ik denk datje reallstisch moet zijn in de politiek en geen
waandenkbeelden, of onuitvoerbare
plannen moet blijven nastreven."
Je kunt een beleidsprogramma uitstippelen, maar je moet met elkaar
kunnen besluiten de koers te verleggen als dat doodzakelijk blijkt."

Wethouder Jan
Tcrmcs,
lijstaanvoerder van
D'66 in Zandvoort, die van
mening is dat de
gemeente
slechts gebaat
zal zijn bij het
voeren van een
realistische politiek.

•• •

Mevrouw Meijer-Praxmarer te zamen met de beeldhouwster Bep
Sturm-v.d. Berg bij de Prix d'Hunianité 1982

Rond deze prijsuitreiking was een
feestelijk programma opgebouwd,
waaraan onder andere belangeloos
door de drie beroemde couturiers
Frans Molenaar, Frank Govers en
Max Heijmans, medewerking werd
verleend. Er was een grandioze modeshow uit de kollekties van dit driemansschap, een show die een aanmerkelijk vlotter verloop kreeg dan het
vorig jaar.
In hetzelfde genre, werden nu beurtelings ontwerpen getoond drie per keer
van iedere coutuier. „Vakmanschap is
Meesterschap" dat bleek al snel bij
het zien van de perfekt gesneden
broekpakken van Frans Molenaar,
veel felle tinten, waaronder nieuwe
fuchsia-rose, in het Engels ook wel
shocking-pink genoemd, de benaming
„shocking rose" was door ladyspeakster Noortje Rol ter plaatse verzonnen, zoals ze ook met veel verve ook
van een jurkje met verlaagde taillelijn
een blouse en rok maakte en de namen van de couturiers door elkaar
haalde.
Dit alles deed niets af aan de onnavolgbare chique van de modellen van
Max Heijmans, of de uitbundige, toch
wel meer op de jeugd gerichte kleding
van Govers.
Veel suède in de combinaties van leer,
crépe-georgette, zuiver zijde, wol

Foto: Jenny E. Wesley
achtige mouwen en alle couturiers
werken dit jaar met opstaande kraagjes, geplooid of recht, ook nog even de
felle zwart / wit contrasten van Molenaar, veel pakjes met rechtgesneden
rokken en van Heijmans bolvormige
rokken, soms in lagen, onder strakke
lijfjes. Inderdaad
„beeldschoon",
maar of de aanwezige dames inderdaad toestemming van hun echtgenoot nodig hebben om de salons van
de couturiers te bezoeken, zoals de
duidelijk Telegraaflezende Noortje
Rol opmerkte, valt nog te bezien.
Na een pauze met verloting was er nog
een optreden van Martine Bijl met
Henk van der Molen. Een stralende
Martine die eveneens belangeloos
meewerkte, was geweldig.
Hiervan kan gezegd worden „goede
wijn behoeft geen krans", hetzelfde
geldt trouwens ook voor het wek van
Lions Club Zandvoort.

)p deze foto, genomen in de zomer van 1929, zien we, vanaf de strandafgan^
nj de Zeestraat, de monumentale Admiraalshuizen op de vroegere Noordboulevard. Ze waren als familiepension altijd bijzonder in trek door dt
windvrije loggia's met klein balcon, waardoor men altijd een fraai uitzicht
op de zee had, Aan het einde van de boulevard zijn nog juist de contourei
van het vermaarde Grand Hotel Viüst te zien.

Oud Zandvoort
Van bewoners van de Bodaanstichting heb ik vernomen dat de
dia-avond, gehouden door de heer
Steen, een geslaagd karakter heeft
gehad.
Het vaak zeer zeldzame fotomateriaal uit deze tijd toonde verrassende beelden van de voormalige
hotellerie en de gunstige economische gevolgen voor het dorp na de
aanleg van de spoorbaan HaarlemZand voort (1881) en de doortrekking van de elektrische tramverbinding naar de badplaats in 1899.
De stijgende cijfers van het gastenbezoek naast een sterke ontwikkeling van het dagrecreanten-bezoek
(in die tijd „dagjesmensen" genaamd....) hebben een bijzondere
stempel op de commerciële vooruitgang van Zandvoort gedrukt.
Zo werd er aan het einde van de
negentiger jaren een groot-vastcircus met 1500 zitplaatsen gebouwd, het zgn. Olympia Palace,
terwijl ook de eertijds zo vermaarde Passage, met haar hoge glazen
dak, duizenden bezoekers trok.
Deze glorie is overigens in de twintiger jaren van deze eeuw door
enkele noodlottige branden tot as
vergaan, maar het tekende toch
duidelijk het voortvarende ondernemersschap uit die dagen.
Ook werden er tal van beelden uit
het vroegere dorpsleven getoond,
waarbij de oudste straten van het
dorp, de Hogeweg en de Kerkstraat, centraal stonden. Naast de
tanende vissersvloot van de eens
zo fraaie en stoere bomschuiten
aan het strand, zag men de duidelijke opkomst van het badleven.

dat tenslotte net totaalbeeld van
Zandvoort zou gaan bepalen. Ook
de aanleg van de dubbelbaans Zeeweg (in 1921) van Bloemendaal
naar Zandvoort heeft daartoe bijgedragen.
Tal van herinneringen werden opgeroepen bij het zien van de eertijds zo fraaie Noordboulevard met
de monumentale admiraalshuizen,
de gezellige terrassen aan zee en de
stijlvolle vroegere Strandweg met
de sfeervolle etablissementen.
Maar ook het „Zeemanshofje", de
oude Spoorstraat met het snoepwinkeltje van „Tuiltje" en de lage
vissershuisjes van de oude Noordbuurt kregen het volle pond der
belangstelling....
Bij het zien van de oude dorpsstraten merkte men (terecht) op, dat
het dorp vroeger veel „groener"
was. In alle straten stonden fraaie
bomen, die voor een waar loverdak
zorgden en die nu yrijwel geheel
uit het dorpsbeeld zijn verdwenen.
Op dit punt kan men inderdaad
een duidelijke verarming waarnemen. Op tal van dia's zag men ook
duidelijk, dat het lager liggende
dorp vroeger een meer geleidelijke
aansluiting vond met de hotels
aan het zeefront, in tegenstelling
tot de na de oorlog gepleegde
hoogbouw, die niet harmonieert en
zelfs storend fungeert op het
dorpsbeeld.
Aan het einde waren er, naast een
zeer dankbaar applaus, fraaie bloemen voor de heer Steen en de heer
C. Zwaag, die de voorstelling technisch verzorgde en zelfs een originele opname van „strandmuziek"
uit 1934 van Engel Paap's Vissersband liet horen
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Fa. Gansner & Co.
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Net als u vrij bent
schijnt de zon niet l

GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Voor al uw

SONNEVELD SPORTING
per halfuur

Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

cn
öU/~

(bij 3e keer lx gezichtsbruiner GRATIS)

Snelbruin-apparaten (2) voor het gezicht
per 20 minuten

Natuurlijk incl. gratis zwemmen in ons water van 30° C.

AUTORIJSCHOOL

|G. van Engelen
Ing. Friedhoffplein 11
Rijksgediplomeerd
Schakel, automaat en vrachtwagen.
Voor afspraken bellen tussen 18.15-18.45 uur
van maandag tl m vrijdag.

Tel. 02507-13887
l'Kwekerij
van Kleeff

naar:

TECHNISCH BUREAU A. VADER
- Prinsesseweg 52 A. Zandvoort,
telefoon 02507 -131 76
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67.

ledere dag 10.45 uur
verse saucijzen

Van Stolbergweg 1 -Zandvoorl.
telefoon 17093
VERENIGING TUIN-EN
ISWiwwaDSVDOHSENING

Voor al uw:

«

. v#

Bouwbedrijf J.Ö. KEUR
Fahrenheftstraat 4. 2041 CH
Tel. 02507 -14137.

Uw adres voor:

ebst kousen, panties,
knie- en enkelstukken,
ook naar maat
Drogisterij

BOUWMAN
Oranjestraat?
Zandvoort
Tel. 02507 - 1 23 27

Algemene
Ledenvergadering
welke gehouden zal worden op dinsdag 11 mei
in het Gezondheidscentrum,
Beatrixplantsoen 1, Zandvoort.
Aanvang 20.00 uur.
AGENDA:
1. Opening
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 22-6-1981
3. Jaarverslag 1981 - secretaris
4. Jaarverslag 1981 • penningmeester
5. Begroting 1983
6. Bestuursverkiezing: aftredend en
herkiesbaar is de heer F. Bakker, secretaris
7. Rondvraag
8. Sluiting
Het staat de leden vrij, om andere personen
als kandidaatbestuurslid voor te dragen en
wel schriftelijk uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering bij de secretaris de heer F. Bakker,
Voltastraat 22 te Zandvoort, vergezeld van een
door de betreffende kandidaat getekende verklaring - waarin vermeld - dat hij/zij een eventuele benoeming aanvaardt.
Het bestuur

-<U

BAKKERIJ

* Bomen en heesters,
vaste planten
* Bloem- en groentezaden
* Jiffy pots
* Zaai/potgrond

tegelwerk
stucwerk
voegwerk
vernieuwen riolering
ontstoppen riolering
met de modernste
apparatuur:

SONNEVELD SPORTING
Passage 37, ingang bij de botsauto's -Tel. 02507 - 1 46 78

Voor al uw c.v.-, loodgietersen dakbedekkerswerk

De Kruisvereniging
nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de

Geen tijd voor de zon?
Kom bij ons op het kanon!

Snelbruin-apparatuur voor hetgehele lichaam.

SANITAIRE INRICHTINGEN.
WASTAFELS, enz.

•
•
•
•
•
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Zandvoort

R. v. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01

SONNEVELD SPORTING

Nieuw in Zandvoort
De V V U afd. Zandvoort-Bentveld houdt
politiek café op dinsdag 18 mei op het strand
bij de Rotonde in Club Maritime.
Iedereen is welkom, het Tweede Kamerlid
Keja en de raadsleden Jongsma en Attema
spreken er. U kunt vragen stellen over
gemeentepolitiek en circuit. De overige
VVD-raadsleden zijn aanwezig.
Vanaf 20.00 uur.

P.S. De VVD heeft bij de verkiezingen
lijst 1.

boulevard barnaart-zandvoort-02507-12553
Drogisterij - Reform

MOEREWBURG
Ontspanning, massage, plezier, gezondheid.
In water van 38-40° C warm, wordt uw hele lichaam aangenaam
gemasseerd. U voelt zich heerlijk ontspannen, verfrist en fit. Ook
heerlijk bij spierpijn en rheumatische aandoeningen, ledere dag geopend.
Tel. 02507 • 1 46 78. Ingang bij de bots-auto's.

Gespecialiseerd in

DIEETARTIKELEfU
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

FOTO Quelle
Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort
Te huur of te koop

Werkplaats
f 600,- huur p.m..
Vraagprijs
55.000,-k. k.
65 m2
Inlichtingen
Makelaardij o.g.
H. W. Costerbv
tel. 15531
Woningruil
Aangeboden
PART. FLAT
met tuin in Z'voortNoord.
Gevraagd
RUIME EENGEZINSWONING
in !\Kv.-Noord
Tel na 18.00 uur
15347

Bel voor cv
en sanitair

SAUNA
SQUASH
Prijs Htlksn-ugm Pul» v.a.fH.WS.-. incl. B.T.W.. afLciisücn. vrijltlijmul. l , j • • u - i

pacte personenauto naar een ruime allesvervoerder.
Met z'n strakke achterkant en z'n ver doorDe ver doorlopende, praktische 3e deur met
getrokken daklijn maakt een totaal nieuwe Polo zijn
z'n lage drempel, vergroot de gebruiksmogelijkentree. Een beetje brutale, eigenzinnige Polo.
heden van deze veelzijdige Polo aanzienlijk.
Typisch een Volkswagen. En geen volgwagen.
De pittige motoren van 29,37 en 44 kW waarFunctioneler en ruimer dan ooit.
mee de Polo is uitgerust, zijn door enkele ingrepen
Zo levert de nieuwe lijn die de luchtweerstand
nog zuiniger geworden dan zij al waren.
nog verder omlaag brengt, in het interieur pure
Zo gebruikt de 29 kW motor bij een constante
ruimtewinst op. Daar profiteren niet alleen lange
snelheid van 90 km/h slechts 5,8 liter (l op 16,7!)
achterpassagiers van, maar ook wat de bagageruimte
per 100 km,bij een snelheid van 120 km/h l op 12,0
betreft is veel winst geboekt.
Met een bagagecapaciteit van liefst 265 liter die en in het stadsverkeer ligt het gemiddeld gebruik
l op 12,3.
zich in een handomdraai tot 645 liter uit laat breiden,
Ook het interieur van de Polo is totaal verbouwt u de Polo in luttele seconden om van een com-

nieuwd. De stoelen zijn comfortabeler dan ooit,
Het complete dashboard is vóór alles overzichtelijk.
Opvallend zijn de vele extra's die voortaan
standaard vanaf de Polo C zijn ingebouwd.
Zo kent de Polo C een voorruit van gelaagd
glas, een wisser op de achterruit, a c l u e r n i i t v e r warming. traploos verstelbare voorstoelcn en andere
"extra's" waarvoor u niet extra betaal i.
En natuurlijk geldt v o o r d e n i e u w e Polo \ \ a t
voor alle andere Volkswagens geldt: de / e l l e o r n gerende s t u u r i n r i c h t i n g , de koersstabiliserendc
achteras en 6 jaar carrosseriegarantie op doorroesten
van binnenuit.
VOLKSWAGEN. DEGELIJK DUURT HET LANGST.

Sportcenter
Wim Buche!
A. J v d. M o o l e n s t r a o t J7. tal. 15S29 1oSè5
Djgelijks geODeid óók da weekeids v.^n S 00 uur tot
24 CO uur.

DKOGISTIIKIJ
PARFUMERIE

Bouwman
Dèpositair

M ar ben
Ellen Betrix
Msx Factor
Oranjestraat 7,
Zandvoort,
tel. 02507-12327
Bij

't Kinderwinkeltje
O

W

O

Burg. van Alphcnstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

Kinderkleertjes

kijken cn gezellig
koffiedrinken bij de
Ro;e Palmboom.
Buurewcg 1-3,
telefoon 16580.
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Autobedrijf

Kamerlingh Onnesstraat 23 -Zandvoort
Tel. 02507-145 80

U kunt toch beter bij:

Fiat - Lancia

50JAAR

nu

1^^^

IN-en VERKOOP
ALLE MERKEN AUTO's

. - ' •.•~ •

HETBESTE
IN DE BUURT!

Voor
elke blijde
rijder.

schade-reparaties.

Paviljoen „De Vijverhut

T TH1?'D'TI'V Louis Davidsstraat 15
JL/lOH/tV J. JL (t.o. V.V.V.), telefoon 16920.

Bruiloften en partijen.
GEEN ZAALHUUR!

Bij inlevering van deze advertentie geeft LIBERTY
in de feestweek 30/4 t/m 9/5

m

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort,
telefoon 02507-14565.

Zandvoort
viert één week
per jaar
f eest maar

,„ Ook uw adres voor

Korting bij konun te betaling.
Vondellaan 46, Zandvoort, telefoon 1.25.38.

op de toch al zeer scherpe prijzen

Fotograferen in de feestweek van
Zandvoort.

DE GAPER

Ga naar Foto Bakels voor de nieuwe
Agfacolor 100 kleurenfilm.
| Kerkstraat 31, Zand voo

heeft elke dag feest!
Met vaste kortingen en vaste lage prijzen.

m

1

•mKerkstraat 36, Zandvoort.

EENMALIGE

SURPRISE
AANBIEDING

gespecialiseerd
n grote maten.

Kerkstraat 4,
Zandvoort.

t frites

m°z

SE

'

Je aardigste foto's maak je
ÖÜS ta.

^•We^^^S^^^lS^^é^^M^M^
v^; .-,! ,.; • \ . .-JL'J> \''., ^•r' V:~ :'',.': . ,'„• - J.-'.- • .l-.".,••'S.g:

*>'•~~' , l..:.':.'.'".. -.. s .* -.'.' -•>',' •••.-.>

J\§|ï?%g

L. Goedhart

Voor dames- en herenmodecoiffures.

Toto - Rookartikelen - Lotto - Tijdschriften.
Kranten - Foto - Film - Ontwikkelen (Kodak).
ld.02507.1404»'M985.

Unieke stempelservice en visitekaartjes
in alle maten.

^M^fef^QC^||e dames ( ,
^^|S|l|ii§||^^foundafen,
badt
- ^l^$nl||kim^^d ' v ' • •

- r U-""ftmiVT-i/"MMi1J uiitf','ifT
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„Vrijdag wapperde reeds vroeg van al de openbare gebouwen en van
schier al de particuliere huizen in de hoofdstraten de Nederlandsche
-driekleur ter eere van den verjaardag van H.M. onze geëerbiedigde
Koningin".
Zo begint het verslag van Koninginnedag anno 1900 in het „Officieel Orgaan der Gemeente en Bad-Courant."
Wat is er veranderd in de ruim tachtig
jaar dat men in de badplaats koninginnedag viert?
Veel, en niet veel.
Gebruikelijk was dat de schoolkinderen een aubade brachten op het raadhuis, waarvoor lang was gestudeerd,
er was een optocht, en er werd „tonnetje gestoken", kinderspelen dus en
vuurwerk.
.Wat herinneren de schoolmeisjes anno 1910 zich nog van koninginnedag?
Op een „koppiesmiddag" in 1982 vertellen ze:
„Groot feest, dat betekende zaklopen
op het land van Groen (de huidige
Oranjestraat, red.) 's morgens optocht, en je kreeg een koppie mee naar
school om limonade te drinken. Het
begon eigenlijk al vroeg, je kreeg een
oranje strik in je haar, of een sjerp om,
dan de optocht, alle scholen deden
mee, van School B en de Gymnastiekschool dan liepen wij helemaal by Jan
Kassie om (de huidige Passage) en je
moeder stond te kijken. Eerst op het
Raadhuisplein, dan stak ze binnendoor naar de Zeeweg en maar zwaaien
naar je, spannend hoor!, daarna kinderspelen."
Een ander weet te vertellen dat er
koekhappen was en dat je op school
zeker een krentenbol kreeg.
De schoolmeisjes anno 1910 krijgen
nog de slappe lach wanneer ze denken
aan de Oranjefeesten zo omstreeks
1920. „Meid, dan kochten wij een rottinkie bij Potte-Keessie, daar deden
wij dan een strikje om, en dan stapten
wij heel chique achter de muziek aan

Verslag 1920:
31 Augustus. Dit opschrift,
zoo geheel gelijk als, dat, waarin
andere bladen hunne lezers
verslag doen van feestelijkheden
ter gelegenheid van de verjaring
van onzen geëerbiedigde Koninginne, brengt ons, bewoners van
een badplaats tot nadenken.
Wat vóór velen 31 December
is, is voor onze badplaats 31
Augustus, niet hét „Jabresende",
doch . . . het einde van het
badseizoen, den plotselingen
overgang van intense levendigheid en drukte in stilte en eenzaamheid.
Vandaar dan ook, dat sinds jaren
bier voor dezen dag bijzondere
voorbereidingen worden getroffen. De scheidende badgasten
bezoeken bij voorkeur nog eens
'"^yi gewone amuseinents-inrich.:'ngen en vele zaken geven nog
eens door etaleeren enz. een
zoo gunstig mogelijk aanzien.
Ook de artisten en musici,
die gedurende de minder mooie
Zomeravonden, (en dat waren
er dit jaar helaas velen) het
strandgemis door hun kunst
vergeten deden, nemen voor
acht of negen lange maanden
afscheid.
Het Oranjezonnetje liet ons
ditmaal vrijwel in den steek
en overdag was er als vanzelfsprekend minder vertier, doch
's avonds was het in verschillende etablisetnenten zeer druk.
Modern. Hoewel dit gezellige
cabaret tot 19 September geopend blijft, was bier ook de
tijd vun scheiden der artisten
wat het gevdig daarvan is.
Kees Pruis zong zijn parodie
op de Vlaamsche Leeuw, toegepast op de Hollandsche Maagd
en oogstte een geweldig applaus.
Jules Boesnach vermaakte aan
de piano een ieder met zijn
„Juffrouw van de vooruitgang"
en tezamen met zijn ecbtgenoote
werd de negerliefde in woord
en beeld voorgedragen.
Mr. Carter kwnm daarna met
zijn brandkast, liet zich boeien.

's avonds op zoek naar verkering."
Vuurwerk is er altijd geweest, en ook
paalklimmen. „Helemaal ingezeept
werd dat ding met groene zeep, en dan
-bovenin hingen de prijzen. Och mens
wat was dat gezellig Koninginnedag^
Aan het eind van het seizoen, dus
iedereen had wat geld te verteren, wat
dat betreft is het nu wel verwaterd
hoor. Echte ouderwetse Koninginnefeesten zijn er niet meer!"
Volgens deze dames scheen de zon
altijd!
En dat is dan wonderlijk, want de ene
na de andere vergeelde krant in het
gemeentearchief meldt: „Het weer
was reegenachtig" „Toen het begon te
regenen", en „Hoewel het kil en koud
was, bleef het droog".
Er mag dan veel veranderd zijn in
Zandvoort, het weer is hetzelfde gebleven, dat is één ding dat zeker is!

Donderdag 30 Aug. 1800.
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Redacteur-Uitgever P. L. DE VRIES. Kerkstraat 29.

1935: Het feest van Oranje
Alhoewel het weer niet medegewerkt heeft, slaagde de
viering van het Koninginnefeest weer een tikje beter als vorig
jaar en konden we bemerken dat ons wakkere Oranje Comité
de goede smaak van organiseeren volkomen te pakken heeft.
De Zandv. Muziekkapel zette reeds te 8 uur het feest in met
een aubade van de watertoren en wekte de inwoners — zco
nog piet op de been — uit hun slaap met. vaderlandsche
liederen.
Door een druk vlaggend dorp en langs vele borsten met
Oranje getooid, kwamen we te kwart
voor negen op het
Tramplein, waar de Zandvoortsche jeugd juist opgesteld stond,
na een kleine optocht van het plein van School D en waar
de talrijke inwoners bijeengestroomd, vergast werden op
echt Hollandsche liedjes. De heer E. Dees heeft zich wel weer
bijzondere moeite gegeven de kinderen goed te doen zingen, elk
versie verraadde zorg en hij zelf stond als een tweede Men}telberg_te^ dirigeeren.
Leek het er op, of de zandbouwwerkenwedstrijd,- letterlijk
en figuurlijk, in het water zou vallen, het werd plotseling
een weinig helderder in de bovendste regionen, af en toe
kwam de zon even om een hoekje kijken, zoodat na het zingen
een vlaggende stoet met scheppen gewapend, naar het strand
trok. Aangenaam was het daar' niet, want de wind blies met
groote kracht, maar de jeugd kon het zoo'n kort tijdje wel
volhouden en bakte en plakte naar hartelust met het nattige
zand. Veel orginaliteit vertoonde de jonge werkers en werkstertjes niet, of het moest de jongen zijn die een kuil groef en
toen de jury kwam er zelf in ging zitten. We zagen veel
'vliegtuigen', schepen en krokodillen, hetgeen alles in net niet
verzonk bij een prachtige bloem, van gefe en blauwe schelpen
gelegd in het- zand, een juweeltje gewoon, vervaardigd door
een klein meisje.
Pas was de jury met haar uitspraak gereed, toen een malsch
regentje allen overhaast van het strand deed trekken, met

in een zak sluiten eu in de
kast werpen, welke daarop stevig werd vastgebonden. Desondanks bevond hij zich even
luter achter in de zaaJ, en toen
de kast, waaraan uitwendig niets
veranderd was, werd geopend
bevond Mrs. Corima zich daarin.
Hetmoet wel een zeer geraffineerde truc z'ijn, dat niemand
er achter kwam hoe het wel
geschiedde.
De heer Canis zong een potpourri van internationale liederen aan het eind waarvan het
Wilhelmus staande door het
auditorium werd aangehoord en
meegezongen. Ook de beide
dansparen deden ons van hunne
kunst genieten.
Na de pauze werd nog een
wedstrijd in prijsschieten voor
het publiek georganiseerd, waar
voor veel belangstelling bestond.
Een prachtavond als een waardig slot van dit laatste uitgezochte programma.
Tot 9 September zullen hier
optreden, Ada Sorel, deDuitsche
„Vordrachtkünstlerin", welke
uitstekende artiste reeds eerder
bier was, Florri Rodrigo, de
komische danseres en Fred &
Lize welke eveneens de danskunst demonstreeren.
Op Zaterdag en Zondag wordt
tevens voor aardige en excentrieke attracties zorggedragen.

l'u Jaargang.

o.o».

1920 - Koekhappen

de Oranjevlag aan liet hoofd ging het toen naar „Ons Huis",
eendeels om de prijzen uit te deelen, anderdeels om alle deelnemertjes te tracteeren met tabletten chocolade en limonade.
Onder leiding van den lieer Dees toonden de kinderen hier
nogmaals dat zij zingen konden. Staande zongen op het slot
alle aanwezigen het Wilhelmus mee. Burgemeester van Alphen
reikte de prijzen uit.
Des middags vond een bloeniencorso plaats voor fietsen,
autopeds enz. Velen ludden zich extra werk gegeven, de deelnarne bleef boven onze verwachting. Leuk was o.a. dat ook
de zoon en het dochtertje van onzen burgemeester deelnamen.
Na een tocht door het dorp. kwam men op de boulevard, waarbij het Casino alle voertuigen nog eenmaal een rondje maakten.
Hierna vingen de hehendiKlieidswedstrijden aan. voor jongens
en meisjes. We moeten bepaald de keus bewonderen voor de
hindernissen, die hiervoor opgesteld waren. Speciaal de
flessclien.caiig en dito bocht maakten deze wedstrijden t<ft een
belangrijk vermaak.
Des avonds vond een lampionoptocht plaats. Reeds het verzamelen op de Rinko-tennisbanen trok groote belangstelling en
schepte een feestelijke sfeer in het centrum. Voorafgegaan
door de Z.M.K. maakte de fantastische stoet haar dorpsroute,
overal met bewondering- ontvangen. Het werd het hoogt
punt van dit Koninginnefeest. ook al door de talrijke deelname
van jong en oud. De onvermoeide muzikanten der Zandvoortsche kapel, besloot dezen dag met een concert op het geillumineerde Tratnplein en zorjrde voor een late aanhouding der
rustige feeststemming. Dat de viering van de 55ste verjaardig:
van onze geliefde koningin hier zoo goed slaagde, is voor een
behoorlijk deel aan hun groote ijver te wijten. Een extra woord
van lof voor de leden der Z.M.K. We zouden haast zeggen een
extra dronk, maar daar zal liet hun hnpenlijk wel niet aan
ontbroken hebben.
De viering van dit feest heeft daarbij weer in zoo menig
- Hier het feestterrein tussen Grote
menschen en Idnderhart Oranjeliefde meegebracht, welke on- Krocht e?j Tramstra^,
waar nu het nieuwe postkan
misbaar is vonr herstel der natie.
toor

29 augustus -1900:
•— In de Maandagavond gebonden veru;adenni; vjin _dc Feestcommissie" zijn de
werkzaamheden voor het feest op '.U Aug.
;\. s. verdeeld geworden.
Mededeeling werd gedaan van ne toe/.(^irgiiisr van 200 taartjes door den liocr
Mi'crelioer pn van '200 k re n n.'broodjes duur
• lui heer_ Paul Kaiser. _ X o g luid df heer
Gocderson een zilveren horloge beschikbom' gesteld voor de volksspeien.
.Als n i e u w e leden werden naugonoinen
de lieerun J b. Hollenlierg en J. V/eher.
— Dcxjr den heer < ' . H. vnn der Velden,
firma G. M. Bosch rr Amsterdam, t h a n s
al» badgast alhier vertoevende, is aan den
Burgemeester iUX) stuks zilveren insignes
met oranje kokardc gezonden met ver;',o«>k
die aan de schoolkinderen uit te reiken
op :il Aug. a. s.
- Wij -willen oiix..1 lezers even a t t e n t
maken op de soirée-ci.'insante in liet Ktii'haiis op Donderdag, ter eere van den verjaardag van H. M. de Koningin.
Vrijdag iïl Ausustus geeft het Berliner
Kustler-Ensemble van de Oez. Ulricli d<>
at'scheirlsvoorstelling in dit seizoen in lirt
Kurhaus.

Oranjefeest omstreeks 1895 op de Schapenkamp. Een weiland Gemeenschapshuis eft \f\fV~kantoor • Het. donkere gebouwtje
tussen Hogeweg en Grote Krocht.
op de achtergrond is öe titë&enhalte van de trein: Verlengde
Het gebouw rechts van de wapperende vlag is school B, thans Haltestraat.

Geen vrij op Koninginnedag in 1<J20 Ze ,TI.'.- al blij
dat ze van liaar mevrouw even rtnai- ('•: optocht
mocht kijken.
Foto's Gemeente Archief Zandvoort.

Tonnetje steken - 1920:
Een steeds weerkerend evenement in de jaarlijkse f eestprogramma's.
De benodigde attributen lagen altijd gereed op de zolder van de timmerwinkel van timmerman-aannemer
C. Slegers aan de toenmalige Herenstraat (nu Corn. Slegersstraat)
1920 • Optocht waaraan ook de reddingboot

Te negen u u r zou het bal in Ojxl'é Cormaiiia een aanvang nemen. Du toevloed
van nieiischen wns echter zo<j enorm trroot,
dat in het begin aan dansen niet vijl te
denken. Het was zoo overvol, dat er
stoelen te kort waren. Later op den avond,
toen de kinderen vertrokken waren nn HUT
beu v ele ouders, werd nog menig dansjr
gemaakt. Het was er gezellig en er heersdite
eene aangename stemming.
Het «lotnummer van het programma \vas
„ v i u i n v e r k " , dat op bet stram) o > < > r ! , ( > t
l'ate ('erinania werd afgestoken, en hi/.omter
gueil voldeed.
Hel slotstuk ,Leve de K o n i n g i n " wus
bepaald mooi.
liet feest may in alle opzichten u l s u < H > d
geslaagd worden beschouwd en een woord
van hulde niag aan de N'en.'t;niging .de
Feestcommissie" niet o n t h o u d e n worden.
— Door don buitengewoon g e n i o e i ' ; o
veldwachter V. 1'aap is tegen \V. V. a ' i : : i > i
liroces-verbaal oj)freiuiwkt we^en.s dim M
inishainleling, bestaande uit het nomloioos
Maan van een paard.
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ERBIJSLAG

. v. Alphcnslraal 2a, Zandvoort, telefoon 02507-13360

Bel ook even voor informatie!

2e kwartaal 1982
Vanaf vandaag kunnen kinderbijslaggerechtigden uit de gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen, Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmerliede, Haarlemmermeer, Heemstede, Ouderkerk aan de
Amstel, Uithoorn, Velsen en Zandvoort, hun aanvragen zenden aan

VOOR GOEDE EN ERVAREN RIJDERS.
Voorbeeld:
Bij overname 50%
Renault 4
Renault 5
Renault 18

Daarna bij verdiende 70%

WA

WA-plus

All-risk

WA

WA-plus

All-risk

248,-

298,-

495,-

269,330,-

334,415,-

609,792,-

199,
215,280,-

285,290,370,-

378,407,517,-

f200,- voordeel met
'n dagje AMSTERD£H
voor f3,50

Raad van Arbeid
Postbus 1641
2003 BB Haarlem

/ 350 VOOR HET EERSTE COUPONBLAD MEERDERE COUPONBLADEN VOOR IJ PER STUC

De vrouw vult op de aanvraag haar meisjesnaam (antwoord op vraag 1)
in en ondertekent

Amsterdam wil u gastvrij ontvangen Het aantal couponbladen. dat u
wilt bestellen is onbeperkt De aanbiedingen blijven dit hele jaar
geldig. Op welke dag u er gebruik van wilt maken, kunt u dus zelf
bepalen

Een actie voor Amsterdammers en bezoekers aan de hoofdstad Voc
ƒ 3,50 kan men namelijk een couponblad bestellen (ieder volgen
couponblad kost slechts / 2.-) en de coupons zijn goed voor vnendeli
ke kortingen op o.a een rondvaart, Artis, gezellig eten. museumbe
zoek en vele andere attracties.

Uitzonderingen daarop:

De voordeelcoupon is geldig voor 1 persoon en kost / 3 50. elke
volgende voordeelcoupon per bestelling kost ƒ 2.Met andere woorden voor man. vrouw en 2 kinderen betaalt u voor
deze 4 voordeelcoupons (/ 3,50 + / 2,- + / 2,- + / 2.-) / 9,50

* Bij gewetensbezwaren
* De man is de enige verzorgende partij

UVij zoeken
Uitbetaling van het tweede kwartaal heeft plaats na 1 juli 1982.
op free-lance basis. Voor stroombesparend
artikel. Exclusief rayon. Inkomen vanaf
f 45.000,- p.j.
Voor inlichtingen 02979-3075 of
postbus 218, 3640 AE Mijdrecht.

Mondelinge of telefonische informatie na 15 augustus 1982.
AUfWll IfeWl

...

„..„

De Raad van Arbeid Haarlem.
Hnt c u t ut MI C**ï1">»

WC OCMALOS
Ani>«km«f ti te tnottr

Rinko Verkoopcentrum

1

Burg. v. Alphenstraat 2A, Zandvoort,
Telefoon 02507 - 13360
Maand-aanbiedingen:

Accu's - Ruitewisser Aanstekers - Bougie-sets IJsvrif-spuitbussen - Koelvloeistof - Olie Elf.
v..
TE KOOP
GEVRAAGD:
allerhande goederen,
o.a.:
bankstellen,
< koelkasten, gasfomutzen enz. enz.
TeL tussen 11 .K) m
m 18.00 ma-:

. 750,-

Elke werkdag v.in
halfnegen lol li<il!een
PM van halftwop lot
httlf?es tjoopcud
Nu bovendien ook
vnidjqavond vdii
1900 21 00 uur
on /alerdags v<m
1000 12 00 uur
U bent welkom

landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,
bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

de ridder & strijbïs bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen.
Adriaan Pauwlaan 27-29 te Heemstede. Tel.. 023-288550*

020-129655.

HOTCLSONESTA

0
H
1

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN

AUTOMOBIELBEDRIJF

KOOIJMAN S

H. P. KOOIJMAN

FORDOTO

Breder odestraat 6-10
Telefoon 02507-13242

Amperestraat 8-10
Telefoon 02507-16925
b g g 13242

Verkoop- Inruil-Service- Reparatie
Alle merken inruilauto s met Bovag-garantte

Bj.rtcrt (£)

a Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latgwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwE rekjes, elementensysteem, plankendragers,
gtraphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzers waren, verf. Louvre-deuren, edelfineer, binneng deuren, saloondeuren, gereedschap.
B
Kortom, zoveel mogelijk voor de
•
DOEHETZELVER
g
Zaterdags geopend tot 16.00uur.
B
's Maandags gesloten.
g 's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.

In slechts 5 lot 10 minuten

WAS ZELF UW AUTO
Met warm water en shampo-spoelen-in de was zetten v.a. t 3./U7OMAATINWORP 11 Doorlopend geopend

- Loodgieters
- Elecfrtciëns
- Gasverwarming
- Airconditioning
- Landelijk erkend

Hoe bestelt u?
Door overmaking van het benodigde geldbedrag, onder vermelding
van het gewenste aantal coupons, op postrekening nr. 260.728 of
Rabobankrekening nr. 39.37.10.580 ten name van Het Parool/'n
dagje Amsterdam.
De couponbladen worden u dan per omgaande toegezonden. Ze zijn
ook te koop bij de VVV voor het Centraal Station in Amsterdam. En
verder bij alle Amsterdamse filialen van de Rabobank, alsmede het
Rabobankkantoor op de Floriade en alle Het Parool- en Weekmediakantoren.

*n dagje AMSTERDAM, altijd de moeite waar

Gewijzigde

Aanleg en reparatie van
goten en kilgoten/regenpijpen/
daken van erkers, dakkapellen, schuren,
garages, woningen, flats
Doe aan periodiek onderhoud
(70% van de reparaties kan worden
voorkomen door goed en regelmatig
onderhoud).

spaarrente
bij de Rabobank
m.i.v. 1-5-1982

Spaar-Premie-Rekening

6%% (was 71/2%)

,dsuner;B2;;r
RESTAURANT
Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.
Gen. Cronjcstraat 14 - Haarlem
Reserveren: telefoon 023-265333
RESTAURANT
dealer'.
Uiterwag 197. Aalsmeer,
telefoon 02977-26036.
Koninginnedag open.'

Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party
Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023-317058

Spaar-Extra-PremieRekening

.8%%(was9'/4%)

Spaar-Direct-Rekening

6

Laat nu uw ramen en deuren
beveiligen tegen inbraak
AANNEMINGSBEDRIJF

Rabobank

J. Pievier en Zn bv
Bloemendaal - Zandvoort
Telefoon 023-263657 - Telefoon 02507-15160
Tevens voor al uw verbouw- en onderhoudswerkzaamheden.

AMSTELVEEN
Rembrandtweg 41d
Tel. 020-43 05 50

AUERICAIN HOTEL

COfFCCWWDWCS

BffiBB*BBBB*BBBBBBBBBBBBBBBBBB«Bjl

v.a. 635,Rijnlanderwag 1063.
Hoofddorp,
tel.C2E03-33133

DOE MÉÉR ZELF

iHOUTHANDEL C. MOOI J B.V.
B
PULSLAAN5-TEL.244609.
ES

Vert*aff
95,- p®r week
BoottraSers
HOLUND TRAILER

VVV «M STER DAM

fcaft

AALSMEER
Kruisweg 2a

Tel. 02977-220 70

% (was 6V45&)
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ZEGE OP VOLEND AM

Weer

Kampioenschap
andvoortmeeuwen
binnen schotafstand
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen is door een overwinning op
Volendam opnieuw een stap
dichterbij het kampioenschap
gekomen. Mede door het verlies
van de enig overgebleven concurrent ZFC hebben de Zandvoorters vier punten voorsprong,
met nog drie wedstrijden te spelen.
De wedstrijd tussen kampioenskandidaat Zandvoortmeeuwen en het in
degradatiegevaar verkerende Volendam stond niet op een hoog peil. Veel
klasseverschil tussen beide teams was
er niet te bespeuren en de eerste
goede kans was zelfs voor Volendam.
Door een onoplettendheid in de Zandvoortse defensie kwam de Volendamspits geheel vrij voor Ed Steffers, die
echter met de voet onheil voorkwam.
De Meeuwen konden moeilijk in het
ritme komen met de krachtige wind
mee. Volendam daarentegen was
technisch beter en liet de bal van man
tot man gaan zonder echter gevaarlijk
te worden. Het ontbrak de gasten aan
de nodige stootkracht.
Ondanks dat Zandvoortmeeuwen
niet sterk speelde, bouwde het allengs
tot een overwicht, dat enige schoten
opleverde op de Volendam-veste. Bert
Leyenhorst greep goed in en zette
John van der Zeijs aan het werk, die
Rob Buchel in staat stelde om kei-

Zomersport
bijOSS
ZANDVOORT - Reeds enkele jaren
achtereen stelt de gymnastiekvereniging OSS jeugd en ouderen in de
gelegenheid tijdens de zomerrnaanden atletiek te beoefenen. Dit geschiedt op het prachtige sportcomplex van het Duintjesveld.
Ook nu ligt het in de bedoeling om op
maandag 10 mei met deze trainingen
te starten. Beoefend zullen worden de
loop-, werp- en springnummers.
Voor de jeugd begint deze training om
18.30 uur, voor ouderen om 19.45 uur.
Wanneer men hiervoor interesse heeft
dan kan men zich melden bij Brederodestraat 122 of Tolweg 4.
De trainingen zullen geschieden onder deskundige leiding.

hard uit te halen. Het schot belandde
op de vuisten van de doelman en uit
de toegekende hoekschop werd de bal
naast geschoten.

Balverlics
Doordat de badgasten te veel met
lange ballen werkten (het middenveld
werd vaak overgeslagen) leden zij veel
balverlies, wat het kijkspel niet aantrekkelijk maakte. Volendam vond de
0-0 stand wel mooi en speelde de bal
vaak terug op eigen doelman.
Aanvallend forceerden de „wijdbroeken" enige hoekschoppen, doch Steffers reageerde bekwaam. Zandvoortmeeuwen kreeg in de persoon van
Marcel Schoorl een goede mogelijkheid, na een vrije trap van Kees Bruin,
doch het schot ging hoog over.
In de 36e minuut was het onverwachts
raak toen Marcel Schoorl een pass gaf
aan Steef Water, die de geheel vrystaande Rob Buchel op maat bediende. Deze had geen moeite om de bal in
het verlaten doel te deponeren, 0-1.
Direkt na de doelwisseling leek de
beslissing te vallen. John van der
Zeijs onderschepte een terugspeelbal,
passeerde de Volendam-doelman en
schoofde bal richting doel. De bal had
echter te weinig vaart, zodat een toegesnelde Volendam-verdediger de bal
van de doellijn kon trappen.
Volendam werd met de wind mee
sterker en Zandvoortmeeuwen moest
het hebben van uitvallen, die gevaarlijker waren dan het overwicht der
gasten.
In deze sportieve wedstrijd raakten
enige Meeuwenspelers geblesseerd,
doch konden na verzorging weer verder spelen. Het veroorzaakte wel lichte paniek in de defensie en soms werd
er onnodig een hoekschop weggegeven of de bal werd wild weggetrapt,
waardoor er weinig opbouw van de
aanvallen was.
Marcel Schoorl zette Steef Water aan
het werk, zijn lob verdween net over
het Volendam-doel en even later zag
dit duo een aanval ten koste van een
hoekschop teniet gaan.
Volendam probeerde wel de gelijkmaker te forceren, maar de schoten waren slecht gericht of zij vonden een
Zandvoortmeeuwen-verdediger
op
hun weg. In de 35e minuut stelde
Zandvoortmeeuwen de zege veilig

door een fraai doelpunt van Steef
Water. Een onvoldoende weggewerkte
hoekschop werd door Frans Makau
ingeschoten, doch de bal verdween
richting cornervlag. Steef Water pikte
de bal op en uit een zeer moeilijke
hoek kogelde hij 2-0 op het scorebord.
Volendam was verslagen en één van
de betere Zandvoortmeeuwen-spelers, Bert Leyenhorst, zorgde bijna
voor de derde treffer. Een gave solo
besloot hij met een keihard schot, dat
met de grootste moeite door de Volendam-keeper onschadelijk werd gemaakt.

Kampioenschap??
Wanneer Zandvoortmeeuwen zondag
a.s. de uitwedstrijd tegen VIOS W*in
een overwinning weet om te zetten en
ZPC verspeelt één punt, dan kan er
feestgevierd worden. De Meeuwen zullen dan ontvangen worden om 18.45
uur door het gemeentebestuur op het
raadhuis. Hierna volgt een rijtoer
door de gemeente en die wordt gevolgd door een instuif in de kantine
aan de Vondellaan.

Voorlopig lijkt dit programma Steef Water op weg naar het winnende doelpunt.
wat voorbarig! Eerst winnen
Foto Jenny E. Wesly
zondag, dat is een eerste vereiste!
•

•:

•

• ."• •».*'•;,
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Standen voetbalclubs

öWr'^t&viSft»--:^'*''

Tweede klasse KNVB
Z'Meeuwen
ZFC
Zilvermeeuwen
DTS
ADO'20
VIOS W
Vierde klasse KNVB zaterdag
Aalsmeer
SIZO

Hoofddorp
DWA
SMS
Zandvoort '75
Derde klasse HVB
De Meer
DSC'74
TZB
BSM 2
Nieuw Vennep 2

Tóch een Lions' kampioen

19-29
19-25
19-22
19-22
19-21
19-20

Volewijckers
Ripperda
Vitesse '22
IW
ZW
Volendam

19-18
19-16
19-14
19-14
19-14
19-13

20-35
20-29
20-27
20-25
20-20
20-19

De Geuzen
Energie
SCZ'58
WRA
De Spartaan
J. Hercules

20-19
20-16
20-15
20-14
20-12
20- 9

19-28
19-28
19-27
19-27
20-25

EHS 2
Heemstede 2
CBS 2
Schalkwijk 2
ADO '20 8

19-14
20-14
19-13
20-11
20-10

Bridgenieuws
ZANDVOORT - Op de tweede avond
• van .dtf laatste kompetitie van de
Zandvoortse Bridge Club zijn in de
A-lijn de dames Keur-Schutte met
59.37 % als eerste geëindigd. Hiermee
gingen ze in één keer van de negende
naar de vierde plaats. Tweede werden
de heren Emmen sr.-Heilker (55.36 %)
B-lijn: Eerste de heren De LeeuwSaueressig (60.36 %) waardoor ze van
de zevende naar de tweede plaats
opklommen in de algemene rangschikking. De heren Emmen jr.-Ipenburg werden tweede met 57.5 %.
C-lijn: Dames Menk-Roest eerste
(65.77 %), dames Van Os-Saueressig
tweede met 52.23 %.
Algemene rangschikking: A-lijn: 1.
Fam. Heidoorn 108.93 %; 2. mevrouw
Hagen-heer Wanna 108.49 %.
B-lijn: 1. de fam. Smink 117.14 %; 2.
koppel
De
Leeuw-Saueressig
111.07 %.
C-lijn: dames Menk-Roest 124.70 %; 2.
dames
Van
Lingen-Moolenaar
114.95 %.

HOCKEY

ZANDVOORT - Opnieuw is
Zandvoort'75 er niet in geslaagd
een thuiswedstrijd tot een goed
einde te brengen. Tegen DWA
verloren de Zandvoorters met 3-4
na een 0-4 achterstand. Het is
echter mogelijk dal deze wedstrijd nog een staartje krijgt,
aangezien DVVA met een ongerechtigde speler speelde, die
tweemaal scoorde. Deze speler
bleek lid te zijn van een andere
vereniging. De gang van zaken
werd door de scheidsrechter zeer
hoog opgenomen en deze maakte
dan ook rapport op voor de
KNVB
Ondanks deze verwlkKelingen draaide DWA vooral in de eerste helft
bijzonder goed. Met de wind mee rsstookten de Amsterdammers her.
Zandvoort'75-doel en het overwicnt
leverde in deze fase van de stnjd dne
doelpunten op, 0-3 Zandvoort'75 k c r.
slechts weinig voor het DWA-doe;
komen en de kleine kansjes hadtien
geen succes.
Direkt na de rust werd het Eelfs 0-3 en
de strijd leek beslist. Zandvoort "5
werd echter wakker en kreeg vleugels
Karel van der Heijden kopte de stand
naar 1-4 uit een hoekschop van Ronald Zaadnoordijk
Deze speler
schoot even later, na goed aangeven
van Raymond Keuning. nummer
twee langs de verbaasde Amsterdamse doelman.
Zandvoort'75 bleef beuken op het Amsterdamse doel en inzetten van Coen
v.d. Heuvel, Gerard Nijkamp en Harry
Baars konden ternauwernood onschadelijk worden gemaakt. Toen Peter
Braamzeel de derde Zandvoortse tref-

fer scoorde was de paniek In de
DWA-defensie compleet.
Met de grootste kunst en vliegwerk
werd voorkomen dat de Zandvoorters
alsnog gelijk kwamen. Diverse schoten en kopballen gingen naast of over
of smoorden in de vele verdedigers,
die DVVA in het strafschopgebied
had teruggetrokken. Aanvallend kon
DVVA geen vuist meer maken waardoor een opeenhoping van spelers
ontstond op de Amsterdamse speelhelft, zodat er weinig ruimte overbleef
voor de gehikmaker.
Zandvoort ii> diende na afloop wel
protest m bij de scheidsrechter, tegen
het opstellen van DVVA van een niet«jerechtigde speler,

Rinko op
goede weg
JSL

HILLEGOM - In de zaalvoetbalcompetitie heeft Rinko de goede
resultaten van de laatste weken
voortgezet met een fraaie overwinning op Zomerzorg, 2-4. De
overwinning was zeer verdiend,
maar kwam pas in de slotfase tot
stand,

Rinko ging vlot van start en pakte het
initiatief doch had pech met een
schot van Teun Vastenhouw op de
paal. Zomerzorg trachtte met counters gevaarlijk te worden, die door de
betrouwbare Addy Otterho onschadeUjk werden gemaakt.
In de 8e minuut was het Rinko dat de
leiding nam door een keihard afstandsschot van Gerard Koper. De
vreugde was echter van korte duur,
omdat de volgende aanval van Zornerzorg 1-1 betekende. Rinko bleei
het betere spel in de zaal verzorgen.
Goede combinaties werden besloten
met fraaie schoten, van Rob van der
Berg en Minze Zwerver, die een beter
lot verdienden. De Zomerzorg-keeper
verrichtte vele goede reddingen en
behoedde zijn team voor een achterstand. De uitvallen van de gastheren
toch wel voor enige paniek in
drie minuten konden de Zandvoorters zorgden
Rmko-defensie, doch de afwerking
juichen, na een prima velddoelpunt de
van Olaf van Ekeren, 0-1. Zandvoort van Zomerzorg liet te wensen over.
miste toen de greep op het midden- Direkt na de doelwisseling kogelde
veld, wat Lelystad in staat stelde het Frits Keur op de kruising van paal en
initiatief te grijpen. Het ontbrak Lely- lat, maar even later had deze speler
stad echter aan klasse om gevaarlijk toch succes op aangeven van Minze
te worden, waardoor een matige partij Zwerver, 1-2. Opnieuw genoot Rinko
hockey ontstond, wat zich voorname- slechts kort van de voorsprong, aangezien een foutje in de defensie direkt
lijk op het middenveld afspeelde.
werd afgestraft, 2-2.
Direkt na de rust maakte Lelystad
verrassend gelijk en kreeg de strijd De Zandvoorters gooiden er een
een meer spannend dan fraai beeld. schepje bovenop en zette Zomerzorg
onder hevige druk. Vele aanvallen
Vele rommelige situaties volgden, volgden en Zomerzorg wankelde.
waaruit vrijwel geen kansen ontston- Schoten van Teun Vastenhouw en
den. In de laatste minuut wist Zand- Gerard Koper vonden een Zomerzorgvoort alsnog de zege te grijpen. Wim doelman op hun weg. Het duurde tot
Venekamp kwam geheel vrij voor de twee minuten voor het einde eer het
doelman van Lelystad en bijzonder overwicht van Rinko werd beloond.
rustig schoof hij de bal het doel in, 1-2. Een solo van Rob van der Berg betekende 2-3, waarna Zomerzorg in de
slotfase meer uit de defensie kwam
om alsnog gelijk te maken. De ruimte
die Rinko nu kreeg werd goed benut.
Een snelle aanval via Simon Molenaar
en Rob van der Berg bracht Teun
Vastenhouw geheel vrij voor het doel
en deze faalde niet, 2-4.

Belangrijk punt dames
in strijd om behoud
ZANDVOORT - Tegen het hooggeplaatste Laren behaalden de
dames van ZHC een verdienstelijk gelijkspel, 1-1. De heren handhaafden hun goede positie op de
ranglijst door een 1-2 zege op
Lelystad. Indien de laatste thuiswedstrijd tegen AMVJ gewonnen
wordt, dan zijn voor Zandvoort
promotiewedstrijden weggelegd.
Zandvoort dames moest punten halen
tegen Laren om nog kans op behoud
te hebben. Dat betekende dat Zandvoort met een versterkte defensie
voor de dag kwam, waarmee het ster'kere Laren bijzonder veel moeite had.
De Zandvoortse dames kregen aanvallend enige mogelijkheden, die echter gemist werden. In de 15e minuut
kwam Zandvoort toch op voorsprong,
toen Monique Lubberts een afgeslagen strafcorner verzilverde, 1-0.
In de tweede helft leek Zandvoort de
strijd te gaan beslissen. Na een geweldige scrimmage in het Laren-doelgebied rolde de bal over de doellijn,
doch de scheidsrechter had net gefloten en kende een strafcorner toe, die
helaas niets opleverde.
Zandvoort hield goed stand en een
overwinning scheen tot de mogelijkheden te behoren. Tien minuten voor
het einde forceerde Laren een strafcorner, die in een doelpunt werd omgezet, waardoor Zandvoort de winst
ontging, 1-1.

Heren
De strijd tussen Zandvoort en Lelystad was zeer matig, doch het leverde
Zandvoort twee belangrijke punten
op. Zandvoort blijft door dit resultaat
op een goede tweede plaats. Reeds na

VOORJAARSRACES

Tennisclub
Zandvoort

ZANDVOORT - Onderstaand volgen
de uitslagen van de wedstrijden die
zondag 25 april werden gespeeld.
Z'voort2-Vl.Holl. l
2-6
Z'voort3-H'gom2
7-1
Z'voort4-Bakkum4
4-4
Sl'vaart 3-Z'voort 5
6-2
Z'voort6-DDV5
1-5
Gr'daal-Z'voort 2 (heren)
2-4
Junioren:
H'stede 1-Z'voort l
6-2
Gr'daal2-Z'voort2
7-1
Programma zondag 2 mei:
Z'voort 2 - Unicum 2; Zee en Duin l
(Katwijk) - Z'voort 3; Z'voort 4 - Uitgeest 1; Noordwij k 3 - Z'voort 5,
Z'voort 6 - Hoofddorp 6. Z'voort l
heren - Anonymus en Z'voort 2 heren
tegen Jaagpad.
De junioren spelen- Heereduinen 2 Z'voort l en H'dorp 2 tegen Z'voort 2

Loterij Golfbrekers
ZANDVOORT - De uitslag van de
loterij gehouden op de feestavond van
3 april jl. door de 27 MHz vereniging
De Golfbrekers is alsvolgt:
587 - radio; 135 - boodschappenmand;
92 - idem; 652 - glazenset; 589 - yuilniszak-sluiter: 538 • Parker ballpoint; 357
- voorraadpot, 925 - fles citroen-jenever; 566 - fles bessen-jenever; 448 - fles
jonge jenever: 42 - fles vieux; 145 - set
kommen. 146 - plantenspuit: 567 •
7-delige theeset; 883 - pepermolen; 797
- kaasstolp. 366 - bloemenvaas; 41 •
fles rode wijn: 616 - fles witte wijn.
In totaal werd ƒ 504,20 ingezameld dat
bestemd is voor een jeugdige bakkerust ..De kleine plaaggeest".

nu op één da;
Oranjerit
ZANDVOORT - De autpsportvereniging Sandevoerde organiseert voor de
vijftiende maal de „Oranjerit" op Koninginnedag.
Deze rit telt mee voor het clubkampioenschap, er kan ingeschreven worden in de navolgende klasse: A- voor
licentiehouders en B- voor niet licentiehouders.
De rit wordt verreden in de gemeente,

Avondfietstochten
ZANDVOORT - Op de dinsdagavonden in de maanden
mei en juni zal door de Zandvoortse leden van de Amsterdamse Rijwieltoerclub, Olympia, welke in de badplaats
reeds 16 jaar bekendheid geniet door de organisatie van de
Zandvoortse Strandloop, wederom de bekende avondfietstochten in de Zandvoortse
omgeving worden georganiseerd.
In 1981 namen 455 fietsers deel
aan deze tochten, die een lengte hebben van ongeveer 30 km.
Er kan door eenieder worden
deelgenomen, gezien het feit
dat de tochten in eigen tempo
gereden kunnen worden, terwijl deze tochten een zeer toeristisch karakter dragen.
Deelnemers kunnen zich op de
genoemde dinsdagavonden, te

start en finish Hotel Delicia, Kerkstraat 16 te Zandvoort. Start eerste
deelnemer 20.01 uur, finish eerste
deelnemer 22.01 uur. Lengte van de rit
30 km, gemiddelde snelheid 15 km/
uur. Inschrijfgeld bedraagt ƒ10,-,
terwijl Sandevoerdeleden ƒ l,- korting krijgen.
Gelegenheid tot inschrijven in Hotel
Delicia vanaf 19.00 uur. De rit wordt
verreden op basis van een routebeschrijving, iedere deelnemer ontvangt
bij de finish een medaille.

weten 4,11,18 en 25 mei en l, 8,
15, 22 en 29 juni en de laatste
pp 6 juli, aanmelden en tevens
inschrijven en starten bij
Strandpaviljoen 8 „Treipunt"
tussen 18.30 en 19.30 uur.
De kosten voor de eerste inschrijving is ƒ 2,- en voor de
overige ritten ƒ l,— per perspon per avond. Bij de inschrijving ontvangt elke deelnemer
een kontrolekaart en een routebeschrijving; iedere avond
wordt een andere route gereden. Om in aanmerking te komen voor een herinnering dienen 8, 6 of 4 tochten volbracht
te worden. Men ontvangt dan
een aangepaste beloning.
Nadere gegevens zijn verkrijgbaar bij: Dick Castien, Keesomstraat 91, telefoon 0250717547 of Klaas Koper, Van Lennepweg 38/4, telefoon 0250714833.

ZANDVOORT - Ondanks de
degradatie van zowel het eerste heren- als het eerste damesteam van basketballvereniging The Lions, toch een positief bericht. Het tweede herenteam werd kampioen in de reserve eerste klasse.
Staande v.l.n.r.: Willem Pijper,
Richard Vissers, Joop van Nes,
Per de Vries en Johan Beerepoot.
Zittend: Maarten Paap, Bram
de Kruiter, Cees Prins en Olaf
Borkent. Coach Frank Termes
bevindt zich stralend op de
voorgrond.

(Advertenties
VHS-vidoorecordars
vanaf f 1995,Betamax videorecorders
vanaf f 1898,Alle merken in huis. Grootste
sortering uit de omgeving.
Financiering mogelijk.
Kom nou eerst eens bij ons kijken
voor u naar Haarlem holt.
Afleveren en installeren en uitleggen
is gratis.
RADIO PEETERS
Haltestraat 56
telefoon 13618

ZANDVOORT - Tijdens de Paasraces
bleek het nieuwe programma -iedere
klasse tweemaal aan de start- een
groot succes. Tien autoraces hielden
het publiek de hele middag geboeid.
Nu dus weer een primeur. Tijdens de
Voorjaarsraces, zaterdag l mei, training en races op l dag, met alle
nationale klassen aan de start strijdend voor de Nederlandse- en Beneluxkampioenschappen.
Een vol programma van 10.00 tot
18.00 uur, met bijzonder aantrekkelijke races in de Formulie Ford 2000klasse. In deze klasse rijden de coureurs op het scherpst van de snede,
met als huidige leider in het Beneluxkampioenschap de Ossenaar Cor Eu-

ser.
Verder zijn er races met Produktietoerwagens, Sports 2000 en Formule
Ford 1600.
Door het krappe tijdschema - slechts
10 minuten pauze tussen iedere raceis er konstant aktie op het circuit van
Zandvoort.
De verkoop van kaarten voor het
rennerskwartier bleek tijdens de
Paasraces een groot succes. Vele toeschouwers maakten gebruik van de
mogelijkheid om zich zo'n kaart bij de
kassa's aan te schaffen en zo het
racegebeuren van dichtbij mee te maken. Kortom voor iedereen de kans
om een attractieve raceda? van dichtbu mee te maken.

Programma

ZANDVOORT-Bert Kinniging (22)
uil de Frans Zwaansstraat 38 heefl
op 23 april 19S2 aan de Rijksunivcrsiteit in Leiden het doctoraal
examen in scheikunde met goed
gevolg afgelegd.
De jeugdige doctorandus, die ooit

*
*
*
*
*
IN HOOFDDORP N A A S T DE SKIPISTE

*
*

*
*
*•

10.00-12.20 uur Trainingen
12.45 uur Race Sportó 2000
13.15 uur Race Produktiewagens en 1600 cc
13.45 uur Race Formule Ford 1600
14.15 uur Race Produktiewagens tot 1600 cc
14.45 uur Race Formule Ford 2000
15.15 uur Race Sports 2000
15.45 uur Race Produktietoerwagens en 1600 cc
16.15 uur Race Formule Ford 1600
16.45 uur Race Produktietoerwagens tot 16.00 cc
17.15 uur Race Formule Ford 2000
Toegangsprijs: Duinen en tribunes ƒ 10,- (kindoren tot 12 jr. onder galeide
gratis toegang);
Rennerskwartier ƒ30,-- (kaarten verkrijgbaar aan de kassa):
Rennerskwartier ƒ 25,- (alleen voor NAV-ledcn in de Vijverhut).

Proficiat!

-K
*

hel Zanüi'uut'ts Pitvui
bracht, wordt dc^i duet' univerfiteit in de gelegenheid gesteld de
komende vier jaar wetenschappelijk onderzoek te verrichten in de
leer van de eigenschappen der
kristallen. Hij zal deze penode dan
ook ongetwijfeld afronden met een
proeffchnft over de din'kte methoden in de kristaUografte.

*
*
*
*
*

*
*
*
*

volg do borden sportcomplex, tel. (025031 10139

>***********

-K
*
*
*
*
*
*
Nr
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In verband met
ZANDVOORT - Drie avonden
lang heeft het Gertenbach Circus
in het verenigingsgebouw De
Krocht volle zalen getrokken.
Het werd een sprankelende voorstelling, waarin met sketches en
dansjes de afgelopen vijfentwintig jaar van de Gertenbach Mavo
werd uitgebeeld.
Drie perioden, waarin de drie
schoolleiders, vroeger het hoofd
van de Mulo, nu de direkteur van
de Mavo, de dienst uitmaakten.
Dit laatste wordt vast niet in
dank afgenomen, maar weinig is
er veranderd en voor de leerlingen
van 1982 heeft de direkteur nog
net zo veel ont- of gezag als het
schoolhoofd van 1957.
De show in de vorm van een revue,
stond dus in het teken van het 25jarige bestaan van liet schoolgebouw
aan de Zandvoortselaan. Hard, kei-hard is er gewerkt door leerlingen,
oud-leerlingen en de schoolkrachten,
om het circus zo gaaf mogelijk voor

hel voetlicht te brengen, en in deze
opzet is men meer dan geslaagd.
Licht, decor, muziek, schmink, kostunims. kortom de totale produktie
gaf duidelijk gestalte aan wat zich in
de afgelopen vijfentwintig jaar heeft
afgespeeld.
Hoogtepunt werd toch ongetwijfeld
het programma na de pauze waarin de
oud-leerlingen aan bod kwamen, hier
en daar (John Fijma in „bubble gum"
en „de strandstoel") werd de grens
van het amateurisme overschreden.
Uiteraard werd de laatste opvoering,
die van vrijdagavond, het hoogtepunt
van deze korte serie uitvoeringen, die
uitgedacht en geschreven werd door
leraren, leerlingen en oud-leerlineen.
Er werd die avond natuurlijk „geschmierd" maar de spelers hadden niets
te verliezen, en alles kon en mocht die
laatste avond. Niet onvermeld mogen
blijven Amand Hekkers en Joke de
Jong, die duidelijk blijk gaven van de
door hen gekozen richting. Ook het
onverwachte optreden van Ruud Luttik als vrouw bij de act van Jan Fijma
was een onverwacht succes.
De Gertenbach Mavo kan terugzien
op een geslaagd gebeuren en tot dusver op een geweldige jubileumviering. Alle artiesten van het Gertenbach Circus „in de piste"

NOG GEEN OPLOSSING IN ZICHT

is de

verschoven naar

ZANDVOORT - Onze medewerker, de
heer C. Kuyper Sr., heeft van het
Nationaal Comité Verzetherdenkingskruis bericht ontvangen dat hem één
dezer dagen het verzetherdenkingskruis zal worden uitgereikt.
De heer Kuyper zal dit kruis ontvangen als herinnering aan het door hem
verrichte werk in verzetsorganisaties
gedurende de oorlogsjaren.
De heer Kuyper heeft kenbaar gemaakt dat hij de voorkeur geeft aan
een uitreiking in een bijzondere bijeenkomst, dit vereist enige tijd van
voorbereiding, zodat nog niet bekend
is wanneer hem het verzetherden(foto Jenny E. Wesly) kingskruis zal worden uitgereikt.

Langs de Vloedlijn

HEEMSTEDE / ZANDVOORT - De
Kennemerraad heeft woensdagavond
tijdens de behandeling van de Verkeersstudie Zuid-Kennemerland kritiek gespuid op de gemeente Zandvoort, die nog steeds geen reactie
heeft ingediend op het plan. Omdat
Zandvoort met de oplossing van het
parkeerprobleem een sleutelpositie
inneemt, kan het gewest Kennemerland nog geen standpunt innemen dat
gedragen wordt door alle gemeenten
van Zuid-Kennemerland. Heemstede
en Bloemendaal hebben wel al hun
mening kenbaar gemaakt.
De verkeersstudie Zuid-kennemerland, opgesteld door het bureau Goedappel en Coffeng, gaat er vanuit dat
geen nieuwe wegen naar de kust kunnen worden aangelegd. De enige oplossing wordt gezien in technische
beheersing van de verkeersstromen.
Files kunnen met behulp van een
computer verlegd worden naar de
rand van de woonbebouwing, waardoor de overlast binnen de bebouwde
kom kan worden verminderd. In een
betere verkeersafwikkeling worden
ook het fietsverkeer en het openbaar
vervoer betrokken.

gepakt
• ZANDVOORT - Dinsdag 20 april deed
een bewoner van het Bm van Fenemaplein aangifte van diefstal van zijn
auto, drie minuten tevoren gepleegd.
Onmiddellijk werd een onderzoek ingesteld en aan omliggende korpsen
werd gevraagd uit te kijken naar de
bewuste auto.
Kort daarna meldde de politie Heemstede dat men de auto had onderschept en dat een achtervolging werd
ingezet, omdat de auto opnieuw richting Zandvoort reed. Op het terrein
van Nieuw Unicum lukte het de auto
klem te rijden en de inzittenden, drie
inwoners van Amsterdam en één uit
Zwanenburg in de leeftijd van 15-25
jaar aan te houden. Bij het verhoor
bekenden de dieven dat ze behalve de
auto in Zandvoort ook twee personenwagens in Amsterdam hadden gestolen. Met één van de gestolen wagens
was men naar Zandvoort gereden en
had deze geruild voor die van de
bewoner van het Van Fenemaplein.
Na onderzoek werden drie verdachten
heengezonden, de vierde werd overgebracht naar Amsterdam omdat men
daar om zijn aanhouding had ver• zocht.

Dagelijks bestuurder H.B. de Bruijn
van het gewest legde er nog eens de
nadruk op dat Zandvoort goed te
bereiken en te verlaten moet zyn. In
dit streven past een verkorting van de
rit voor automobilisten, evenals een
soepele afwikkeling van het parkeren.
Samenwerking van alle Kennemer ge-

M.

meenten is van het grootste belang in
deze, maar naar zijn mening mag niet
aan de eigen beslissingen van de gemeenten worden getornd.
De kosten van uitvoering van het plan
worden voorlopig geraamd op twintig
miljoen. Over de verdeling van de
kosten is nog niet gesproken.

De meimaand, die zo zelden de
maand van lente verdient, is het
zinnebeeld van een onverdiende
reputatie.
Voltaire
(1694-1778}

Speciale
stemburo's voor
mindervaliden
ZANDVOORT - Voor de komende
gemeenteraadsverkiezing
op
woensdag 2 juni aanstaande zyn in
Zandvoort twee stemburo's ingericht voor mindervaliden.
Deze stemburo's zijn gevestigd:
Hannie Schaftschool, Com-Slegerstraat 9, Stemdistrict 5.
Huis in het Kostverloren, Burg.
Nawijnlaan l, Stemdistrict 11.
Staat op de oproepkaart het nummer van één van beide stemdistricten, dan kan men aldaar zijn stem
uitbrengen.
Mocht men mindervalide zijn en
staat op de oproepkaart een ander
Stemdistrict vermeld, dan kan
men toch op deze speciale stemburo's terecht, mits:
men van tevoren een zogenaamde
kiezerslegitimatiekaart aanvraagt
bij de afdeling Burgerzaken,
Schoolstraat 6 te Zandvoort.
Doet men dit schriftelijk dan moet
dit voor woensdag 19 mei gebeuren, komt men de kiezerslegitimatiekaart persoonlijk afhalen op het
buro Burgerzaken, dan kan dit tot
uiterlijk 28 mei aanstaande.

Amerikaanse
roulette in Casino

ZANDVOORT - In Casino Zandvoort
is op 23 april j.l. de nieuwe spelsoort
American Roulette ingevoerd naast
de reeds bestaande spelen Franse rou
lette en Black Jack.
American roulette onderscheidt zich
van Franse roulette doordat met maximaal acht personen tegelijk gespeeld kan worden en iedere speler
over een eigen kleur fiche beschikt.
De minimum inzet bedraagt ƒ 5,- en
de kansen en winstuitkeringen zijn
gelijk aan Franse roulette.
Naar aanleiding van de invoering van
American roulette vond op 23 en 24
april een speciaal feestprogramma
plaats, een programma dat de eerstkomende twee weken in een iets ge
wijzigde vorm wordt voortgezet.
Het interieur van het Casino is
verfraaid met een verkooptentoonstelling van de beroemde vogelpren
ten van de Amerikaanse schilder
John James Audubon, terwijl ook het
een aangepaste Ame
ZANDVOORT - Amsterdammers ko- petit restaurant
specialiteitenkaart en „hap
men op zomerse zonnige dagen in rikaanse
groten getale naar Zandvoort. Omge- py hour" kent.
keerd is het voor een gezin uit Zandvoort ook best eens aardig een dagje
naar de hoofdstad te trekken. Er valt
daar per slot van rekening van alles te
vsien en te doen. Bij het kantoor van
het Zandvoorts Nieuwsblad zijn cou
ponbladen met reductiebonnen te ZANDVOORT - Met ingang van hekoop. Voor ƒ3,50 kunt u zo'n blac den w'ordt er in het Informatiecenkopen (ieder volgend blad kost trum aan de Koningstraat 14 te Haarslechts ƒ 2,-) met tal van coupons die lem een spreekuur gehouden, speciaal
goed zijn voor vriendelijke kortingen ten behoeve van lichamelijk gehandiAmsterdam wil u namelijk gastvri. kapten en hun vrienden / familie uit
ontvangen. Hel aantal couponbladen de regio Zuid-Kennemerland, waaron? üat u zich wilt. aanschaffen is onbe der Zandvoort. In dit informatiecenperkt en de aanbiedingen blijven gel trum voor lichamelijk gehandikapten
* dig tot het eind van het jaar. Een kan iedereen terecht met allerlei vra•willekeurige greep uit de voordeeltje; gen. Er is advies en informatie te
die een couponblad van de actie 'n krijgen over: ontspanning en ontwikDagje Amsterdam biedt: ƒ 1,50 kor keling voor lichamelijk gehandikap.ting bij het Amsterdams Historisch ten; belangenorganisaties; gespreksMuseum, ƒ0.75 korting bij het was groepen: uitkeringen en vporzienin; senbeeldemnusi'um van Madame pen; deelname aan het arbeidsproces
. Tussaud. kortingen op een rondvaar en vervoer, verkeer en toegankelijkidoor de grachten, een gratis nummer heid.
,. van Het Parool, een gratis kop soep Het informatiepunt heeft medewerkbij Die Port van Cleve. kortingen voor (st)ers. die met de gestelde vragen
Artis. in tal van restaurants en zelfs kunnen helpen. Men kan hen bellen of
langskomen. Het gebouw is toeganke' op overnachtingen.
De couponbladen zijn te kkoop bij ons lijk voor rolstoelgebruikers (men
- kantoor aan het Gasthuisplein. Men houdt de deur voor u open) en voor
kan ze ook bestellen door het ver het gebouw is een parkeerplaats voor
schuldigde bedrag (ƒ 3,50 voor het invaliden. Het informatiepunt is ook
eerste couponblad en ƒ 2,- voor elk telefonisch te bereiken, tel. 31957-1. De
volgend blad, bijvoorbeeld voor ge- openingstijden zijn: maandag 13.30•/.insleden) over te maken op postreke- 15.30 uur, dinsdag 10.00-12.00 uur,
ningnumrner 260.728 of Rabobankre woensdag 13.30-15.30 uur en donderkeningnummer 39.37.10.580 t.n.v. Hel dag 10.00-12.00 uur.
Parool/'n Dagje Amsterdam, mei Het informatiepunt is een initiatief
vermelding van het (jcnvenste aanta: van de Kommissie Lichamelijke Geexemplaren De couponbladen wor handikapten Zuid-Kennemerland. In
den dan per ommegaande toegezon- deze KLGZK werken organisaties,
groepen en personen samen
den.

Voordelig
•dagje

Spreekuur voor
gehandikapten

Geen oplossingen in zicht voor de afwikkeling van het toeristenvertieer van
en naar Zandvoort. De gemeente Zandvoort zou adequater kunnen reageren is de kritiek van het Gewest Kennemerland.
(Archieffoto)

Alert
bankpersoneel
ZANDVOORT - Een 23-jarige Amsterdammer werd zaterdag in een bankfiliaal aan het Kerkplein aangehouden
na een poging tot verzilveren van
gestolen betaalcheques. De man viel
op door zijn onbeholpen manier van
ondertekenen. Het wantrouwig geworden bankpersoneel hield hem aan
de praat terwijl de politie gebeld
werd. De Amsterdammer is inmiddels
overgedragen aan de hoofdstedelijke
politie. De betaalcheques, waarvan
hij er meerdere in zijn bezit had,
bleken namelijk afkomstig van in Amsterdam gepleegde inbraken.
Ook dinsdag kwam een 30-jarige
vrouw een cheque verzilveren. Het
bankpersoneel vertrouwde één en ander niet en terecht. Toen de vrouw dat
in de gaten kreeg nam ze de benen
met achterlating van cheque en bankpas. De cheque bleek vals, van de
vrouw ontbreekt ieder spoor.

ZANDVOORT - Aan het op 30, 31
maart en l april jl. in de gemeente
Zandvoort gehouden baarmoederhalskanker-onderzoek hebben 247
van de 827 opgeroepen vrouwen deelgenomen, terwijl 251 dames zich onder opgaaf van reden hebben afgemeld, zodat 329 vrouwen in het geheel
niet op de oproep hebben gereageerd.
Tevens werd voor dezelfde periode
een herhaalde oproep gezonden aan
265 vrouwen, die in februari 1981 niet
aan het onderzoek, hebben deelgenomen. Van déze laatste groep hebben
58 vrouwen deelgenomen, terwijl 38
dames zich onder opgaaf van reden
hebben afgemeld, zodat 169 vrouwen
in het geheel niet op deze herhaalde
oproep hebben gereageerd.
Aan de dames die in het geheel niet
hebben gereageerd, wordt dringend
gevraagd de oproepkaart, met vermelding van de reden, dit in verband
met het toekennen van subsidie door
de provincie, terug te zenden naar het
gemeentehuis of af te geven bij de
afdeling burgerzaken van de gemeentesecretarie, Schoolstraat 6. Desgewenst kunnen zrj ook bellen, tel.
.'4841.

PLAN NATUURGEBIEDEN KOMT TER VISIE

ZANDVOORT - Dat een maquette van het plan sociale woningbouw op het terrein van de Klimop Kleuterschool, de mening
van de omwonenden in gunstige
zin /al beïnvloeden, wordt door
de commissieleden van Algemen
Zaken en Ruimtelijke ordening
betwijfeld.
Door de gemeente wordt voorgesteld
op dit terrein, gelegen in de omgeving
van de Dr. Visserstraat, een projekt
van twintig woningen in de sociale
sektor te realiseren. Een plan dat
reeds vorig jaar bij het bekend worden, stuitte op weerstand van omwonenden omdat men van mening is dat
door sociale woningbouw de waarde
van de eigen woning zal verminderen.
Omwonenden hebben vorig najaar al
aan het gemeentebestuur kenbaar gemaakt dat men hiertegen bezwaarschriften zal indienen, bezwaarschriften die het projekt kunnen vertragen
en een vertraging is nu juist wat men
zich in Zandvoort niet kan permitteren wanneer het om sociale woningbouw gaat. Reden waarom het college
met het voorstel is gekomen eerst een
maquette te maken zodat iedereen
zich op de hoogte kan stellen hoe men
de woningen heeft gepland en op wel-'
ke wijze ze in de omgeving passen.
Een maquette betekent echter een
extra uitgave van vierduizend gulden,

(advertenties)

fjlm-inn
ZANDVOORT - In de openbare bibliotheek wordt op de avond van
Koninginnedag, dus 30 april, de film
Het meisje met het rode haar van Ben
Verbong vertoond. De voorstelling begint om 21.00 uur, de toegang is gratis,
terwijl de voorstelling wordt onderbroken voor een koffiepauze.
Het meisje met het rode haar, gebaseerd op het gelijknamige boek, gaat
over de jonge verzetstrijdster Hannie
Schaft.
Heeft Theun de Vries Hannie Schaft
vóór alles als een symbool van het
communisme behandeld, de regisseur
Ben Verbong zag in de eerste plaats
haar menselijke ontwikkeling. Het
meisje met het rode haar verbeeldt
primair de geleidelijke ontwikkelingsgang van een vrouw van het ene
extreme naar het andere, haar persoonlijke strijd en eenzame neergang.
Aan het begin van de film verklaart
Hannie Schaft aan de professor, bij
wie ze in de stationsrestauratie van
het Haarlemse station een clandestien tentamen aflegt (de universiteiten waren toen gesloten), dat ze bij
het verzet gaat.
In het begin wordt ze door het (linkse)
verzet wantrouwend bekeken, voornamelijk vanwege het milieu waar zij
uitkomt. In het begin vervult zij koeriersdiensten. Later leert zij met een
pistool omgaan. Als haar vriend Hugp
wordt opgepakt en vermoord, is zij
ook persoonlijk gedreven om met het
pistool om te gaan.
In de portefeuille van Hugo vindt men
een foto van Hannie en op dat moment staat haar lot vast. Omdat bekend is geworden dat naar een roodharig meisje gezocht moet worden,
verft zij haar haar zwart. Bij een
routine-onderzoek wordt zij gepakt en
de vrouwelijke bewaakster ontdekt
dat de gevangene rood haar heeft.

kankeronderzoek

Maquette plan-Klimopschool
vertraagt woningbouw

Zaedvoort reageert te laks op
verkeersproblemen
in regio
ü.
*-'
Cü?

Weinig
medewerking

KUNST&f ANTIEK
—Bcur^—
'©udt Haerlcm
Kennemer Sporthal,
Westelijke randweg,

Haarlem
Inl.: (076) 611680

toegangsprijs f 6,- j
CJP en 65+ paspoort ƒ 3,kinderen onder geleide gratis
vrijdag

30

april

14-22 uur

zaterdag

l

mei
14-22 uur

l

zondag

2

mei
11-18 uur

waarover de mening van de commissieleden werd gevraagd.
Door verschillende commissieleden
werden vraagtekens geplaatst bij dit
voorstel. Iedereen is het er over eens
dat op de plaats van de Klimopschool
sociale woningen moeten verrijzen,
maar het maken van een maquette?
Toonen concludeerde dat een maquette alleen maar kostenverhogend
zal werken terwijl hij niet direkt zag
dat, deze de bewoners ook zal overtuigen van hun ongelijk.
De forse schadecfaims die de buurtbewoners de gemeente in het vooruitzicht hebben gesteld als de bouw zal
doorgaan, zullen volgens waarnemend voorzitter Aukema zo'n vaart
niet lopen. Dit op vragen van Nel
Vreugdenhil. Een beroep op artikel 49
op de Wet Ruimtelijke Ordening zal
zijn inziens weinig kans van slagen
hebben.
In tegenstelling tot Toonen, Nel
Vreugdenhil en Jan Jongsma, die nog
opmerkte dat behalve de maquette
ook een inspraak procedure alleen
maar kostenverhogend zal werken,
was Richard van As het eens met het
voorstel van het college, hij denkt dat
een maquette misschien verhelderend
zal werken en ondersteunde het collegevoorstel.

Natuur- en recreatiegebieden
Na vele maanden is het ontwerpbestemmingsplan „Natuur- en recreatiegebieden" nu zover gevorderd dat de
plankaart, de voorschriften en de toelichting in ontwerp gereed zijn.
De commissieleden hebben hiervan
kennis kunnen nemen, voorgesteld
wordt door het college dit plan gedurende twee maanden informeel ter
inzage van het publiek te leggen. In

Expositie
ZANDVOORT - In de Openbare Bibliotheek Zandvoort worden vanaf 16
april tot en met 15 mei a.s. lino's
geëxposeerd van de Spaarndamse
kunstenaar Jan van Geem. Deze lino's hebben als onderwerp „de
vrouw" en worden door Jan van Geem
als volgt omschreven: „Ik houd van
de vrouw, in de manier waarop zij
gaat zitten, de wijze waarop zij haar
handen legt, ik houd van haar contouren. Zij is voor mij geen model maar
een levend wezen...."
De expositie is gedurende de openingsuren van de bibliotheek gratis
toegankelijk: maandag 15.00-17.00
uur en 19.00-21.00 uur; dinsdag 10.0012.00 uur en 15.00-17.00 uur; woensdag
13.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur; vrijdag 13.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur;
zaterdag 10.00-14.00 uur.

deze periode zal" er nog verdere voorlichting plaatsvinden door middel
van folders of publikaties in de pers.
Op de vergadering van de commissie
bleek dat Toonen zich ongerust
maakte over het feit dat de Herman
Heijermansweg niet in deze plannen
voorkomt. Het college heeft echter bij
meerderheidsbesluit bepaald dat de
Herman Heyermansweg op de plankaart voor het Kostverlorenpark zal
worden aangegeven.
Gezien de vele voorbereidingen die
het vergt om een bestemmingsplan
ook ter inzage te leggen, zal het plan
Kostverlorenpark niet meer in de zittingsperiode van de huidige raad behandeld kunnen worden.
Met de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan Natuur- en recreatiegebieden konden de commissieleden zich overigens wel verenigen.

Bowling open
Morgen, 30 april, wordt het Bowling
Centre Zandvoort aan het Burgemeester van Fenemaplein (onder
Bouwes Palace) opnieuw geopend.
Vanaf zaterdag l mei kunt u daar dus
weer terecht voor een partij bowlen of
kegelen, want behalve de bowlingbanen, drie stuks, zijn ook de kegelbanen (twee stuks) geheel gerenoveerd.
Trouwens het gehele Centre heefteen
ware metamorfose ondergaan, en het
ziet er naar uit dat het nieuwe direktieteam, de heren L.J. Zrjdemans en
H. Schuitenmaker, volledig in zijn
opzet is geslaagd, namelijk een gezellig ontspanningscentrum te realiseren. Behalve een gezellige bar, zrjn er
uitnodigende zithoeken gecreëerd, die
het toeven in het Bowling Centre
Zandvoort zeker zullen animeren.
De banen zrjn geopend vanaf 14.00 tot
01.00 uur 's nachts. Huurprijs bedraagt ƒ 20,-/uur trjdens de middaguren, ƒ25,-/uur voor de avonden,
terwijl in het weekeinde een iets hogere prijs per uur wordt berekend
(ƒ 30,—). In deze prijzen zijn de schoenen inbegrepen.
Voor de gemeente Zandvoort een positief geluid dat één van de slechtweeraccommodaties weer is heropend, want het ligt wel in de bedoeling dat het Bowling Centre gedurende het winterseizoen geopend blijft.
Er wordt nog gedacht over een aantrekkelijk sport- en spelprogramma
voor de wintermaanden. Voorlopig is
het buiten kil genoeg om een avondje
of middagje te gaan bowlen, zeker ook
belangrijk nieuws voor de enthousiaste vrouwenbowlingclub die destijds
een onderkomen gevonden had in de
bowling, en nu haar aktiviteiten weer
kan starten.

BLOEMENCORSO IN STRALEND ZONNETJE
BOLLENSTREEK - Koud
was het wel, zaterdagmorgen, maar
de paraplu kon
tenminste thuisblijven. Drommen
mensen genoten
van een schitterend bloemencorso, dat zich vanuit
Haarlem
door
Heemstede
en
Bennebroek
en
vervolgens verder
door de bollenstreek slingerde
onder een stralend
zonnetje. Opvallend dit jaar waren
de heldere kleuren.
Als allermooiste
van de twintig
praalwagens werd
de creatie van de
afdeling
Bennebroek, Heemstede,
Vogelenzang bevonden:
een
trouwkoets, voorgetrokken
door
twee paarden, met
de speelse tekst:
En ze leefden nog
lang en gelukkig.
De wagen kreeg de
ereprijs van de jury voor het prachtige steekwerk en
de fraaie toeven.
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Zandvoort festival 1982
in feesttent-hoek Hogeweg/Brederodestraat

30 april
KONINGINNEDAG-AKTIVITEITEN
IN FEESTTENT
Vanaf 10.00-17.00 uur: kinderspelen, disco, rommelmarkt etc.
20.00 uur: dansen met de groep De Cylinders uit Amsterdam en disco,
entree f 2,50

1 mei
GRANDIOOS KINDERPROGRAMMA
M.M.V. LES DIABOLIQUES
Aanvang 14.00 uur, entree f 2,50

1 mei
AVONDPROGKAMMA M.M.V. EGELANDERTIROLERKAPEL DE JOZEF MALER
MUZIKANTEN EN CORRY KONINGS
Aanvang 20.00 uur, entree / 7,50

2 mei
DRUMBAND- EN MAJORETTENFESTIVAL
OP DE GROTE KROCHT
Aanvang 13.00 uur

2 mei
STUYVESANT DRIVE-INN, LICHT EN
VIDEOSHOW
Aanvang 20.00 uur, entree f 7,50

3 mei
GROTE WESTFRIESE BRUILOFT + DANSEN
Aanvang 20.00 uur, entree / 17,50 incl. maaltijden

5 mei
KINDERDISCO
Aanvang 14.00 uur, entree f 2,50

5 mei
GUYS & DOLLS
VOORPROGRAMMA DE GROEP YUCKA
Aanvang 20.00 uur, entree f 10,00

6 mei
WILLEM RUIS SHOW MET MAAR LIEFST
f 15.000,-AAM PRIJZEN
Aanvang 20.00 uur, entree f 12,50

7 mei
JAZZAVOND M.M.V. RUUD JANSEN DUO EN
EEN BEKENDE JAZZFORMATIE
Aanvang 20.00 uur, entree f 7,50

8 mei
COUNTRY & WESTERNAVOND
M.M.V. EARLY BIRD, BEKEND VAN RADIO/TV
Aanvang 20.00 uur, entree f 7,50

9 mei
KOFFIECONCERT M.M.V. TRIO HELLENIQUE
Aanvang 12.00 uur, entree f 5,00 incl. kopje koffie

9 mei
BEIERSE AVOND, M.M.V. EDELWEIS KAPEL
Aanvang 20.00 uur, entree f 7,50
VOORVERKOOP VAN KAARTEN:

Reisburo Kerkman
Grote Krocht 20, telefoon 12560-13203

'PAÖINA 3

PAQINA 4
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Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn
Voor mv medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de
vorm van bloemen, welke wij mochten omvangen na hel
overlijden v;m on/t lieve inoetler en oma
KMJKI.TJKSOIAAP
/eei:en w i j u op de/t' MIJ/C hartelijk dank.
/ij /iin % oor ons een protc irooM UCWCCM en /.uilen si ceel s
een dankbare herinnering blijven.
Namens de familie:
G. Oonk- Kerkman
A. Kerkuuin-Xeuel
/.anduiort. lirole Krochl 2(1
April I4tO

*
•*

Uw adres voor:

boeken
tijdschriften
stripboeken
kantoorartikelen
rookwaren
staatsloten
toto/lotto

De Krocht
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

Tel. 1 60 33

***
**
*
**
*
*
*
*

Grote sortering Moederdagkaarten!
V.a. heden ook uw adres voor

terug uit Italië
Hartelijk welkom in

Het Scharregat
Grootvorst Wullum
Na een langdurige /iektc en moedig gedragen lijden is op
26 april nog onverwacht va» ons heengegaan, onze lieve
vader en opa, beste broer, zwager en oom
I.KKNDERT KONING
weduwnaar van Dora Frieda Hcrminc Johanm
Wanclschcr
op de leeftijd van 74 jaar.
W. E. Koning
C. P. W. Veerman-Koning
F. B. J. Veerman
Yvonnecn John
Fransen Yolanda
Bcnncbrock:
L. D. Prins-Koning
P. Th. Prins
Kees
Marco
Peter
en verdere familie
2042 VZ Zandvoorl, 29 april I982
Jan Steenstraat 4
De teraardebcstelling heeft heden plaatsgehad.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

van al uw foto's.

AUG. v.d. Ml JE

ZANDVOORT
Burg. Fenemaplein.
Inlichtingen:
Makelaar o.g.
H. W. CosterBV
telefoon 15531.

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

**

BINNEN-EN
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- EN GLASWERK

De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.

*
*
*
•K
*

*
**

Lekker
pizza eten

Nu ook het adres voor uw

Aart Veer

niet vergeten
Kerkstraat 4, Zandvoort, telefoon 13397

Grote Krocht 23,
telefoon 14404.
***********

A. RITMAN
«*einwardtstraat 20. telefoon 02507 - 1 43 65.

Lekker
pizza eten

Donderdag t/m zaterdag
VOORDEEL

Aart Veer

niet vergeten

GRATIS!

9,95

geheeB gratis!

GARAGEBOX

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

héél kilo

ledere cliënt die voor minimaal f 100,- besteedt ontvangt een

**
+**
**

Te koop

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186.

HAAS/

snacks

Grote Krocht 23.
telefoon 14404.

Op woensdagmiddag 5 mei,
is de jeugd van Zandvoort erbij,
dan gaan alle kinderen op een hol,
een gratis soft ijsje halen,
bij bakkerij v. d. Werff op de Tol,
van 14.00-17.00 uur wordt dit uitgedeeld,
het lekkerste ijs dat nooit verveeld.

VERMIST
ZWART KATERTJE
Roepnaam Beertje,
witte voetjes en bef.
Kind erg verdrietig.
Mevr. Daane.
Burg. v. Alphenstraat 30, tel. 16636

BAR BOOEGA FREDJE VAN RHEE
presenteert op Koninginnedag 30 april in Winkelcentrum
Zandvoort-Noord een

i-in disco

G. Kol

R. v. d. Werff

Schuitengat?,
telefoon

Tolweg 6, tel. 02507-15001

13212

Tast-toe Slagerij

auto • brand • leven
alle verzekeringen

Celciusstraat 196, Zandvoort-Noord
ord

*

Handelsdrukwerk

P. REUS

Kerkpad 6 - Tel. 12793

vriendelijke
winkeljuffrouw

Eventuele bezwaren legen dit ontwerp,
besluit kunnen tijdens de peiiode van 6 mei
1982 tot en mul 2b juni 1982 woiriwi
ingediend bij de gemeentera.it).

Judo voor dames en
horen, zowel voor zelfverdediging als keep fit
training.

V

Van Petegem b.v.

Haltestraat 16 - Zandvoort
vraagt een

Jeugdjudo vanaf 5 jaai

Zandvoort, 21 april lyfi.?.
H. Machiclsen.

D R U K K E R IJ

Vis en specialiteiten

DE Burgemeester van Zandvoorl maakt
ingevolge het bepaalde in artikel 3, lid 2,
van de Wet agrarisch grondverkeer, het
volqende bekend.
Met ingang van 6 mei 1982 ligt gedurende
30 dagen tor secretarie Ie £,indvoort op
bureau volkshuisvesting en luimtelijke
ordening ter inzage:
1. het ontwerp-raadsbesluit, dat gebieden
vaststelt en omschrijft, waann uitsluitend
of nagenoeg uitsluitend onroerende
goederen zijn gelegen die:
a. duurzaam worden gebruikt voor
andere dan landbouwkundige doeleinden.
b. niet als natuurterrein moeten worden
aangemerkt.
2. tlo bij dit besluit behorende kadastrale
k a a r t , waarop de giondun, al;, bedoeld in
j r t i k e l 3 van de Wet agrarisch grondverkeer zijn aangegeven.

$

groot oranjebal!

ZANDVOORT - GROTE KROCHT 7

bekendmaking

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*K
-*

voor de jeugd v.a. 14.00 uur. Daarna 's avonds bij Fredje van Rhee -JC

BAKKERIJ

gemeente
zandvoort

*
+
**
***
**
*+
**

Ook gespecialiseerd in grote maten

Ook de slingers voor uw feestjes hebben wij.

woningstoffering

RIB
KARBONADE

Kerkstraat 4, Zandvoort, telefoon 13397

Leuke wegwerpartikelen voor de barbecue
of voor uw kinderpartijen.

* **************

Bobo

foto- en fÊEmrolIefjes.
Afdrukken en ontwikkelen

Vlotte lichtgewicht

- Zandvoort

•BK

*UW

SONNEVELD SPORTING
PASSAGE 37

voor onze moderne vis- en specialiteitenzaak.

CONDITIETRAININGGROIMDGYMNASTIEK

Wij zijn gespecialiseerd in vis en visprodukten van A tot Z, waarvan de
kwaliteit voorop staat.
Tevens verkoop van wijn on de mogelijkheid tot het eten van vis
in de zaak.

D
D
D
D
D

W/> werken met een jong team.
Werktijden in overleg.
Voor inlichtingen vragen naar:

P. REUS - Tel. 02507 - 1 62 04

Maandagavond 19.30 - 21.30 gemengd
Dinsdagavond 19.30 - 21.30 gemengd
Woensdagavond 19.30 - 21.30 dames
Dinsdagochtend 9.00-11.30 gemengd
Donderdagochtend 9.00 -11.30 gemengd

KERKSTR.20

• TEL:3136

Tel. 02507-14678

jiu jrrsu

In de bar van

Sport cent er
WIM BUCHEL
A. J. v. d. Moolenstraat 47. telefoon
15829-13965.

Brugrestaurant

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

Nieuwe blauwe borden langs de Rijksweg A'dam-Den Haag vermelden nu onze
plaatsnaam Den Ruygen Hoek.

herstellen wij de Koninginnedagtraditie

Oranjebitter

Rick's Brugrestaurant, sfeervol Irelpunt voor de Randstad is dus nog makkelijker te vinden.
Een brug vol verrassingen met 5 verschillende restaurants, 'n genoeglijk binnenterras. diverse winkelt|es. een kinderhuisie etc.
Voor een kop beste kodie. een snel hapje of een uitgebreid diner. Met ouderwetse gastvrijheid, uitstekende kwaliteit én vriendelijke prijzen.

Dag en nacht bereikbaar

De gehele dag geopend.

Een bezoek aan Oen Ruygen Hoek. Oe moeite van het (w Jeten waard.
Keesomstraat 61 • Telefoon 15351.

rjjkswég ^4,6 km ten zuiden van Schiphol
•

-

"

•

•

•

•

•

.

.

•

Niet te geloven, daarboven!
• ; .

O

•

7

•

.

met klont van het huis.

..

.

Tel: 02526-86641
-

.: •

.- , •

••• • .

Zeestraat 49-51,2042 LA Zandvoort.
telefoon 12023.

DONDERDAG 29 APRIL 1982

WEEKMEDIA 30
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht)

12.00 uur in de openbare bibliotheek.
Op dat tijdstip ook telefonisch bereikbaar onder nr. 14131

POLITIE: telefoon 1304

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

BRANDWEER: telefoon 12000
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER
(CPA) KENNEMERARTSEN
Verhoef, tel. 01719-12409, l en 2 mei: LAND
Huisartsenparktijk Bouman, Mol en Zr. T.v.d.Spek, Van Lennepweg 42, ongevallen 023-319191, besteld verRidderbos
voer, tel. 023-319277
hs., tel. 18741
Arts: B.F.J. Bouman, tel. 15600
Verdere inlichtingen omtrent de APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, TAXI: telefoon 12600 en 16843
weekenddiensten worden verstrekt H.B.A. Mulder, tel. 13185
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
via de telefoonnummers van de
huisartsen. Anderson, tel. 12Q58, VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr. telefoon 17041
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel. Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
12181, Zwerver, tel. 12499.
Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023- ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
313233
TANDARTS: telefoon 023-313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor- Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g.
023-320899 of 320464)
WIJKVERPLEGING: 30 april: Zr. E. beckestraat 17, tel. 15847
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur, maandagavond van 7.00 tot
8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Voor deze hulpverlening, beschikbaar
TIMMER- EN
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosONDERHOUDSWERK
ten aan verbonden zijn.

H. v. d. Donk
*
*
*
*

m

Telefoon 18560
ramen, deuren, kozijnen
schrootjes plafonds
dakkapellen
dakpannen en verwijderen
oude antennes
alle andere timmerwerken

Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
14: 9.30 uur ds. E.Th. Thijs: 19.30 uur
ds. L.J.Boeyinga.
Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem: 9.30 uur zondagsschool (Bijbelgespreksgroepen) 10.30 uur en
19.00 uur ds. J. Smink. In de ochtenddienst H. Avondmaal.
Woensdag 5 mei: 20.00 uur bijeenkomst Celcroepen.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023256198. Geeft direkt hulp wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen.

Hervormde Kerk, Kerkplein- 1000
uur ds. C. Mataheru. Bediening H.
Doop (crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur
Jeugdkapel.
Gereformeerrde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur drs. E. Pijlman van Amsterdam (viering H. Avondmaal); 19.00
uur medewerkers Gemeenschappelijke werkgroep (gebedsdienst).
Nederlandse
Protestantenbond,
Brugstraat 15: 10.30 uur prof. dr. A.
van Biemen van Bentveld (Ned.
Herv.).
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht.
Zaterdag l mei: 19.00 uur Eucharistieviering met orgel en samenzang.
Zondag 2 mei: 8.45 uur Stille Eucharistieviering; 10.45 uur Eucharistieviering met medewerking van het St.
Caecilia kerkkoor.

NIEUW

WERKLOZENCOMITÉ, spreekuur
iedere maandagmorgen van 11.00 tot

TE KOOP:

PREMIE A-APPARTEMENTEN
aan het Stationsplein te Zandvoort

WATER
STANDEi
Lj

HW LW HW LW
Datum:
29 april:
8.04 3.34 20.45 16.01
30 april:
9.11 4.29 21.56 17.05
10.31 5.38 23.18 18.32
1 mei:
11.54 7.02 -.- 20.04
2 mei:
0.39 8.25 13.05 21.18
3 mei:
1.43 9.35 14.10 22.18
4 mei:
2.36 10.33 15.03 23.04
5 mei:
3.20 11.21 15.47 23.04
6 mei:
Maans tanden: vrijdag 30 april EK
14.07 uur.
Zondag 2 mei dood tij.

BURGERLIJKE
STAND
Geboren: Ferdinand, z.v. Butieb
Amar Abdelkader en A. M. Molenaar.;
Cornelis, z.v. C. Brands en G.J. van
Keulen; Hans Klaas Evert, z.v. H.

Stem Links
stem progressief
Zandvoort
Lijst 6

Deze 2-kamerf lats op de begane grond kosten u

f 135.000,- v.o.n., resp. f 141.500,- v.o.n.
Het is mogelijk 100% van de koopsom te financieren. Bij een belastbaar inkomen van f 28.000, - per jaar
bedraagt de premie voor het 1e jaar f 10.900,-.
VERDERE INFORMATIE WORDT U GAARNE VERSTREKT DOOR:

Burg.Engelbertsstraatll - ZANDVOORT - Tel. 02507 -1 551 31

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT

.

...

Zeestraat 41 flIIRRfllf Mllf •"""""« «
Zandvoort
UUDnüWNIIi Haarlem
Tel. 02507-15110
Tel. 023-322609
Heelt 'nu in beide taken ons speciaal

OPATIJA
Zandvoort Boulevard Paulus Loot 17-19,
telefoon 02507-15708

Gehuwd: J.P. Looman en J.C. Molenaar: J. Keizer en E.M.C. Bos: A.
Hoekema en J.G.E. Koel; P.B. Sieswerda en T.E. Poelma.
Overleden: Maria Paap geb. Keur, 85
jr; Lodewijk G. Citroen. 67 jr.

ZANDVOORT - Via cie VVV wordt
bekendgemaakt dat de navolgende
evenementen in de periode van 30
april t / m 9 mei zullen plaatsvinden:
Vrijdag 30 april: vpetbaltoernooi
door diensten en bedrijven uit Zandvoort. terrein Zandvoortmeeuwen.
Vrijdag 30 april: viering Koninginnedag.
Vrijdag 30 april: Oranjerit, avondrit
door Autosportvereniging Sandevoerde.
Vrijdag 30 april t lm zondag 9 mei:
Zandvoort Festival 1982, o.a. drumbandconcours op 2 en 8 mei, optredens van diverse groepen in feesttent
op terrein Brederodestraat / Hogeweg.
Zondag 2 mei: Opa Vlootman Fietstocht 60 km. Vertrek 9.00 uur bij
strandpaviljoen 8 ..Trefpunt". Inschrijven vanaf 8.30 uur, leertempo
22'/ 2 km / u .
Zondag 2 mei: Internationale voorjaarsraces, Circuit van Zandvoort.
aanvang 13.00 uur.
Dinsdag 4 mei: 4e Zandvoortse
Avoncifietstoch'en. inschrijven en
vertrek vanaf strandpaviljoen 8 ..Tref-

Zandvoort...opent weer zijn deuren!
Vanaf zaterdag l mei kunt u weer in Zandvoort
terecht voor bowlen, kegelen, een biljartje maken
onder het genot van een drankje en een hapje.
Onze geheel gerenoveerde bar en bowling is dagelijks
geopend vanaf 14.00 uur.
Kom spoedig kennismaken met uw
Zandvoortse Bowling.

Drogisterij
Moerenburg voor

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE
Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

menu
(van maandag t.m. vrijdag)
- goulasnsoep stokbrood
— gemixte gril/plaat 3 soorten vlees (mager)
met verse salade, saus en aaraappelpuree
— palacinka —
warm Hens/e me» koude roomvulling

15.50

Burg. van Fenemaplein 28-29,
telefoon 14369

VERLOREN:
woensdag 14 april
rood-metallic

kinderbril
van Voltastraat naar
Const. Huygensstraat.
Tel. 02507 -156 41.

Het Spaarne
Kamerplanten
Tuin- en perkplanten
Tevens

aanleg en onderhoud van tuinen.
ƒ 10,00 per uur.

Straat- en hekwerk.

AUTORIJSCHOOL
Phil Waaning

Winkelcentra
Nieuw-Noord

RIJKSGEDIPLOMEERD

Aangesloten bij de
V2R.
Brugstraat 20,

telefoon
02507-12071

Donkere Spaarne 32 - Haarlem
Tel. 023-325464.

SHELL „DUINZICHT"
P. Timmer
Dr. C. A. GerkestraatSO
en

SHELL STATION „HOGEWEG"
T. Geerling

De bandenverkopers van Zandvoort
en omgeving, komen weer met een
stuntaanbieding:

voor

84,Niet uw maat?
Uw maat ook voor bes list voordelige prijs.

PRESENTEERT

Gevraagd:

TE HUUR
Zandvoort-Noord

2

120 m KANTOORRUIMTE
op Ie verdieping, bevattende 3 é 4 kantoorruimten + archief, keuken, toilet en c.v.-gas.

bolden/vagen
op luchtbanden
Tel. 02507-17382.

EEN GROTE

Nadere inlichtingen:

Cense Makelaars o.g.
Tel. 02507 -1 26 14

Te huur

2 kamers
(gestoffeerd) met gebruik van keuken,
douche en toilet.
f 600,- all-in.
Telefoon 12150

155-13 RADIAAL
STAAL

ZANDVOORT - In de maand ma;
werden de onderstaande voorwerp>
bij de politie als gevonden gerei
streerd:
l bankbiljet van 10 gulden; 2 bankb
jetten van 25 gulden; l mes; l wolli
muts: l witte bouvier; l rode blikki
sigarendoos met inhoud; 3 bankbilj*
ten van 100 gulden; l hond, ras „Bi
set": l sjaal; l sleutelbos; l kinderri
getje; l grijze leren ceintuur; l m
bont gevoerde snede jas.
Kijkdagen gevonden fietsen: iedere
en 4e woensdag van de maand tussi
14.00 en 15.00 uur.

Bowling
Centre

Tuincentrum
Amsterdam, Hobbemakade 64-65,
telefoon 020-719495.
Elke dag geopend.

punt" vanaf 18.30 uur, alle tochten
km. Inlichtingen tel. 02507-17547.
Zaterdag 8 mei: landelijke ANW
fietsdag, 40 km, vertrek paviljoen
„Trefpunt", start vanaf 9.00 uur.
Zaterdag 8 t/m zondag 30 m.
expositie van tekeningen, grafiek •
schilderijen van Vvonne de Vries
Herman Stoel in het Cultureel Ce
trum.
Zondag 9 mei: Historische Autoi
ces, Circuit van Zandvoort, aanva:
13.00 uur.

Tel. 02507 - 1 30 90

H. W. COSTER BV
Joegoslavisch Restaurant

Kunstschilderes
met academische
opleiding geeft

schilder- en
tekenles.

MAKELAARSKANTOOR

J

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

Frank Schiltmeijer
Jo Dalman
Dick Gerritse

De laatste 2 appartementen aan het Stationsplein.

Janssen en E. Groot; Michael Robert
Franklin, z.v. R. Kiburg en I.P. Meijer.

"""-l

KERK
DIENSTEN

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 11.00
tot 12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
STICHTING WIJKRAAD
NOORD telefoon 18083

PAGINA

t"p» man. tliejonx in jaren /v, kun mul in uren C//H.
wanneer liijiffi'H lijd verloren heel l iloen gaan,
doelt <hit knnit vlili'n vuur.
l-'raneis liucun 11561—1621,1

Horlogerie

C. WAANING
HET KLOKKEN HUIS M KT PIT
Sophiawci;4-Td. I 2307
heel l die uurwerken mianiiee n <ltn tillen nuitwxwl
knul eoninilereii. l:i mankeert geen \eciinih' tuin en
it knul er altijil n/> rekenen.
Kwnl u mis hijkt'ii ni "J» sliimroiiiii. 'l l\ «MI lii'lfu'iiis.'
kÏKWi n>iHtralir-aJ'(leliiiH mei i'/eklriiniMlie uiifiuraiiiur.

Wil je een affiche

van de
progressieve
partij Zandvoort?
Bel 17958

Lijst 6

IN EN OM HET
WINKEL CENTRUM
NIEUW-NOORD
MET VELE
ATTRAKTIES EN
CA. 80
VERSCHILLENDE
KRAMEN,
STANDWERKERS,
ETC.. ETC.

in en om het
winkelcentrum
KOM KIJKEN

OP 1 MEI!

Bowling
Centre
Zandvoort .
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De specialist in al uw bloem werken f

Gisteren feestelijk geopend , > en naar wij hopen met vlag.en
wimpel geslaagd.
...,.::

.si
Haltestraat 38, tei. 15000.

PAGINA 10

BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort

Voor al uw binnen- en
buiteniandse kaas.

Patisserie Thomas
winkel met veel vers gebak uit eigen bakkerijen.

Bij inlevering van deze vlag

10 grote eieren voor. 1,-;

^ê^^^^^iÊc^^^^ÈÊiiii^^m
Thcm
Pif3pllPl^Piilp^
;

Geen feest

bloemenm

Witte keukens softline

Nu ook in Zandvoort
de nieuwe collectie van

Qorhpleet met gas/elektra/koelkast/
wasemkap/blad en spoelbak v.a.

Elisabeth Arden Cosmetica.
Speciaal voor de allergische overgevoelige droge en vette huid.
Bij aankoop van een produkt dag- of nachicrème.

Proefje gratis.

Deze fiets kunt u verzekeren
voor f 50,-. 2 jaar lang zonder eigen
Kopra de Luxe Een oersolide fiets
met de veilige remnaat, in modieuze
frisse kleuren. Geheel
hompleet voor:

risico en zonder afschrijving.
IU»IW»H«.VM
u&i w
j a.

Keuken Centru
DRUGSTORE

Moerenburg

,

Hallestraat 8, Zandvoort.

Pakveldstraat21
T Zandvoort-

Autobedrijf

«'- ozso? - 23«

HEiïSTEEGE
Peugeot

TEKEN- EN KUNSTSCHILDERSMATERIAAL

Wist u dat wij
ook alles inlijsten
wat u wenst?

CREATIEF

Echt feestelijk is uw kind
met kleren van -;

We hebben een fantastische collectie jurkjes
v.a. maat 86 t/m 164.

Tevens div.
occasions

Alweer één maand open en ik ben blij dat ü blij^
bent, da t ik weer open ben.
(het trefpunt van
geselecteerde
internationale mode...)

Falke-Dinovalian oLady v. Laack-NicndorfLedermann-Faber-Art Fashion

Waar oma, moeder, baby,
kleuter, dochter en zoon
.~*zS

Heemstede, f j
Raadhuisstraat 54, ,j
lel. 023-247161:

Zand voort, Thorbeckeslraal 11,
tel. 02507 - l 70 97.

Kerkstraat 19,
Zandvoort.

Kruisstraat

andvoorüs
Nieuwsblad
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Persprijs
Excelsior

Koninklijk onderscheiden
KNZHRM, de plaatselijke
commissie en de erevoorzitter, de heer A. Nawijn.
Door de burgemeester werd de
heer Bos geschetst als de „Dorus
Rijkers" van het station Zandvoort, want sinds de heer Bos op l
maart 1952 in dienst trad van de
KNZHRM heeft hij deelgenomen
aan negen reddingstochten, waarbij één persoon werd gered, heeft
hij in de watersnoodramp van 1953
met nog drie andere leden van het
station Zandvoort assistentie verleend bij de reddingen op de ZuidHollandse eilanden (hiervoor werd
hem destijds een oorkonde uitgereikt), en is hij bij de oefentochten
bijna altijd aanwezig.
Sinds l juni 1952 is de heer Bos
motprdrijver en heeft hij in de loop
der jaren een naam opgebouwd in
deze funktie, omdat hij niet alleen
een moedig en bekwaam opstappër bleek.maar mede door zijn grote vakkennis als motordrijver kan
het station Zandvoort beschikken
over uitstekend onderhouden
technische apparatuur, een eerste
vereiste voor een reddingsstation.
Voor de heer Bos en zijn vrouw
kwam de koninklijke onderscheiding als een grote verrassing, omdat dit wel het laatste was waar
door hen op werd gerekend.
Uiteraard waren er bloemen voor
mevrouw Bos en deelden allen in
feestvreugde, want door deze
Door burgemeester Machielsen worden aan de heer Bos de de
koninklijke onderscheiding kreeg
versierselen opgespeld die behoren bij de hem toegekende ko- het werk van alle leden van de
ninklijke nnriemnheiding. (foto Jenny E. Wesly).
KNZHRM een extra dimensie.
ZANDVOORT - Donderdagavond 29 april werd in het
boothuis van de KNZHRM
van het station Zandvoort aan
motordrijver Ad Bos de Eremedaille verbonden aan de or-

'n dagje ANSTE'

de van Oranje Nassau, in zilver uitgereikt.
Dit geschiedde door burgmeester Machielsen, namens
de koningin in aanwezigheid
van vrijwel alle leden der

SOCIALISTEN - In dit
nummer wordt aandacht
besteed aan het verkiezingsprogramma van de
PvdA in de badplaats.
Ook de Plek van de nietstemmer vraagt aandacht.
Wat wil deze groepering?
Het antwoord staat op pagi-1
na 3.

ZANDVOORT - Het werd een
feestelijke dag voor het Majorettekorps van Excelsior uit Hoofddorp
afgelopen zondag in Zandvoort.
Onder een stralend zonnetje,
maakte dit majorettenkorps zo'n
gedisciplineerde indruk, contrasteerde het oranje / zwart uitstekend en was het gehele optreden
tijdens het défilé zó goed dat men
de eerste prijs behaalde in de categorie „Persprijzen".

KONINGINNEDAG -Koud,

ijskoud, was het dit jaar op
30 april. Een fotoreportage
van Jenny E. Wesley waarbij ook aandacht werd besteed aan het Zandvoort
Festival, pag. 5.

In dit geval was dit die van het
Zandvoorts Nieuwsblad, de tweede prijs (Haarlems Dagblad) was
voor het korps de Kilkenny's uit
Den Haag, en de derde (Zandvoortse Courant) voor de Czarina's uit
Zaandam.
Onder grote belangstelling vond
zondagmiddag
dit concours
plaats, waarbij ook het muziekkprps van Excelsior in de prijzen
viel. Groot was het aantal toeschouwers dat gekomen was om in
het kader van het Zandvoort Festival te genieten van het optreden
„Miss Majorette" van Excelsior uit Hoofddorp ontvangt uit handen Een vermoeiende, maar succesvolvan Henk Oonk de Persprijs 1982 (Zandvoorts Nieuwsblad).
Ie dag voor de meisjes uit Hoofdfoto Jenny E. Wesley dorp.

GRAND PRIX - Toch een
Grand Prix dit jaar in Zandvoort? Wordt Zandvoortmeeuwen nu kampioen?
Sportbeschouwingen op de
sportpagina.
CONCERT - Een geslaagd
concert van het Toonkunst
Oratoriumkoor, Zandvoort.
GEMEENTERAAD - De
kroniek Raad in de Branding, hoe werd de gemeente
in april bestuurd?

Nog geen beslising over bouw Stekkie

Commissieleden vrezen exploi
tatiekosten nieuw wijkcentrum
ZANDVOORT - Nog geen duidelijkheid bestaat er of aan het
einde van de maand tijdens de
raadsvergadering besloten zal
worden over te gaan tot de bouw
van een nieuw wijkcentrum in
Nieuw Noord ter vervanging van
het huidige Stekkie. Niet omdat
de raadsleden enig bezwaar hebben tegen de bouwkosten, het
zijn veeleer de jaarlijks terugkerende exploitatiekosten waartegen men zit aan te hikken.
Een eerste kostenberekening
leert dat de exploitatie van de
gemeente jaarlijks ƒ160.000,-/
170.000,— zal vergen. Dat is een
ton meer dan nu wordt uitgegeven aan exploitatiekosten van 't
Stekkie.
De commissieleden Publieke Werken
zijn van mening dat duidelijk zal moeten worden aangegeven wat de conse-,
quenties voor andere zaken zijn, dan
pas kan een verantwoorde keuze worden gemaakt en politieke wil getoond.
Bovendien wilden de commissieleden
nog fraktieoverleg plegen.
In de commissievergadering financiën
stuurde men in eerste instantie aan

op een zelfde voorlopig beslissing.
Ook hier geen enkel probleem met de
bouwkosten (857.000,-). Dit geld
heeft de gemeente beschikbaar in het
fonds staduitleg dat is gevormd door
de opbrengsten van grondverkoop in
Nieuw Noord.
Wél tegen de jaarlijkse exploitatiekosten, die gezien de huidige tendens
alleen maar hoger zullen worden.
Wethouder Aukema wees erop dat de
plannen voor een nieuw wijkcentrum
nu al vier jaar lang worden voorbereid
en dat van deze raad dan ook verwacht mag worden dat men uiteindelijk een beslissing neemt. Hij wilde dit
onderwerp graag op de rol geplaatst
zien van de eerstkomende raadsvegadering.
„Als de politieke wil aanwezig is, dan
moet men hiertoe kunnen besluiten"
De commissieleden vonden dat gescherm met het woord „politieke wil"
nu wel aardig, maar wat bedoelde de
wethouder hier nu mee?
Met duidelijk genoegen gaf Ide Aukema toen een klein college over dit
begrip.
„Dit is, mijne dames en heren, dat de
raad zelf moet vaststellen waar ze de
prioriteiten wenst te leggen. Wil men
inderdaad een wijkcentrum, dat in
deze nieuwe wijk hoogstnoodzakelijk
is, dan zullen de exploitatiekosten in
de komende begrotingen gevonden
moeten worden. Waar hecht men dan
waarden aan? Wil men af van een
bijdrage aan de muziekschool? Het
water in het buitenbad van het zwembad niet meer verwarmen? Het geld
dat beschikbaar komt van de schooltandverzorging? Het is aan de raad

dit uit te maken en niet van het
college te verwachten (min of meer
het verzoek van de commissie PW.
red.) dat die met de oplossingen aan
komt dragen.

Aktiviteitencentrum
Bovendien speelt opnieuw mee, in de
hele discussie rond het wijkcentrum,
of er nog een derde fase gerealiseerd
moet worden, namelijk een aktiviteitencentrum voor lichamelijk gehandicapten.
Dit is op verzoek van de CDA-fraktie
al eerder onderzocht en leverde uiteindelijk een vertraging in de plannen
van een jaar op, na afwijzing door de
raad zijn echter nieuwe initiatieven
ontwikkeld. De CDA-fraktie bij monde van Peter Ingwersen denkt momenteel nog verdeeld over de exploitatiekosten. Mocht echter een aktiviteitencentrum ook gerealiseerd worden, dan stapt men in de CDA-fraktie
misschien wat lichter over de exploitatiekosten heen. Er is een bespreking
gepland met het ministerie begin juni
die misschien vruchten zal afwerpen.
„Waarom dan niet dit onderwerp in de
junivergadering behandelen?" zo
vroeg hij de wethouder.

Exploitatiekosten
Wethouder Aukema voelde hier duidelijk niets voor. Of er nu wel of niet
een aktiviteitencentrum wordt gebouwd, dat doet niets af aan de exploitatiekosten. Die zouden zelfs iets
hoger kunnen worden, wanneer het

OMWONENDEN MAKEN BEZWAAR

Overlast scooterbaan
ontoelaatbaar
ZANDVOORT - De flatbewoners
van het Burgemeester Van Fenemaplein zijn allesbehalve te
spreken over de bij hen op de
stoep gedeponeerde toeristenattraktie, de scooterbaan.
Ten eerste had het gemeentebestuur
vooraf overleg dienen te plegen toen
bleek dat de scooterbaan op haar
„eigen" plaatsje aan de Zeestraat
toch nog sneller moest verdwijnen
dan aanvankelijk werd verwacht.
Ten tweede is de geluidsoverlast „onverdraaglijk" en ten derde vreest men
een forse waardevermindering van
het eigen woningbezit.
Dit alles bleek op de donderdag 29
april gehouden hoorzitting waar bewoners van het Van Fenemaplein en
die van de omliggende straten hun
bezwaren tegen de overhaaste verplaatsing van de scooterbaan kenbaar maakten.
Bovendien was het wegvallen van
parkeergelegenheid voor de ondernemers een extra schadepost, zo werd
naar voren gebracht.
De scooterbaan moest plotseling verplaatst worden vanaf de Zeestraat,
toen de vergunning van GS voor sociale woningbouw op die plaats veel
eerder kwam dan werd verwacht. Om
de start hiervan niet te vertragen
werd besloten de scooterbaan naar
het parkeerterrein bij de Passage te
verplaatsen, een beslissing, zo bleek
op de hoorzitting, waar de omwonenden niet gelukkig mee zijn.

Burgemeester Machielsen luisterde
beleefd naar de bezwaren die naar
voren werden gebracht, en deelde de
bewoners mee dat een en ander heroverwogen zal worden in een vergadering van B en W. Wat de uitslag ook
moge zijn voor het komende zomerseizoen, iemand zal wel last van de
beslissing ondervinden. Voorlopig ziet
het er naar uit dat dit de bewoners
zullen zijn, doch deze kunnen altijd
nog in beroep gaan bij de Baad van
State, dat neemt wel tijd in beslag,
ook kan door hen een AROB-procedure worden overwogen die heel wat
sneller wordt behandeld.
Overigens mag de scooterbaan
's avonds na 10.00 uur geen muziek
produceren en moet om 11.00 uur
worden gesloten, en tegen het eind
van de zomer wordt deze opgeslagen
tot een volgend seizoen, zo daarvoor
in de badplaats dan nog plaats is.

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt:

RESERVEBEZORG(ST)ERS
voor de vakantieperiode

wijkgedeelte zou kunnen profiteren
van begeleiding bij diverse jeugdaktiviteiten van de professionele begeleiding van het aktiviteiten centrum. •
Voor een professionele kracht is momenteel geen geld beschikbaar en
komt dus derhalve niet voor op de
exploitatiebegroting.
Bovendien voorvoelde de wethouder
dat de bespreking met vertegenwoordigers van het ministerie wel weer
verschoven zou kunnen worden, wat
dat betreft heeft de gemeente Zandvoort al de nodige ervaring opgedaan.
Uitgaande van dit standpunt hield de

Het vooraanzicht van het nieuwe wijkcentrum 't Stekkie zoals het er op papier zo fraai uitziet.
Of het gerealiseerd zal worden, wordt beslist in de gemeenteraadsvergadering van mei.

Tel. 1 71 66

Donderdag (heden)
Vrijdag

Voor de bewoners van Nieuw Noord
lijkt de meivergadering dan ook uiterst belangrijk te worden. Het zal

wel knopentellen worden, ja, nee, ja,
want behalve Van der Moolen (vóór)

Zaterdag

wensten de overige commissieleden
eerst nog fraktieberaad over dit onderwerp.

Zondag 12.00 uur

Neuzen tellend moet men vrezen dat

Zondag 20.00 uur

de bewoners dan in het enige café, in

WlllemRülr
H
Jaza-avond met
H
Jansen •.a.* ;":;
Country-en
Westernavond
KqffleconcertTrk
Heflenlque '
Beierse avond me

deze wijk, zullen moeten gaan uithuilen en opnieuw beginnen, of toch?

Verregende
braderie...
ZANDVOORT - De groots opgezette
braderie in Nieuw Noord had een
beter lot verdiend dan ze heeft gekregen.
Aan het begin van de zaterdag, toen
het tussen de buien door in het begin
van de morgen nog enigszins droog
bleef, kwamen toch nog zo'n vijftig
van de zeventig standhouders de kramen betrekken.
De weersverwachting was voor die
dag „Af en toe regen, met hier eri daar
een bui". Voor diegene die hierdoor in
verwarring wordt gebracht, vertaald
luidt dit „Plensregen van 's morgens
tot 's avonds".
Vandaar dat zo omstreeks twee uur de
meeste standhouders het voor gezien
hielden en ijlings hun spullen weer
pakten. Ook de muziek had het 's
morgens al laten afweten, zodat met
recht kan worden gezegd dat dit evenement in het water is gevallen.

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor 12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166
en 's middags heeft u hem
in de bus!

Was hier 's morgens nog enig vertier, na twee uur in de middag lag de braderie m Zandvoort Nieuw Noord
er troosteloos en verlaten bij.
foto Jenny E. Wesley

Zandvoorfes
koppers
Abonnementsprijs f 31,20 per jaar.
Bl|(|J,IIHlt' I)OI1 II) iVIl ( ' ( V i l t . ' M V t ' l o p .'Ulllk'l p ü s t / i ' l j t ' l /IMKlt.'M ililll:

MICHAEL-ANA-PETER
Knippen, wassen, föhnen
Kinderen
Permanent
Kleuringen v,a.
Coup de Soleil
Hair-lightening

JULI en AUGUSTUS.
Min. leeftijd 15jaar.

IN DE FEESTTENT

wethouder vast aan behandeling in de
gemeent-praadsvereadering van mei.

VVivkmi.'ilu

60,40,65,25,65,40,-

AnlvvoDulnuiniitiM SI

lüjUY'B Amst(!lvt!i;n.

Bon noteer mij bok
N.urn:

Poslrodt';
WoonpkiJts:

Giro Biinknr.;

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

Ik boUiiil piü jiuii / 31,20.
Passage 42, Zandvoort, telofoon 02507-12500

Zandvoorts Nieuwsblad.
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DROGISTERIJ
PARFUMERIE

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

Bouwman
Dépositair
Marbert
Ellen Betrix
friax Factor

Dag en nacht bereikbaar

Oranjestraat 7,
Zandvoort,
tel. 02507-12327

Keesomstraat 61 -Telefoon 15351.

VERHUIZEN?

gemeente
zandvoort

l-

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave <;n folder met
waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

VACATURES RESERVE-GEMEENTEPOLITIE
ZANDVOORT M/V
Bij het korps Reserve-Gemeentepohtie Zandvoori zijn enkele
vacatures te vervullen.

FAMILIEBERICHTEN

Afdeling Zandvoort
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de belangMelltug beloond lijdc'ns mijn verblijf in hei /ickenhuii.
C. VISSER

LEEK 4 = 6 MINIMARKT
1932-1982
50-jarig
zakenjubileum

1942-1982
40-jarig
huwelijksfeest

Herman en Martha
Leek-Bakker
Op zaterdag 15 mei 1982 vieren onze ouders '•
hun 40-jarig huwelijksfeest en pa tevens zijn
50-jarig zakenjubileum.
Uit dankbaarheid houden wij 's middags om
3 uur een Eucharistieviering in de St. Agatha
kerk, Grote Krocht 43 te Zandvoort.
Wij zullen het zeer op prijs stellen om onze
cliënten, vrienden en bekenden op hun receptie
van 17,00 tot 18.30 uur in „Hotel Keur",
Zeestraat 49-51 Zandvoort te mogen ontvangen.
2041 PG Zandvoort, 23 april 1982
Helmersstraat28.
Hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

Heden overleed op de leeftijd van 75 jaar onze lieve
moeder, schoon-, grooi-, overgrootmoeder en zuster
ANNY D'HERSIGNY-ADERS
Familie d'Hcrsigny
Familie Aders
2042 GJ Zandvoori, J mei 1982
A. d' Hersigny, Hogeweg 70
De Uitvaartdienst heeft plaats op vrijdag 7 mei a.s. om
10.00 uur in de parochiekerk St, Agatha te Zandvoort,
waarna om 11.30 uur de crematie zal plaatsvinden in het
crematorium te Velsen.

Algemene
ledenvergadering
Agenda
1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Jaarverslag welfare
7. Jaarverslag colonne
8. Rondvraag
9. Sluiting

PAULUS KIST
betuigen wij u onze dank.
Namens de familie:
E. Kist-Hubert
Zandvoort, mei 1982

God, als u beslaat, geeft u mijn liefste
dan een mooi plaatsje in Uu hemel?
Hij heeft hei verdiend,
want hij gaf mij een hemel op aarde.
Met droefheid geven wij kennis van het overlijden \an
mijn innig geliefde man en on/e zorg/ame vader

moeten in Zandvoort wonen, tussen 21 en 40 jaar oud zijn en
minimale lengte van 1.70 m. hebben (vr. 1.65 m.).
Voorts dienen zij van onbesproken gedrag te zijn en een medische
keuring te ondergaan.
Reservisten dienen opleiding te volgen die van september tot mei
wekelijks op een avond per week wordt gegeven. In de zomermaanden moet af en toe een weekend praktische dienst worden
gedaan.

op de leeftijd van 77 jaar.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt
ingevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbaie kennis,
dat de gemeenteraad bij besluiten van 27
oktober 1981 op grond van artikel 21 van
deze wet heeft verklaard, dat voor:
1. Dr. de Visserstraat 2
2. Curiestraat 2C en 2F
3. Kostverlorenstraat 131
4. Kostverlorenpark
5. Dr. C.A. Gerkestraat 34 zwa,
bestemmingsplannen worden voorbereid.
Genoemde besluiten liggen met bijbehorende
tekeningen, waarop met rode omlijning de
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter
gemeervtesecretarie (bureau volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening) ter inzage.
Zandvoort. 29 april 1982.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

gemeente
zandvoori

ILJ

boulevard barnaart-zandvoort-02507-12553

Haal het eventueel zondagochtend kersvers.

Patisserie Thomas
Haltestraat 13, telefoon 14738

GEEN MOEDERDAG
ZONDER BLOEMEN.

DllDlfül

niini

22 samenwerkende fietsenzaken

Peter Versteege
Haltestraat 18, Zandvoort.
telefoon 14499

Wie moeder wil verwennen,
moet iets van drogisten/ De Gaper
meebrengen

bekendmaking

KADODOZEN

De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van 10 mei 1982
gedurende 14 dagen Ier gemeentesecretarie,
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening, voor een ieder de volgende bouwplannen ter inzage liggen:
1. Uitbreiding woning Dr. C.A. Gerkestraat
34 zw.
2. Uitbreiding van de opslagloods Curiestraat 2C en 2F.
3. Het oprichten van 26 woningen op het '
perceel Dr. de Visseistiaat 2.
Gedurende de termijn van de terinzageleggmg
kan een iedei schidtelijk bij burgemeester
en vvethoudeis bezwaren tegen deze bouwplannen indienen.

Maya
Boldoot
4711
Nonchalance

(Groot assortiment)

o.a. van

Extra aanbieding:

KADODOOS VAN ANAÏS ANAÏS
Zaterdag 8 mei voor iedere bezoeker een fleurige /enteverrassing.

10% korting op:

60 ml
van 19,95 v o o r . . , .

14,95

Roger en Gallat zeep
van 8,50 voor

Miss Balmain spray
van 30,00 voor

Charlie colognespray

öj?f O

1Q „
151 ƒwO

1n „

40 ml van 15,95 voor

l Uf 51 ö

Fenjal

~ ~Q

van 4,20 voor

fcfO^

Fenjal bodymilk
van 8,50 voor

Amance

soorten gcoak.

Zandvoort

MARMEREN STANDAARDJE MET FIETSER

Amance

Minstens twaalf

J.BLUYS
Haltestraat 65

Doe mee
met deze
fantastische
fietstocht in onze omgeving.
Lekker vrij fietsen in uw eigen
tempo. Keuze uit tochten van
verschillende afstanden.
Inschrijfgeld f 2.50.
Kom vandaag nog uw startkaart,
met alle andere informatie halen.
Voor iedere deelnemer een fraaie herinnering:

Nina Ricci, Christian Dior, Chloé (Lagerveld), Opium, Yves
Saint Laurent, Estée Lauder, Anafs Anals (Cacharel), Arpège
(Lanvinl, Chanel, Lagerveld, Kouros (Yves Saint Laurent),
Eau Sauvage (Christian Dior).

9 mei
Moederdag

De specialist in al uw bloemwarken

Kopra-Gezins-Toertocht

Maar de herinneringen aan ons heldcvoüc loen /uilen
ons leed ver/uchlen.

Ingevoltie de wen* v.m de oveiledene liehhen wij hem in
strikt besloten laimlickmig naar \\esteiveld jU'lnachi,
alwaar hij is gecremeerd.

A. J. v. d. Moolenstraat54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Frank Schiltmeijer
Jo Dalman
Dick Gerritse
Jaap Mol
Wim Kluijskens

Weet u het nog?

2034 NC Haarlem. 29april I9K2
Lngelandlaan 82

Progressieve
Partij
Zandvoort
Lijst 6

Nadere inlichtingen zijn telefonisch na 19.00 uur te verkrijgen bij:
G.W. Schaap, commandant Reserve-politie, telefoon 02507 - 15140.

Zij, die hem gekend hebben, «eten wal u-ij verliezen.

H. van Lceuuen-Uoesbtiri:
Hoorn:
Jeitv Stcrkcboer-vjii Leeuwen
Gerard Slcrkeboer
Zandvourt
Dirk van Leeuwen
Vera van Leeuwen-Kukonna

. ERKENDE
VERHUIZERS

Belangstellenden die aan bovenstaande eisen voldoen kunnen hun
sollicitatie, gericht tot de burgemeester van Zandvoort, inzenden
aan de Hoofdinspecteur-Korpschef van Politie, Hogeweg 37,
2042 GD Zandvoort.
Zij die reeds eerder gesolliciteerd hebben, behoeven niet opnieuw
te reflecteren.

Zandvoort, 29 april 1982.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

OIKK VAN LKKL

DE WIT VERHUIZINGEN

De vergadering wordt gehouden in de Klimop,
Dr. De Visserstraat 2, alhier, op woensdag
12 mei 1982, aanvang 20.00 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de crematie in de ontvangkamer van het Crematorium.

Voor uw hartelijke blijken van belangstelling en medeleven/ons betoond tijdens de ziekte en na het heengaan
van mijn lieve man, on/.c zorgzame vader, schoonvader
en lieve opa

gegadigden m/v

Het Nederlandse Rode Kruis

25 ml spray
van 14,95 voor

Q
5/j

Fenjal doucheschuim
van 6,25 voor

Uitgebreid assortiment V A PO 'S
(Spaar onze kassabonnen: bij f 100,- aan bonnen f 3,- kontant retour, uitgezonderd geneesmiddelen).

Drogisterij „DE GAPER"
KERKSTRAAT 36, ZAND VOORT, TEL. 15006.

Of OU

3,45
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Staatsbosbeheer ligt dwars
bij aanleg Visserspad
HEEMSTEDE - Op voorstel van
de heer G. Buurman (PvdA)
heeft de Kennemerraad vorige
week tijdens zijn vergadering
in Heemstede met algemene
stemmen een motie aangenomen, waarin het dagelijks be*
stuur van het gewest verzocht
wordt al het mogelijke te ondernemen om doortrekking van
het Visserspad uitvoerbaar te
maken. De motie zal gezonden
worden naar de ministers van
CRM en Landbouw.

De doortrekking van het Visserspad
tot Kraantje Lek in Overvcen wordt
gezien als een belangrijke schakel in
het regionaal fietspadenplan. Er zou
een rechtstreekse fietsverbinding
tot stand komen met Zandvoort. De
provincie wil meewerken, heeft een
plan en stelt geld beschikbaar.
Staatsbosbeheer blijft evenwel
dwarsliggen omdat men vreest dat
uitzwermende fietsers schade zullen
berokkenen aan het duingebied en
speciaal de stuifduinen bij Kraantje
Lek.

Een ander moeilijk punt in het fiets-

Zandvoortse estafette
ZANDVOORT - De jaarlijkse estafette op Koninginnedag kenmerkte zich door weinig krachtsverschil en dus veel spanning in
bijna alle klassen. Alleen bij de
senioren was Tegengif veruit de
snelste.
Het slechte weer was er de oorzaak van dat de tijden langzamer
waren dan in voorgaande jaren,
maar het onderlinge verschil en
de hevige strijd vergoedde veel.
Uitslagen: meisjes 11 tot 13 jaar, 4 x
400 meter: l. Wim Gertenbach Mavo
2, 5.29; 2. W. Gertenbach Mavo l, 5.42;
3. ZVM Handbal, 5.44; 4. W. Qertenbach Mavo 4. 5.50: 5. Oranie Nassau-

school, 6.02; K. W. umenbach Mavo 3,
6.48.

Jongens 11 tot 13 jaar, 4 x 400 meter:
1. Zeeschuimers, 5.18; 2. Jaap Kiewiet
Mavo, 5.21; 3. W. Gertenbach Mavo,
5.32; 4. Oranje Nassauschool, 5.35.
Dames 14 jaar en ouder, 4 x 800 meter;
1. W. Gertenbach Mavo, 10.43; 2. ZRB,
10.46.
Heren junioren 14 tot 17 jaar, 4 x 800
meter: 1. Zeeschuimers, 8.47; 2. Medina Carpeta 2, 8.49; 3. W. Gertenbach
Mavo, 8.52; 4. Harrocamo, 8.56; 5.
Medina Carpets 2, 9.19.
Heren senioren, 4 x 1600 meter: 1.
Tegengif, 18.31.81; 2. Medina Carpets,
19.48.75; 3. Afafa l, 19.53.02; 4. De
Toorte, 20.04.83; 5. ZRB, 20.44.44; 6.
Afafa 2, 21.05.39; 7. Cleano, 21.32.31.

Voor leden komen beschikbaar:
Keesomstraat 24
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, zolder, schuur.
Huurprijs: f 269,50 per maand
B & W verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
a. jonge gezinnen met tenminste 1 kind
b. onvolledige gezinnen met tenminste
2 kinderen

Riche
Zandvoorte First Lady of Jazz komt
naar de badplaats en wel op zaterdag
9 mei is zij vanaf 's middags te beluisteren in Riche aan de Boulevard Barnaart.
Bekend is dat Beryl, behalve een fan
van het dorp, zich ook uitstekend
thuis voelt op het Zandvoortse
strand, niet voor niets was zij enkele
jaren geleden aanwezig bij de opening
van het paviljoen van Chris Sabelis op
het naaktstrand.
Overigens heeft men bij Riche de
terrassen aanmerkelijk uitgebreid, er
werd een tweede „dijk" gemaakt,
waarop een kleiner paviljoen is verrezen en waar men terecht kan voor de
„kleine" keuken.
Zoals bekend is Riche het enige stenen paviljoen dat zich op het strand
bevindt, (een historisch verworven
recht) en daardoor ook winter en zomer geopend.
Gastvrouw deze zomer is Yvonne, die
na verkoop van haar paviljoen aan
het eind van het seizoen in 1980, toch,
zoals zoveel Zandvoorters het strand
niet kan vergeten en met plezier in
Riche de scepter swaait.
Voor de komende zomer heeft men
nog een aantal activiteiten in petto,
waarvan het optreden van Beryl Bryden het eerste is.
Een goede raad, tafelreservering mag
gewenst zijn, het telefoonnummer is:
02507-12553.

2. de flatwoning

Keesomstraat 247
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, lift, blokverwarming.
Huurprijs: f 547,30 per maand
3. de flatwoning

Lorentzstraat 120
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, lift, blokverwarming
Huurprijs: f 597,85 per maand.

Ruilrubriek mei 1982
1. Aangeboden:
4-kamer-flatwoning
Keesomstraat
Huurprijs f* 547,30 per maand
Gevraagd:
eengezinswoning
2. Aangeboden:
4-kamerflatwoning
Lorentzstraat
Huurprijs f 597,85 per maand
(Huursubsidie mogelijk)
Gevraagd:
kleinere woning}
(niet in noord)
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Hierin staat o.a. dat
bij toewijzing van een verenigingswoning
iemands lidmaatschapsnummer vervalt en
men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op
het, op 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer.

TE HUUR:
gemeubileerde

Winkel

etage

te koop of te huur
gevraagd

met gebruik van
k.,'d. en t.
tel. 15178.

Hoog op het verlanglijstje van het
gewest staan verder een fietsverbinding van Zandvoort met IJmuiden en een verbinding met het recreatiegebied Spaarnwoude.

andvoorts
.akennieuws

1. de eengezinswoning

B & W verlenen voor deze woningen slechts
woonvergunning aan:
a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens
De toewijzing van deze woningen geschiedt in
volgorde van het lidmaatschapsnummer van
de vereniging. Belangstellende leden dienen
uiterlijk op dinsdag 11 mei 1982 vóór 19.00 uur
schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen, kan
men dat kenbaar maken in één brief; het is
niet nodig voor iedere woning een. aparte
brief te schrijven. Bij de inschrijving dient u het
lidmaatschapsnummer en de geboortedatum
te vermelden. Tevens dient u de woningen in
volgorde van voorkeur aan te geven.
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus
van het kantoor op het adres: Thomsonstraat 1.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op donderdag 13 mei 1982 om 14.00 uur
in het gevelkastje aan het kantoor worden
gepubliceerd.

padenplan is een fietspad door de
Amsterdamse Waterleidingduinen.
In grote delen ligt al een verharding,
die derhalve zonder veel kosten geschikt zou kunnen worden gemaakt
als fietspad. Tot nu toe is Amsterdam echter niet bereid tot medewerking omdat men ook hier uitzwermende fietsers vreest en daardoor
mogelijke verstoring van de watervoorziening. Verscheidene sprekers
zeiden te hopen dat Amsterdam tot
andere gedachten komt. Bromfietsen en racefietsen zouden geweerd
moeten worden. Opgemerkt werd
ook nog dat de voorkeur uit zou
moeten gaan naar brede fietspaden
omdat in geval van nood brandweer
en ambulance er gebruik van kunnen maken. De heer Van Essen, die
namens het dagelijks bestuur het
plan verdedigde, zei tot nu weinig
resultaat te hebben kunnen boeken
bij Amsterdam. Brj een bezoek aan
Amsterdam trof hij niet, zoals verwacht, alleen de wethouder, maar
een panel van deskundigen die allemaal bezwaren hadden op natuuren landschappelijk gebied. Een saillant punt is de vrees dat het naaktstrand ook beter bereikbaar wordt
door een fietspad door de duinen...
Desalniettemin verzekerde de heer
Van Essen dat hij zijn best zou
blijven doen.

Bowling
Centre
Zandvoort

Bridgenieuws
ZANDVOORT - Op de derde competitie-avond van de Zandvoortse
Bridge Club werd de eerste plaats in
de A-lijn gedeeld door de dames
Dear-Hagen en het eclitpaar Heidoorn met 58.4f,'t.
In de B-lijn werd het echtpaar Peeman eerste met 59,827r en de heren
Mulder Smid / Stor tweede met
56,25%.
In de C-lijn veroverden de dames
Van Os-Saueressig de eerste plaats
met 63.10^'r en twee werden de dames Lenterman-v.d. Veer met
62,507r.
Algemene rangschikking:
A-lijn: Familie Heidoorn 166,97% 2.
Koppel Emmen-Heilker 160.27%.
rs-lijn: Familie Smink met 165,80%
2. Koppel De Leeuw-Saueressig
162.86%.
C-lijn: Dames Mebks-Roest 183.33%
en 2. Koppel Roelfsema-De Wit
171.19%
In de halve finale van het Ruitenboertoernooi te Wormerveer behaalden de dames Menks-Roest en de
dames Bergnoff-Stocker een plaate
in de finale die op 23 mei in De Bilt
wordt gehouden. Proficiat dames!

l/e regen Kon de voetballers de gehele dag niet deren. Hier het elftal van het Casino in aktie
Foto Jenny E Wcsly

ZANDVOORT - Het Zandvoortmeeuwen Koninginnedagvoetbaltoernooi is ondanks de slechte
weersomstandigheden een geslaagd gebeuren geworden. Zowel
op de velden aan de Van Lennepweg als aan de Vondellaan stonden de wedstrijden op een goed
niveau, terwijl sportiviteit hoogtij
vierde.
Als uiteindelijke winnaars kwamen te
voorschijn het Meeuwennest en bij de
recreanten Bouwbedrijf Keur. Alvorens zy tot de finale kwamen moesten
diverse obstakels uit de weg worden
geruimd.
In poule I vochten Luykx-verhuizingen en TZB-Kerkhoven om een plaats
in de finale die tenslotte door eerstgenoemde zegevierend werd afgesloten.
Het Meeuwennest en L'Isis waren veruit de sterksten in poule II. Onderling
was er volstrekt geen krachtsverschil
en ook het doelsaldo bracht geen
uitkomst, waarna het Meeuwennest

de strafschoppen beter nam en zich
plaatste voor de finale In de finale
was het Luyfex dat aanvallend opende
doch allengs krezen de mannen van
coach Bertus Pasior de overhand.
Pech achtervolgde echter het Meeuwennest, daar dnemaal het houtwerk
werd getroffen. Het bleef 0-0 en ook na
verlenging Jrvam er geen beslissing.
De strafschoppen werden ook nu door
het Meeuwennest beter genomen,
waardoor zij in het bezit van de wisselbeker kwamen. De sportiviteits-beker
in deze klasse was voor Llsis.
BU de recreanten waren de krachtsverschillen vrij klein. In de poules
moest vaak het doelsaldo de finalisten aanwijzen. Tenslotte plaatsten
zich voor de finales Bouwbedrijf Keur
en Uppies-Boys. Na de officiële speelUjd was ook hier nog geen beslissing
gevallen (2-2), doch in de verlenging
toonde Keur meer macht dan Lippies.
Met twee doelpunten van Arie Vermaat, waarvan de laatste werkelijk
een juweeltje, werd de beker voor
Bouwbedrijf Keur.

Schoolhandbal
ZANDVOORT - De ZVM-handbal
organiseert a.s. zaterdag 8 mei het
jaarlijkse schoolhandbaltoernooi
voor meisjes en jongens van de
lagere scholen in Zandvoort. Het
vorig jaar was bij de meisjes de
Plesmanschool de sterkste, terwijl
bij de jongens de Oranjeschool als
winnaar uit de bus kwam. De wisselbeker kwam toen in het bezit,
voor de vierde maal in suksessie
bij de Plesmanschool.
Dit jaar worden de wedstrijden
voor de jongens en meisjes op één
dag gespeeld en ook de leerkrach-

ten gaan op deze dag hun krachten meten met een team van ZVM
(O.a. scheidsrechters, schoolteamleiders enz.). Deze wedstrijd vangt
aan om 13.00 uur.
De wedstrijden tussen de scholen
beginnen om 10.00 uur en vinden
plaats op de verharde velden gelegen in het binnencircuit nabij
Duintjesveld, ingang Tunnel Oost.
Om in het bezit van de wisselbeker
te komen worden de punten van de
meisjes en de jongens bij elkaar
geteld. Gezien de strijd in voor-

Dagelijks geopend van 14.00 tot 01.00 uur.
BOWLEN - KEGELEN - BILJARTEN Gezellige BAR
Telefonische reserveringen onder nr. 14369
Burg. van Fenemaplein 28-29 - ZANDVOORT

in Zandvoort of omgeving, voor de maanden
juli en augustus.
TELEFOON 020 - 5982329.

Bowling
Centre
Zandvoort

t
4

ortina

bestaat 20 jaar.

ortina

maakt daarom van de meimaand een feestmaand.

ARTSEN: Huisartsenpraktijk Bouman en Mol. Arts: G.J.J. Mol, telefoon
15091 en 15600. Verdere inlichtingen
omtrent de weekenddiensten worden
verstrekt via de telefoonnummers van
de huisartsen. Anderson tel. 12058,
Drenth tel. 13355, Flieringa tel. 12181,
Zwerver tel. 12499.
TANDARTS: telefoon 023-313233.
WIJKVERPLEGING: Zr. Th. de Roode, Noorderstraat 30, tel. 16358.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N.
v. Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.
VERLOSKUNDIGE: mevr.
Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort. tel. 02507-14437 b.g.g. 023313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847.
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht).
POLITIE: telefoon 1304.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA)
KENNEMERLAND ongevallen 023-319191. besteld

iKERIf
DIENSTEN

vervoer tel. 023-319277.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat
l, telefoon 13459 (b.g.g. 023-320899 of
320464). Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond van
7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens afspraak. Voor deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt dat er voor de vrager
geen kosten aan verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
Voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 11 DO
tot 12.00 uur. Ook schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD: telefoon 18083.
WERKLOZENCOMITÉ, spreekuur
iedere maandagmorgen van 11.00 tot
12.00 uur in de openbare bibliotheek.
Op dat tijdstip ook telefonisch bereikbaar onder nr. 14131.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis.
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30 tot
18.30 uur.
CRISISCENTRUM: Schotersingel 12.
Haarlem, tel. 023-256198. Geeft direkt
hulp wanneer u die nodig heeft bij
acute problemen.

ZANDVpORT - Hervormde kerk,
Kerkplein: 10.00 uur: dienst in de
Gereformeerde kerk, Julianaweg
15. Voorganger ds. B. de Ruig,
Geref. pred. te Haarlem (gemeenschappelijk Hervormd / Gereformeerde dienst).
ZANDVOORT - Geboren: FerdiJeugdhuis achter de kerk, Kerk- nand, z.v. Butieb Amar Abdelkaplein: 10.00 uur Jeugdkapel.
der en A.M. Molenaar; Paulien
Renée, d.v. P.B. Wijkmans en M.
Gereformeerde kerk, Julianaweg: Vos.
15: zie opgave Hervormde kerk.
Ondertrouwd: R.D. Luttik en
Nederlandse Protestantenbond, F.H. van Duijn; P.P. Klokkers en
Brugstraat 15: 10.30 uur: ds. L. H.G. Plutschouw.
Doorn, Vrijz. Herv. predikant te
Overleden: Leendert Koning, 74
Haarlem.
jr.; Helena Chr. Paap geb. De
Rooms Katholieke kerk
Vries, 80 jr.; Jacob Koning, 66 jr.;
Parochiekerk St. Agatha, Grote Jacobus B.M. Witte, 32 jr.
Krocht: zaterdag 8 mei: 19.00 uur
eucharistieviering met orgel en
samenzang.
Zondag 9 mei: 8.45 uur stille eucharistieviering; 10.45 uur eucharistieviering met medewerking
van het St. Caecilia kerkkoor.
Radiokerk BJoemendaal, VijverWaterstanden:
weg 14: 9.30 uur ds. E.Th. Thijs;
19.30 uur ds. L.J. Boeyinga.
ZANDVOORT - De waterstanden
Kerk van de Nazarener, Zijlweg
voor de komende week:
218, Haarlem: 9.30 uur Zondagsschool.
Bijbelgespreksgroepen; Datum
HW LW HW LW
3.20 11.21 15,47 23.46
10.30 uur ds. Smink (morgen- 6 mei
4.02 12.04 16.26
dienst); 19.00 uur ds. J. Smink 7 mei
8 mei
4 40 0.23 17.00 12.42
(Zendingsdienst).
mei
5.13 0.59 17.32 13.16
Woensdag 12 mei: 20.00 uur Bij- 109 mei
5.40 1.33 16.04 13.4?
belstudie / Bidstond.
11 mei
6.08 2.03 18.32 14.13
Nieuw Apostolische kerk: tot na- 12 mei
6.42 2.31 19.04 14.47
der aankondiging zondag 9.30 en 13 mei
7.12 3.00 19.39 15.1P
14.00 uur, woensdag 20.00 uur
Maanstanden: zaterdag 8 mei VM
2.45 uur.
diensten in gebouw Pijlslaan 9 te
Dinsdag 11 mei springtij.
Haarlem.

'BURGERLIJKE""

WATER
STANDEN

REISTANEVEN-OORIOG
orfina

geeft in de zaken te Haarlem en Zandvoort 20% korting op de gehele voorraad.

bur. van dit bl«d.

VRIJ HUIS MET TUIN

ZANDVOORT - Raymond Roozen, lid
van SC Unicum '73 heeft bij het Nederlands kampioenschap veld- en
jachtschieten in Heijen een bronzen
medaille (3e plaats) behaald.
Er bestaat een kans dat hij zich kan
kwalificeren voor de selektie die
wordt uitgenodigd deel te nemen aan
de wereldkampioenschappen die in
september 1982 in Engeland zullen
De sportiviteitsbeker was voor De worden gehouden.
Nachtuil.
Succes!

Meeuwennest verdiend winnaar
Koninginnedag voetbal toernooi

Kerkstraat, Kerkplein of Ie
gedeelte Haltestraat.
Br. ond. nr. Z $93

Gezocht door:
ENGELSE INGENIEUR
en zijn gezin (totaal 4 personen)

Handboogsucces

Cortina-Modes
HAARLEM - Anegang 44 A - Tel. 023-32 38 33
ZANDVOORT - Kerkplein 3 - Tel. 02507-14828

Daar doen wij niet aan mee,
omdat dit noch in uw belang is
noch van de Nederlandse reiswereld!
Wij bedienen u gewoon met de
laagste prijzen voor betrouwbare
arrangementen.
Zoals altijd trouwens!!!
UWREISBURO

Let op.' Filiaal Zandvoort is ook op zondag open van 12.00-18.00 uur.

Kerkstraat22 Galerij 16 ZANDVOORT
Tel. 02507-13951 of 020-242222/255444

KIETSROUTE VAN 29
KIIOMETER
DOOR
WESTFALEN
Tussen Munster en Hoxtei aan ile Wcscr zal in de
komende jaren dwars
door Westfalen een fietsronte worden aangelegd
van circa 200 kilometer.
De route voert geheel
over rustige voor fietsers
geschikte of geschikt gemaakte wegen, zoveel
mogelijk door landschappclijk aantrekkelijke teireinen en verwijderd van
de drukke autoroutes. De
kosten voor de aanleg vun
deze drooinroute voor
toeristische fietsers hedragcn enkele miljoenen.
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iP
REGENT BONBONS
roodmerk kwaliteit,
snelfiltermaling
pak 250 gram

ROODMS*

COLA-Of
SINAS-DRINK
in handige meeneem
flesjes 0.33 liter
(geen statiegeld)

buigbare
LIMONADE RIETJES

TRAKTEER
HET HELE
GEZIN!

BLANCHE

VANILLE-IJS MET
HEERLIJKE CHOCOLADESAUS

AMC halfvolle

TOTAAL
WASMIDDEL
koffer
2000 gram

ECHTE
VLEESBROKKEN
pak
1500 gram

HELE
LITER

in handig
schenkkarton

HEAD EN
SHOULDERS

SHAMPOO
flacon
300 ml

™iker zak12sts

\A/V/W

CRÈME/DOUCHE
of BAD/DOUCHE
m de bekende
flacon met koord

SPORTIEVE
DAMES-of HEREN-

in de maten S, M en L

een bundeling van 5 originele
DIK TROM verhalen. Ondanks vele
pogingen dit boek niet te laten verschijnen, kan
iedereen nu
toch genieten
van de
belevenissen
van die
< •
i :
gezellige
„dikkerd".

ÏEEHSÜPPERS
onmisbaar
voor uw
vakantie
uni-kleuren
met contrast kleur op mouw
en boord

PLASTIC

TAFELKLEED
in frisse ruitdessins,
formaat 115 x 160 cm
Handig voor balkon- of tuintafel

PLASTIC

DRINKBEKER
neem
mee
voor
schoolreisjes

o.a. verjaardag
en beterschap

de ouderwetse,
milieu-vriendelijke

VLIEGENNIEPPER

vijfje
180
gram

HOOFDDORP:
Marktlaan 55
ZWANENBURG:
Dennenlaan 19
ZANDVOORT.
Burg. EngelberUstaat 21
NIEUW-VENNEP:
Hoodweg1185

WEEKMEDIA30

DONDERDAG 6 MEI 1982

VERKIEZINGSPROGRAMMA PvdA '82-'86

Sociale woningbouw staat bij
socialisten hoog in het vaandel
ZANDVpORT - De Partij van de'' Staten geen vergunning of ontheffing
Arbeid in Zandvoort is slechts meer zal afgeven voor de te houden
bereid zitting te nemen in het races. In afwachting van maatregcdie deze wet met zich meebrengt
college indien gewerkt wordt len onverkort
gestreefd moeten wormet een collegeprogramma, zal
den naar opheffing van het circuit."
waarin zij zich voldoende kan
herkennen en waarin het huidige Bovendien wordt dit vervolgd met
beleid gecontinueerd kan wor- een volgend punt dat luidt:
den en is van mening dat alleen
dié partijen in aanmerking ko- „Zo lang het circuit geluidsoverlast
men voor een wethouderszetel produceert zullen, op basis van de
wet geluidshinder, de kosten van gedie het collegeprogramma onder- luidwerendc
voorzieningen onder
schrijven.
verantwoordelijkheid van GS, aan
woningen en openbare gebouwen
Dit is één van de belangrijkste punten door de veroorzaker opgebracht moeuit het verkiezingsprogramma van de ten worden."
PvdA in Zandvoort, een programma
dat op l mei werd gepresenteerd in de Bovendien moet de bouw van woninstromende regen.
gen gepaard gaan met een ruimtelijk
Het programma zag er aanlokkelijk ordeningsbeleid waarin de zorg voor
uit. Van 's ochtends 10.00-17.00 uur het milieu een belangrijk gegeven is.
zou er een manifestatie plaatsvinden Zuinigheid met grondstoffen en enerop het Raadhuisplein, waarbij alle gie is in dit kader volgens de PvdA
kandidaten aanwezig zouden zijn, zo- een vereiste.
dat de kiezers konden kennismaken Financieel vertaald betekent dit dat
met de toekomstige en huidige ge- de socialisten voor de verwerving van
meenteraadsleden, voorzover deze onroerend goed (reservering van het
nog onbekend zijn in het dorp.
niet gedekte gedeelte) een bedrag van
In de middag zou een rock- en reggae één ton willen uittrekken. En ƒ 6.000,groep optreden.
voor onderzoek naar woningbehoefte.
Door ziekte moest wethouder Ide Au- Verbetering van leefbaarheid en
kema al verstek laten gaan en de woonomgeving, alsmede de renovatie
overigen zagen het in de stromende van*voningen zijn voorlopig nog posregen die urenlang aanhield ook niet ten die Pro Memorie staan vermeld.
meer zitten, zodat na 's middags twee
uur werd besloten deze manifestatie
te beëindigen. Op het moment dat de Welzijn
tenten waren afgebroken en iedereen
PvdA is van mening dat de jeugd
was vertrokken, brak echter de zon De
behoed moet worden voor materiële
door. Niet aardig was dan ook de en
morele verarming. Een belangrijk
opmerking van een, waarschijnlijk aandachtspunt
in het programma is
fervent tegenstemmer: „Zodra de so- dan ook de ondersteuning
van de
cialisten zich uit het openbare leven jeugd.
terugtrekken, breekt in Zandvoort de Een samenhangend jeugdbeleid met
zon door", want daarvoor is het ver- basisvoorzieningen voor jongeren is
kiezingsprogramma van de PvdA te dringend gewenst, hierin behoort een
reëel.
goede accommodatie, zoals bijvoorbeeld 't Stekkie. De financiële verantwoording van het programma verVolkshuisvesting
meldt dan ook een bedrag van één ton
De sociale woningbouw is voor de voor de exploitatie van 't Stekkie plus
PvdA prioriteit nummer één. De Uit- een bedrag van ƒ55.000,- ter ondervoering daarvan hangt nauw samen steuning en begeleiding. Deze begeleimet het bestaan van het circuit, waar- ding behoort professioneel te zijn en
van wordt gezegd:
wordt onontbeerlijk genoemd.
„Met ingang van l september 1982 zal Verder moet de zogenaamde alternade Wet op de Geluidhinder in wer- tieve hulpverlening op het terrein van
king treden.
de maatschappelijke dienstverlening
Aangezien bet circuit als A-inrich- meer ruimte en erkenning krijgen.
ting (ernstige vervuiler) is aangewe- Bovendien moet de maatschappelijke
zen, betekent dit dat Gedeputeerde dienstverlening er opgericht zijn het

De huidige leden van de PvdA voor dag- en vakantieppvang tot
die momenteel een raadszetel be- stand te komen, terwijl initiatieven
zetten v.l.n.r. wethouder Ide Au- tot oprichting van en oppascentrale
zullen worden, dit met het
kema, Ineke Wind en fraktievoor- gesteund
op de bewegingsvrijheid van alzitter Gert Toonen, op de lijst oog
leenstaande ouders. De peuterspeelrespektievelijk de nummers 2, 3 zalen moeten blijvend over een goede
en 1.
accommodatie kunnen beschikken,
oyerblijfmogelijkheden op scholen
zelfstandig funktioneren van de mens dienen gesubsidieerd te worden
zo goed en zo lang mogelijk te waarborgen.
In het verkiezingsprogramma wordt Toerisme
gezegd dat uitingen op kultureel ge- Er dient door het gemeentebestuur
bied sterk moeten worden bevorderd een
beleidsnota inzake toeen ontwikkeld. De planvoorberei- rismeopenbare
rekreatie geproduceerd te
dingscommissie heeft in deze een be- worden,enaldus
PvdA, terwijl één
langrijke taak. Voor de uitvoering van van de wensen isdemeer
aktiviteiten op
de nota specifiek welzijn wordt een het gebied van de bejaardenrecreatie
bedrag van ƒ25.000,- gereserveerd.
te ontwikkelen. Als alternatieven
voor het circuitterrein komen volgens
de socialisten, zeker geen grootschaliEmancipatie
ge projekten als pretparken met vele
Ten aanzien van al de programma- duizenden bezoekers per dag in aanwensen geldt voor de PvdA onverkort merking. Dit in verband met het gedat ze in uitvoering ervan moeten brek aan parkeerruimte en de extra
worden getoetst op emancipatiege- verkeersdrukte in de zomermaanden.
richtheid.
Het personeelsbeleid van de gemeen- Men is voorstander van opschuiving
te moet gericht zijn op een evenwich- van het naaktstrand richting dorp,
tige opbouw van het ambtenarenap- uitbreiding van het aantal strandpaparaat naar sexe. Bij vergelijkbare viljoens dient tegen te worden gegaan
kapaciteiten verdient de aanstelling en uitbreiding van horecabedrijven
van een vrouw de voorkeur.
naar straten waar deze bedrijfstak nu
Volgens de socialisten dient er een nog niet voorkomt is ongewenst. Men
kinderdagverblijf en een centrum acht een aanvulling op de aanwezige

commissievergaderingen.

ZANDVOORT - De groepering
„De Plek van de Niet Stemmer"
in Zandvoort wil er voor zorgdragen dat de bevolking meer
invloed krijgt op de beslissingen
die door de gemeenteraad worden genomen.
Met andere woorden, men is van
oordeel dat de mening van de
doorsnee-burger niet meer telt in
het huidige politieke leven, of de
huidige demokratie en wil door
het deelnemen in de gemeenteraad ook de zienswijze van de
gewone burger laten doordringen in de besluitvorming.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout.
Verschijnt iedere donderdag.
Uitgave Weekmedia B.V., Amstelveen
Hoofdkantoor: Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
tel. 02977-28411, Postbus 264, 1430 AG
Aalsmeer; geopend van 8.30 tot 17.00 uur.
kantoor: Gasthuisplein VI, landvoort,
tel. 02507-17166, postbus 26 2040 AA,
Zandvoort; geopend maandag van 13.00
tot 16.00 uur, dinsdag van 10.00 tot 16.00
uur, woensdag van 9.00 tot 12.00 uur,
donderdag 10.00 tot 13.00 uuren van 14.00
tot 17.00 uur, vrijdagvans.00 tot 12.00 uur.
Abonnementsprijs:
ƒ31,20 per jaar. Voor postaoonnees gelden andere tarieven. Losse nummers
/ 0,65.

Redactie; Oick Piet (chef), Margreet
Ates (Zandvoort), Alice Verwev
(Heemstede), Jaap Kok, Ban Boele
(Haarlemmermeer).
Verkoopleider: B. Lodewcgen.
Nabazorging: Abonnees die de krant niet
hebben ontvangen kunnen op vrijdagocntend bellen tussen 9.00 en 12.00 uur,
02507-17166.
Uiterste inlevertermijn redactie: woensdagmorgen 10.00 uur.
Uiterste
inlevertermijn
advertenties:
woensdagmorgen 10.00 uur.

Woningbouw-huisvesting
Volgens de Plek van de Niet-Stemmer
moet er een duidelijk overzicht komen van de werkelijke woningbehoefte en de voorraad. De gemeente zal
aktief hulp bieden in de rechtsbescherming van verhuurder en huurder
die een huurovereenkomst willen sluiten. „Er zijn in Zandvoort heus wel
mensen die over meer ruimte beschikken en willen verhuren. Men ziet echter op tegen de eventuele problemen,
bijvoorbeeld een huurder die zich niet
aan de regels houdt. Initiatieven moeten ontwikkeld worden om hier een
helpende hand te bieden" verduidelijkt Ton de Vries.
Een ander belangrijk punt is dat de
normen voor woningverstrekking en
woninguitgifte beslissing openbaar
behoren te zijn. Boyendien blijkt men
voorstander van uitsluitend woningbouw in de sociale sektor op de nog
beschikbare lokaties, terwijl huurders
van woningen die gerenoveerd dienen
te worden, hierbij ten nauwste dienen
te worden betrokken.

Ton de Vries,
Lijstaanvoerder
Plek van de
Niet-Stemmer

Plek Niet-Stemmer
De reden dat de groepering deelneemt
aan deze gemeenteraadsverkiezing is
dan pok, om juist dié mensen die de
huidige politiek en / of beleidslijn niet
kunnen volgen, gelegenheid te geven
hun onvrede kenbaar te maken door
hun stem uit te brengen op „De Plek
van de Niet-Stemmer".
Om de kiezers niet teleur te stellen bij
een eventuele deelname aan de gemeenteraad, heeft men ook hier ruim
van tevoren een duidelijk werkprogramma opgesteld. Door de werkgroep van deze groepering zijn daarom een aantal gedragsregels opgesteld waarvan in de toekomst niet zal
worden afgeweken.

Beslissingsrecht
Om te bereiken dat de bevolking
werkelijk invloed kan uitoefenen op
het beleid van het gemeentebestuur,
wordt door de groepering Plek van de
Niet-Stemmer aangedrongen op een
zelf-beslissingsrecht van de burgers.
Dit wil men vertalen door als groeperins géén stem uit te brengen, voor
dat de bevolking zelf kenbaar heeft
gemaakt, wat men wil.
„Uitgaande van het principe dat zelfbeschikkingsrecht in een demokratie
betekent dat de burgers mogen en
moeten meebeslissen over hun toekomst, zullen wij ons inzetten voor dit
beslissingsrecht", aldus Ton de Vries.
Om dit zelfbeschikkingsrecht te realiseren werd door de Plek van de NietStemmer een werkprogramma opgesteld. Niet een gewoon werkprogramma, maar een dat tot stand kwam na

BENTVELD • De heer ir. J.C. Buijze,
hoofdingenieur-directeur van Provinciale Waterstaat, wonend te Bentveld,
is ter gelegenheid van Koninginnedag
benoemd tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw.
Dierentehuis, daar zal men u terzake kundig adviseren, wat u in deze
te doen staat.

Herdenkingssamenkomst

Meer invloed op beslissingen
van gemeente raad

doen en beslissen. Het gevolg hiervan
is dat steeds meer mensen gaan denken „ze zoeken het in het raadhuis
maar uit, ik stem daar niet meer op".

Koninklijk
onderscheiden

Rothond

Plek Niet-Stemmer vraagt aandacht

Gebleken is namelijk in de laatste
jaren, met de gemeenteraads-verkiezing in 1978 b.v. dat ruim een kwart
van de stemgerechtigden, om precies
te zijn 27%, is thuisgebleven," aldus
Ton de Vries de lijstaanvoerder van
deze groepering.
De bestaande partijen hebben voor
het wegblijven van deze kiezers geen
belangstelling, immers de te verdelen
zeventien zetels in de Zandvoortse
raad worden toch wel gevuld. Men
heeft geen belangstelling voor de wégblijver, laat staan dat men de motivering om weg te blijven, wenst te weten" aldus De Vries, die vervolgt: „Wij
vinden dat de yolksvertegenwoordiging niet funktioneert wanneer een
groot deel van de bevolking niet kan
begrijpen wat de volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad zeggen,
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een uitvoerige enquête onder de bevolking. In deze enquête werden een
aantal vragen gesteld die van wezenlijk belang zijn voor het in de direkte
toekomst te voeren beleid van de
gemeenteraad.

Gemeenteraad
Zo bleek dat de ondervraagden van
mening zijn dat de minimum-leeftijd
voor het raadslidmaatschap verlaagd
moet worden naar tenminste 21 jaar.
Bovendien ziet men een vergoeding
voor het raadslidmaatschap niet zitten. Uitgaande van het feit dat dit een
dienende funktie is die men wel degelijk ambieert, zouden raadsleden die
reeds een inkomen genieten, niet
meer voor een vergoeding of presentatiegeld in aanmerking moeten kunnen komen.

Inspraak
De bevolking moet voor hoofdpunten
altijd het recht hebben om zelfstandig
te beslissen", zo luidt het werkprogramma.
Op de vraag hoe dan deze groepering
denkt over het circuit, (Immers twee
verschillende enquêtes hebben uitgewezen dat van de bevolking, ruim 70%
voor handhaving van het circuit is)
luidt het antwoord van Ton de Vries:
„Wij zijn niet tegen het circuit, wél
tegen de geluidsoverlast. Volgens mij
had men eerder moeten beginnen met
terugdringing van het geluid, nu de
Ccnav hieraan werkt, vind ik dan
ook dat dit streven de steun verdient.
Voorop moet blijven staan dat het
geluid wordt teruggedrongen, zodat
het circuit niet meer de woningbouw
in de weg staat".
Bovendien is men voorstander van
spreekrecht in de gemecnteraads- en

accommodatie voor kortverblijvers
noodzakelijk.
Voor controle op natuur en milieu is
een bedrag van ƒ 100.000,- gereserveerd. Het milieubeheer/-beleid
dient een geïntregreerd onderdeel van
een goede ruimtelijke ordening te zijn,
men is dan ook tegen de vestiging van
nieuwe industriën en grote bedrijven.
Evenals D'66 is men van mening dat
er een plan dient te komen tot herstel
van de natuurlijke waarden van de
gemeentelijke duinterreinen. Bescherming en behoud van het Kostverlorenpark staat voorop.
De PvdA vindt dat getracht moet
worden bij herbestrating van de grote
parkeerterreinen zogenaamde grastegels te gebruiken (ƒ20.000,-).

Financiën
In het programma van de PvdA wordt
gezegd dat men graag zou willen beloven dat de gemeentelijke lasten niet
verder verhoogd worden, doch dat zou
oneerlijk zijn. Elk programma kost
geld, verhoging van de belasting,
liefst naar draagkracht dient echter
uiterst terughoudend te geschieden.
Wel wordt door de PvdA gedacht aan
beperking van kosten van de reservepolitie en moet er nagegaan worden in
hoeverre éénmaal per week vuüophalen kostenbesparend kan werken.
Kritisch moet bovendien worden bekeken of door natuurlijk verloop ontstane vakatures opgevuld moeten
worden en wel het liefst als deeltijdfunkties, dan wel dat andere onderdelen van het gemeentelijk apparaat in
aanmerking komen voor versterkers,
hierbij wordt gedacht aan een gemeentelijke voorlichter.

Vergadering
Fed.
Vrouwenraad
ZANDVOORT - Door de Federatieve
Vrouwenraad wordt op dinsdag 11
mei aanstaande een algemene ledenvergaderihg gehouden.
De vergadering begint om 14.00 uur
precies en wordt gehouden in het
gebouw van de vrouwenraad aan de
Tolweg 10 te Zandvoort. Voor de pauze zal het zakelijke gedeelte worden
behandeld, de agenda vermeldt onder
andere: opening, notulen, jaarverslag,
verslag kascommissie, benoeming
kascontrolecommissie, benoeming lid
dagelijks bestuur, mededelingen en
rondvraag.

Na de pauze wordt door een vertegenwoordiger van de Nederlandse Hartstichting een film
vertoond „wanneer elke seconde
telt" een film die nog niet eerder
in Nederland werd vertoond, zodat van een première gesproken
kan worden.
Opgave van deelname zo snel
mogelijk aan mevrouw MachielSociale zorg
sen, tel.: 16488 of mevrouw DekDe Plek van de Niet-Stemmer is van kers (Raadhuis 9-12 uur, tel.
mening dat er een duidelijk samen- 14841) tot uiterlijk 7 mei aanwerkingsplan moet komen tussen so- staande.
ciale zorg, gezondheidszorg en maatshappelijk werk. Een plan dat aansluit
op de wensen van de bevolking. Tevens dienen er plannen ontwikkeld te
worden voor de recreatieve sektor
waarbij wijksgewijze gewerkt dient te
ZANDVOORT - In het, Cultureel Cenworden.
Dit geldt trouwens ook voor de ge- trum aan het Gashuisplein wordt aanmeente-fmanciën. De mensen moeten staande zaterdagmiddag om 13.30 uur
weten waar liet geld blijft dat door een tentoonstelling van tekeningen,
hen wordt opgebracht. De besteding schilderijen en beelden, muzikaal gevan het gemeentelijk inkomen moet opend.
in duidelijk lees-en begrijpbare ter- Exposanten zijn Yvonnc De Vries (temen worden vertaald, zodat de bevoi- keningen, gouaches, grafiek) Herman
Stoel, schilderijen en Jef Borkent
king begrijpt waar het om gaat.
beelden.
De tentoonstelling is te bezichtigen
van 8 t / m 30 mei aanstaande. ToeToerisme
gang is vrij, het centrum is dagelijks
Hoewel Zandvoort een toeristenfunk- geopend van 13.30-lG.OO uur, behalve
tie heeft is deze groepering ervan maandag en dinsdag.
overtuigd dat er een gezond evenwicht gevonden moet worden tussen
toerisme en wonen. Het woongenot
van de Zandvoprter moet voorop
staan, evenals diens veiligheid. Met
het plaatsen van toeristische aktiviteiten binnen de bebouwde kom moet
de nodige zorgvuldigheid betracht
worden.
Er zou ook een duidelijk plan moeten
komen voor het gebruik van de naNOGVOOR
tuurgebieden," terwijl de verkeersproblemen in samenhang met het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer eindelijk eens fors aangepakt
dienen te worden" aldus het werkprogramma van de Plek van de NietStemmer.
Behalve lijstaanvoerder Ton de Vries,
komen op de groslijst voor: Conny
Rijkbost- De Graaf, Alfons van Dam,
Jeanne Kaiser en Coby KoopmanKerkman.

Expositie

DEZEWEEK

OUDEPR'JS

DIRKSSSN

In de Hervormde kerk te Zanclvoort had dinsdagavond jl. de jaarlij kse Herdenkingssamenkomst
plaats, belegd door do afdeling
Zandvoort van het Nationale Herdenkingscomité. Her kerkgebouw
was voor ongeveer de helft bezet.
De bijeenkomst kenmerkte zich
door een sobere, doch treffende
sfeer. De her G. van Zwieten de
Blom bespeelde het orgel en na
een opening met samenzang sprak
burgemeester H. Machielsen het
herdenkingswoord. Spreker wees
op het grote bezit van de vrijheid.
die Zandvoort na de bezettingsjaren herkreeg en met een indrukwekkend betoog zette hij uiteen,
hoe de wereld van vandaag de
verkregen vrijheid maar weinig
blijkt te waarderen. Het gevaar
dreigt van alle zijden en aan het
slot van zijn rede riep de spreker
op, juist nu dubbel waakzaam te
zijn. Het koor voor ouderen „Voor
Anker" zong onder leiding van
Riet van Pruissen op bijzonder
mooie wijze en tweetal liederen,
waarna mevrouw S. van der BergDorreboom verzetspoëzie voordroeg. De stille tocht naar het
monument in het vijverpark
bracht slechts een bescheiden aantal deelnemers. Wel werden veel
bloemen bij het monument neergelegd. Het koper-ensemble van de
Zandvoortse muziekkapel begeleidde deze plechtigheid met koraalmuziek.

Maandagavond om 8 uur werd gemeld bij de politie dat op het
binnenterrein van het circuit een
hond op heterdaad was betrapt bij
het doodbijten van kippen. De
hond -een bastaardhej'der- werd
gevangen en in beslag genomen..
Er waren 17 kippen doodgebeten.
Een onderzoek naar de eigenaar
van de hond wordt ingesteld. Wat
gaat er met het dier gebeuren? Zou
de gehaktmolen hier geen uitkomst kunnen brengen? In elk geval was het een rothond. De elders
in dit blad genoemde roofzuchtige
vossen, die van een en ander de
schuld krijgen, gaan hier geheel
vrijuit.

Loterij
Op de rommelmarkt op Koninginnedag zijn bij de kraam van de
zendings-commissie van de Gereformeerde Kerk een aantal prijzen
niet afgehaald.
Deze loterij werd gehouden ten
bate van het werk van mevrouw
Valk en zuster Jeanne in Bangkok.
Op de eigenaar van blauwe loten
liggen nog een aantal prijzen te
wachten.
Wanneer u belt: mevrouw J.W.
Hoogvorst, dr. de Visserstraat 7,
tel. 12383, dan kunt u vernemen of
uw lootje nog iets waard is.
Overigens is de fiets gevallen op
het groene lot: 437, maar de prijswinnares hiervan is bekend.
In totaal heeft deze bliksemaktie
nog ƒ 450,- opgebracht, niet overdienstelijk dus.

Genootschap
Het doet mij deugd te vernemen
dat het zo goed gaat met het Genootschap Oud Zandvoort, het ledental bedraagt nu 387 en deze
vereniging, behoort ongetwijfeld
tot één der grootste van de gemeente.
Op deze elfde vergadering werd
druk afscheid genomen, want niet
alleen vertrok na vele jaren de heer
P. Brune uit het bestuur, ook voorzitter Wagenaar had te kennen
gegeven zijn voorzittersfunktie
niet langer voort te zetten, dit in
verband met drukke werkzaamheden.
In plaats van de heer Brune kwam
mevrouw Kiek Harkamp-Bluys,
terwijl zowaar WV-direkteur Hilbers de tijd heeft gevonden om het
voorzitterschap over te nemen.
Uiteraard werd het afscheidnemen
een feestelijke gebeurtenis, zij het
met een tikje weemoed, want de
heren Brune en Wagenaar zijn eigenlijk niet weg te denken uit het
leven van het Genootschap.
De bijzondere verdiensten van de
scheidende secretaris waren ongetwijfeld diens werk voor het genootschap en zijn aktiviteiten bij
het organiseren van historische
tentoonstellingen en foto-exposities. Deze werden dan ook gememoreerd.
De heer Brune ontving een fraai
gebonden historische atlas over
Nederland en de geel-blauwe bloemen waren voor mevrouw Brune.
Gelukkig blijft de heer Brune deel
uitmaken van het Genootschap
als eindredakteur van „De Klink"
het orgaan van de vereniging.
De heer Wagenaar ontving een
voorzittershamer, vervaardigd van
een spant van een vroegere boomschuit, een min of meer historisch
geschenk voor de man die zich zo
verdiept heeft in de Zandvoortse
historie.
Door de scheidende voorzitter
werd aan het eind, via een diaserie,
nog eens de nadruk gelegd op de
noodzaak van een monumentenlijst van de gemeente. Realisatie
hiervan en behoud van deze monumenten zouden van de gemeenschap fraaie kadoos zijn voor deze
beide heren die zich m in het
Zandvoortse leven hebben verdiept.

Harde muziek
Bij onze politie kwamen het afgelopen weekeinde veel klachten binnen over de harde muziek uit de
feesttent, staande op de Hogeweg /
Grote Krocht. Er mag tegenwoordig ook niets meer, zelfs feestmuziek lijkt uit den boze te zijn. Ik
vind het wel vér gezocht! Het beste
lijkt mij aansluiting bij het Anti
Lawaai-comité. Die kunnen nog
wel een paar fanatiekelingen gebruiken. Overigens: rustig doorgaan met ademhalen. Er zijn tot
nu toe nog geen doden gevallen
vanwege overdadige geluidshinder. En er is een gezegde, dat hij of
zij die niet tegen het ruisen van de
zee kan, niet aan de kust moet
gaan wonen.

Overtip
Bij onze politie is aangifte gedaan
van verduistering van een porte- •
feuille, inhoudende ƒ 4.700,-, welke
door een kelner van een horecabedrijf in Zandvoort werd meegenomen en tot op heden niet werd
teruggebracht. Ik vrees, dat dit wel
nooit zal gebeuren. Was het misschien een bedrag aan zgn. „overtip?" Dan moet het wel een zaak
zijn geweest, waar het een en ander
omgaat. Er gaan weken voorbij,
dat ik zo'n bedrag niet in m'n
handen krijg. Ik denk, dat ik ook
maar kelner ga worden.

Opoe en de kocjetong

Minse minse, d'r binne toch een
raer zooitje snaibone in onze gemienteraed. Ik heb 't zelvers
'ehoord. Op 'n dingetjesdat in'n
kemissievergaedoriiiK. De Herman
Heijermansweg wier daer 'ezien as
- in idiak toegangsweg naer 't sirkwie. 't Is niaer, asdat jeloi d'r op
cle hoogte binne.... 't Zanverse gebeure is een vriemd zooitje goed
bedoelde naerighaid. Die loi begraipe gien barst van de Zanverse
ziel. '/•<• kraite en sjoinpe allegaer
en 'n verstandelaik mins asdat. wai
Vossen
/aiiliTters uenne weel. al lang, dat
'l weer heel wat koste gaet. 'k Heb
Er bereiken mij de laatste tijd ook 'ehoord. dat 't. binneterrain 'n
steeds meer berichten, dat. in on/.u kunstige aisbaen wordt net as in
duinen (vooral op het, binnenter- Amsterdam en Arnhem.
rein van ons circuit) jonge dieren
worden doodgebeten, kippen, jon- En nou veur cle lekkerbekke:
ge geiten en allerhande jonge die- „Koe. e-tong". Eerst gaer koke met
ren, óók vogels, zijn er het slachtof- zout en rechtopstaendertjes (worfer van. Ook in de Kennemerdui- leitjes) ajoin, pieterselie.brokkie
nen doet zich een zelfde verschijn- foelic, laurier en kroidnaegels. As
sel voor. Een kennis van mij. die i>r de tong gaer is. 't vel d'raf haole en
in Overvecn vlak bij woont, hect't dat gaet ulliemg. as ie gocclgaer is.
•M goud als al zijn kippen en konij- Miiek clan een dressing, clat's veur
nen verspeeld. Er wordt gezegd, op cle slaai, van eek (azijn) goeje
dat honden er de oorzaak van zijn, olie van olaive, mosterdpocjer, tomaar dat blijkt niet waar te zijn. maetekeUskup en wittepeperkorVan experts vernam ik, dat er rel-s ivarse maele). Neem as slae
thans veel vossen voorkomen in ..aisslae"). Dan 's sausie van geliaon/A' duinen. Door h t-1, aanhouden- ke dele souskiem en Bulsaerse
de slechte IMI koude weer gaan yoghurt, peper en zout. Dan worde/e fraaie roofdieren, die rnoinen- se.ster /ooi en greepfroJtnat met
Tetrl jongen hebben, extra op .nicht klain 'ehakte gemberbolletjes.
naar voedsel. Vooral jonge dieren Snaei de tong in plakko, saus d'r
zijn daar cle dupe van. Hel /ijn bai, slae d'r naest. pieterselie
sluwe dieren. Niet voor niets geldt d'rover en met 'n plakkie oi gamehet .spreekwoord: een vos verliest re. Dat's nou es wat anders en 't is
zij» haren, maar niet zijn streken" lekker ook. Bik ze met happies, dat
en dat blijkt hier wel zonneklaar. zegt opoe.
Er is weinig te doen aan deze
K.Sr.
plaag, want ze weten overal in door
te dringen en het kleinste gaatje te
benutten. Extra beveiliging wil
nog wel eens helpen, maar blijkt
meestal niet afdoende, hoofdzaak
blijft, extra op z'n hoede zijn en de
dieren zoveel mogelijk te verjagen,
want van nature zijn ze schuw en
verdwijnen bij uw nadering. Wanneer u extra veel hinder ondervindt van vossen op rooftocht,
waarschuwt u dan ons Kennemer
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zocht op de Grote Krocht
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Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Deze maand

N o-

CÏJMl

Tromp, met 260 soorten Kaas en verse
Zuivelprodukten uit binnen- en buitenland,
staat deze maand in het teken van de Boter,
Kaas & Eieren. Iedereen kan gratis meedoen met het bekende spelletje. En er zijn
lekker voordelige aanbiedingen!

Zandvoort: Gr. Krocht 5

Donderdag t/m zaterdag
VOORDEEL

boeken
tijdschriften
stripboeken
kantoorartikelen
rookwaren
staatsloten
toto/lotto

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Tel 1 60 33

J HOOFDPRIJS: EENJAAR LANG ELKE
WEEK GRATIS BOTER, KAAS & EIEREN \

IJskoud het goedkoopste
Grote Krocht 23, telefoon 14404

Uw adres voor:

De Krocht

JCS

AART VEER

V a. heden ook uw adres voor

foto- en filmrolletjes.
Afdrukken en ontwikkelen

Malse
borstlappen

10,50

per kilo.

Magere
riblappen k„0

Leuke wegwerpartikelen voor de barbecue
of voor uw kinderpartijen.
Ook de slingers voor uw feestjes hebben wij.

in-en verkoop en
ooslaq van mbgedels
on goederen
Dag geopend v 918 u
en zaterdags tot 13 u
Tel 12164/13713
na 18 00 uur 16658

13,98

Rosbieflappen
kilo

van al uw foto's

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Fa WAfERDRINKER
Souterrain
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2

15,98

Uw adres voor:

ebst kousen, panties,
knie- en enkelstukken,
ook naar maat

Tast-toe Slagerij

Drogisterij

BOUWMAN

ZANDVOORT- GROTE KROCHT 7

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.
Varkensrollade Per k,io
11,98
Varkensfilet Per kiio
15,98
Ku ikersborstf iSet per 100 gram
1,79

wat let je, schenk moeder nu
ook eens zo'n fraai boeketje
van

KUNSTGEBITTENREPARATIES

Zachte puntjes 10 voor
GROTE KROCHT24-ZANDVOORT

Vooral uw c.v.-, loodgietersen dakbedekkerswerk
naar

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507 -1 31 76
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67
Handenkapsaton

Drogisten) Reform

RENEE

MOERENBURG

Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig kmppen - scheren - trimmen - wassen ooren voetbehandeling

Gespecialiseerd in

Mevr. Renee Truder.
Van Ostadestraat 26, tel

15626.

DIEET
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

*

Gedipl schoonheidsspecialiste

Voor ieder huidtype een complete
schoonheidsbehandeling ^
Diverse

ontharingsmethoden
Behandeling na afspraak,
ook 's avonds
Kostverlorenstraat 89 - Zandvoort.
Telefoon 14692.

Jansstraat 44
2e
Zeoatraat 41
Haarlem
Za
Zniidvoort
Tel 023 322609
Tel
Te 02507-15110
Heelt nu in beide zeken ons speciaal

menu
(van maandag t m vrijdag)
stokbrood
— gemixte gnllplaal 3 soorten vlees (mager)
met verse salade saus en aardappe'pure
— paldcinka warm liensie mei koude roomvull ro

/ 15.50
Wi] zijn het hele jaar geopend
' Voor reservering vanaf 14 00 um

Te koop aangeboden:

HOUTEN VLET

• '*k_v"-r^iSS"»

'-^••Ji«5'!>^i-:Ö.;t,--i

Videotheek Zandvoort

-•• '*•*•• l •

<iri<U'f>-V'

'

''•..i^^^-.jï^-irljSs '*i-i-'ii«v.vt ' -1

.Bel voor prijsopgave en titelhjst l

SAUNA
SQUASH

JIU JITSU

Judo voor dames en
heren zowel voor zelf
verdediging als keep fit
training

Sportcenter
W!M BUCHEL
A J v d Moolen
straat 47 telefoon
15829 13965

Sportcenter
Wim Buchel
A J v d Moolen
straat 47 tel
15829
13965
Dagelijks ge
opend óók de week
ends van 8 00 uur tot
24 00 uur

VWENIOINGTLWEN

A. RITMAN

* Bomen en heesters,
vaste planten
* Bloem- en groentezaden
* Jiffy pots
* Zaai/potgrond

Niet het enige, wel het beste adres
Atelier De Buts

Advies voor Hordo

Gebrandschilderd glas
Grote kollektie medaillons
Glas in lood - Restauratie
Specialiteit:
medaillons naar foto of dia
Taferelen Oud-Zandvoort
Dorpsplein 2, Zandvoort
tel. 19015, zondagmiddag
open

De Progressieve
Partij Zandvoort
adviseert u een grote

windmolen
op uw dak te
plaatsen
Inlichtingen

UjstS

Kinderkleertjes
kijken en gezellig
koffiedrinken bij de
Roze Palmboom.
Buureweg 1-3,
telefoon 16580

AUTORIJSCHOOL
Phil Waaning
RIJKSGEDIPLOMEERD

Aangesloten bij de
VZR
Brugstraat 20,

FOTO Quelle
Compleet foto/film
assortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen

DROGISTERIJ

MOERENBURG
H altestraat 8,
Zandvoort

BIJNA GOUD WAT ER BLINKT,
De bijoux van het Amerikaanse
huis Monet zijn beroemd om hun
prachtige ontwerpen en om hun
duurzame, zware kwaliteit.
Monet brengt zowel zeer
modieuze, actuele sieraden als
bekende klassieke die nooit uit
de mode gaan.
Maar allemaal zijn ze krasvast
gedegen gemaakt, en verguld met
een uniek drie-laagjes systeem.
Dat vergulden maakt Monet lang
niet zo duur als goud, maar wel
net zo mooi.
U moet het zien om het te geloven
Nog mooi op tijd voor de
feestdagen.

Drogisterij
Moerenburg voor
Als ie toch moet betalen
haal het dan maar op de Tolweg
BAKKERIJ

R. v. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel 02507 l 50 01

I u meen! ru m

Het Spaarne
Kamerplanten
Tuin- en perkplantcn
aanleg en onderhoud van tuinen.
/ 10,00 per uur

Straal- en hekwerk.
Donkere Spaar ne 32 - Hcuulcin
lel. 023-325464

GAS en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFFLS. enz.

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE
Haltestraat 8
Zandvoort
Tel 02507-16123

D R U K K E R IJ

Van Petegem

bv

Kerkpad 6 -_ Tel 12793 - Zandvoort

Monet
Na goud komt Monet.

Etna Faber Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein, tel 15068/13612/12518

Drukwerk voor iedereen!

Dames opgelet
WIJ, twee jongemannen
nodigen twee dames uit
voor een avondje stappen
Onze gegevens
geen
disco 30 j r , pol rechts,
mid opl vaste baan bo
ven modaal hyp ruim
een ton, mobiel en ge
zond Brief waarin jullie
gelijkwaardige gegevens
+ tel , event foto, onder
nr 2153 van dit blad

Bij

't Kinderwinkeltje

telefoon
02507-12071
Jeugdjudo vanaf 5 jsai

(&

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort,
telefoon 17093

Afm 500 x 180 x 75 met 25 pk Yamaha +
trailer en verdere toebehoren
TELEFOON 02507 -18271

"Nieuw

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT
/"~jö

l
ll

2,50

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

S Myrna Bruynzeel

Kwekerij
van Kleeft

Semwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65

Uit het warme bakkerswinkeltje

Oranjestraat?
Zandvoort
Tel. 02507 -1 23 27

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar'
Wil verhuren
bedden tafels stoelen,
glaswerk porselein enz
voor elke gelegenheid l
Ook verhuur van leuke
on praktische huisbars
DORPSPLEIN 2
TELEFOON 12164/13713
Privé na 1800 uur 16658

Natuurlijk bij:

A. J. SCHAAP BV
Haltestraat 10, Zandvoort, telefoon 02507-12005
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TOEWIJZING ALS SPANJE AFVALT

ZANDVOORT - De kans dat de
Grand Prix voor formule 1-wagens alsnog dit jaar doorgaat is
zeer groot. De datum is zelfs al
vastgesteld op 4 juli. Het liefst
had Jim Vermeulen het grote
nieuws al zaterdag tijdens de
voorjaarsraces
meegedeeld,
maar het wachten is op een telex,
dat Spanje van de kalender is geschrapt. Zover was het het af- gelopen weekend nog niet. De
Zandvoortse circuit-direkteur
die dit wel ziet gaan gebeuren
was trouwens toch al in zijn
nopjes. De zaterdagproef mocht
dan door de barre weersomstandigheden weinig toeschouwers
getrokken hebben, het scheelde
de organisatie veertig procent
van de vaste kosten die een „normaal" raceweekend met zich
meebrengt.

Toch nog hoop op Grand

Jim
Vermeulen.... draaiboek
gereed voor 4 juli.

Broer Huub zorgde ook voor sensatie
door zowel de sport 2000 als de formule Ford 2000 te winnen Voor Jim
Vermeulen moeten de races een weikom verzetje zijn geweest in deze met
het oog op een eventuele Grand Pnx
zo belangrijke periode Hij werd m
beide races vierde Reeds na drie races kon Cor Euser het zich permltte-

ren een keer verstek te laten gaan bij
de formule Fords 2000 De coureur
van het racing Team Holland won de
eerste drie races, zodat zijn koppositie
in het Nederlands kampioenschap
geen direkt gevaar loopt Daarbij
komt nog dat de snelle man uit Oss
mets heeft te vrezen van zijn rivaal
Maarten Hennemann, omdat de
Heemstedenaar de financiën ontbre
ken om een volledig seizoen aktief te
zijn m de formule Ford 2000 Cor
Euser had dan ook gekozen voor een
Euroserie race op het Engelse Donnington HIJ werd daar vijfde en behield daarmee zijn leiderspositie m dit
Euroserie-kampioenschap

ronde Beide ruitenwissers bleken los
te zitten Omdat het beide wissers
betrof deed het gerucht al snel de
ronde dat sabotage m het spel was
Berend wilde daar echter mets van
horen Gewoon domme pech die met
veel voorkomt', was zijn sportieve
reaktie In de tweede heat had de
Zandvoorter zijn wissers niet nodig en
op een droog wegdek nam hij revanche door genadeloos toe te slaan

Maar liefst tweeëntwintig sekonden
bedroeg zijn voorsprong op de winnaar van de eerste race Hans van der
Beek Uiteraard te weinig om de Mazda RX 7-rijder van de hoogste trede te
stoten maar wel voldoende om achter
Tred Staal toch nog het ereplatform
Een pechvolle, maar tevens schitte- te halen
rende race reed Berend Oeberius
Kapteyn In de eerste heat verspeelde Grand Prix
de Escort-rijder bijna anderhalve minuut door een pitsstop na de eerste De periode mag dan wat kort zijn om

ik moet peeters niet vergeten
alsnog op 4 juli een Grand Prix te
ik moet peeters niet
houden m stilte hebben Jim Vermeu
vergeten
len en zijn CENAV staf al een flinke
ik moet peeters
dosis huiswerk gedaan Zo zal het op
27 juni geplande gratis racefestival
niet vergeten
verhuizen naar de finale races en ligt
het volledige draaiboek in de boven
ste la van de circuitdirekteur Van
FOCA baas Bernie Ecclestone is al de
toezegging binnen dat Zandvoort de
Grand Prix van Nederland krijgt als
men binnen twee weken na toewijding
de oude schuld van negen ton heeft ZANDVOORT - Ron Bakker, de
voldaan Volgens Jim Vermeulen kan rijder van Versteege is afgelopen
aan deze voorwaarde worden voldaan zondag m Huisdumen op de weg
dank zij een aantal dan nog af te Noordhollands kampioen voor
sluiten contracten en reklame-mkom
sten Voorts verwacht de CENAV dl liefhebbers geworden
rekteur hier en daar nog wat financie Tijdens de?e wedstrijd demarreerde
Ie hulp Men is nu met de neus op de Bakker al vnj snel na de start, hij
feiten gedrukt Dit jaar is duidelijk werd gevolgd door een tweede renner
geworden datje zonder geld echt geen Beiden hebben ze lange tijd aan kop
Grand Prix kunt organiseren Ik hoop gelegen doch m de eindsprint bleek
dan ook nog diverse contracten te Bakker over voldoende reserves te
kunnen afsluiten "
beschikken om de tweede man ruim
schools voor te blijven en als eerste
de eindstreep te gaan
Volgens Jim Vermeulen ligt het m de over
Op Koninginnedag won Bakker ook
lijn der verwachtingen dat Nederland de
, Ronde van de Slachthuisbuurt
de plaats op de racekalender kan in Haarlem
een solont van ruim
innemen van Spanje Jarama zou op een uur met na
veiligheid zijn afgekeurd en boven voor hem de rest van het veld vlak
dien heeft het Spaanse circuit fïnan Volkert Paap werd bij de amateurs
ciele problemen De beslissing wordt een verdienstelijk dertiende Hier
deze week verwacht
werd een ware slachting onder de
renners aangericht

Ron Bakker
kampioen

ZVM nog slechts één punt
verwijderd van titel
WARMENHUIZEN - Zandvoortmeeuwen is er bijna, maar de
laatste loodjes zullen nog zwaar
wegen. Jl zondag was het kampioenschap binnen handbereik
ZFC speelde gelijk en een overwmning zou voor Zandvoortmeeuwen voldoende zijn Het
taaie VIOS W het zich echter met
zomaar pakken en bood zeer fel
tegenstand waardoor de Zandvoorters met verder kwamen dan
een 0-0 eindstand.
A s zondag zal het daarom spannen in de Zandvoortse kuil wanneer concurrent ZFC op bezoek
komt Een punt is echter voldoende voor de badgasten.
De wedstrijd m Warmenhuizen stond
onder veel invloed van de harde wind
In de beginfase was VIOS hierdoor
wat m de meerderneid, doch het kon
met profiteren van enige onzekerheden m de Meeuwen-defensie
In het verloop van de eerste helft
kreeg Zandvoortmeeuwen meer gnp
op het middenveld en bouwde zodoende aan een overwicht De aktieve
en zwaar bewaakte Duncan Pratt
kreeg twee kansjes Zijn schot en
kopbal werden tot hoekschop gewerkt, die mets opleverden
VIOS counterde snel maar de Meeuwen-defensie herstelde zich goed na
het aarzelende begin en gaf geen kansen meer weg
Zandvoortmeeuwen was in de tweede
helft met wind m de rug veruit in de
meerderheid Er werd keihard geknokt voor het enige belangrijke doelpunt dat het kampioenschap zou
brengen Schoten van John van der
Zeijs, Marcel Schoorl en Steef Water
gingen net naast of de VlOS-doelman
want hij heeft zoveel
want hij heeft zoveel
want hij heeft zoveel

redde fraai Aan de andere kant hoefde doelman Ed Steffers m het geheel
niet op te treden daar de aanvallen
van VIOS voortijdig werden onderbroken
Ondanks een allerlaatst slotoffensief
slaagden de Meeuwen er niet In om de
VlOS-doelman te verschalken, het
bleef 0-0

De Meeuwen hopen op veel toeschouwcrs ter ondersteuning, waarom het
bestuur heeft besloten alle jeugdigen
onder 12 jaar voor niets toe te laten.
Feest?
Deze jeugd krijgt dan tevens een
A.s. zondag moet het dan gebeuren. gratis lot, waarop een lederen bal te
Naaste rivaal ZFC zal om 14.30 uur de winnen is Ook is er een voorwed-

De zeer sterk zwemmende Zeeschuimersformatie had weinig
moeite de aanvallen van dit Heiloose team af te slaan en veel
gelegenheid via de goaltjesdief
Mare Hommes (zeven maal) te scoren De Zandvoortse keeper Niels
Kmneging had het makkelijk en
kwam geen enkele keer echt onder
druk te staan Daarvoor zorgde
zijn verdedigingslinie die met Ron
Phaff als spelverdeler de eigen
speelhelft nagenoeg schoonhield

strijd tussen Zandvoortmeeuwen E
junioren en die van ZFC.
Indien het kampioenschap zal worden behaald zal dit met ongemerkt
voorbijgaan. Na de wedstrijd zal het
team op een open wagen een rondrit
door de gemeente maken, waarna zij
om 18.00 uur zullen worden ontvangen door het gemeentebestuur op het
raadhuis. Om 20.00 uur zal er dan een
instuif zijn in de kantine aan de
Vondellaan waar de gelegenheid bestaat de spelers, trainer, verzorger en
bestuur te feliciteren.

Zwaarbevochten zeges
voor Rinko en Nihot
ZANDVOORT - Zowel Nihot als Rinko behaalden in
de zaalvoetbalcompetitie
een fraaie overwinning Nihot versloeg Zomerzorg met
6-4 terwijl Rinko koploper
Woontno met 3-2 de baas
bleef
Het is Nihot toch weer gelukt twee
punten te vergaren Een nog steeds
met kompleet Nihot (blessures) had
wel wat moeite met Zomerzorg en het
duurde even eer Raymond Keunmg
met twee prachtige treffers Nihot een
2-0 voorsprong gaf
Na de rust trok Zomerzorg direk de
stand naar 2-1, doch een beter spelend
Nihot had het antwoord klaar Rob
Gansner zorgde voor 3-1 en Wiebe de
Vries gaf Nihot een zeker lijkende
voorsprong van 4-1 Nihot nam het
toen te gemakkelijk op en Zomerzorg
maakte de achterstand in korte tijd
goed, 4-4 Doelman Hans Gansner

Kampioenen bij
Zeeschuimers
ZANDVOORT - Het einde van de
waterpolokompetitie 1981/82 hebben de Zeeschuimers zeer goed
afgesloten Met een daverende
overwinning van maar liefst 14-0
versloegen de heren Heiloo 3

strijd met Zandvoortmeeuwen aanbinden. In deze thuiswedstrijd heeft
Zandvoortmeeuwen aan een gelijkspel voldoende om zich kampioen te
noemen wat promotie betekent naar
de eerste klasse.

Coen Lucas Koueri, Aieni>, Kuud
Luttik en Maarten Jansen zorgden
voor de ovenge doelpunten Na
afloop van de wedstrijd werd de
ploeg gefeliciteerd met hun kampioenschap en ontvingen zij lovende woorden en bloemen
Ook was het feet voor het meisjesteam dat'met 8-4 de laatste wedstrijd tegen DWT uit Haarlem afsloot, terwijl de jongensploeg De
Ham uit Wormerveer met 10-1 duidelijk de baas was Behalve dat
ook deze beide teams door promotie m september m een hogere
kompetitieklasse gaan spelen hebben de Zeeschuimers al weer meuwe plannen om met mogelijk twee
pupillenteams het waterpolo in
Zandvoort te stimuleren

behoedde zijn team zelfs voor een
achterstand door enige fraaie mtercepties
Nihot herstelde zich en trok ten aanval en had meer geluk dan te tegenparty Ruud van der Putten trok de
bal hard voor en een eigen speler van
Zomerzorg zorgde voor 5-4 Het was
ten slotte De Vries die de Nihotzege
veilig stelde, 6-4

Rinko
Rinko zorgde voor een enorme verrassmg door koploper Woontno een 3-2

Tennisclub Zandvoort

nederlaag toe te brengen Beide
teams waren aardig tegen elkaar opgewassen, met een wat beter combinerend Woontrio
Reeds m de eerste minuut kreeg Rinko een morele opkikker door een doelpunt Jan Wülem Groen speelde Rob
van der Berg vrij en diens harde
schuiver verdween onhoudbaar m het
doel, 1-0 Woontno drong hierna hevig
aan, maar zag al de goede pogingen
stranden op Addy Ottho In de 15e
minuut was de Zandvoortse doelman
echter kansloos op een fraai schot in
de bovenhoeK, 1-1
Na de doelwisseling opnieuw een wat
beter combinerend Woontno en een
Rinko dat bleef loeren op een kans
Zo'n kans kwam m de 8e minuut toen
Gerard Koper hard inschoot maar een
Woontno-speler sloeg de bal met de
hand uit het doel
Woontno had veel moeite om de stugge Rinko defensie te verschalken
Rinko was met snelle uitvallen zeer
gevaarlijk en in de 13e minuut profi
teerden de Zandvoorters handig Gerard Koper onderschepte de bal en
het zich de kans met ontnemen 2-1
Lang heeft Rinko de voorsprong met
kunnen vasthouden, daar een treuzeling door Woontno direkt werd afgestraft, 2-2
Er volgde een zeer spannende slotfase
en toen iedereen zich met een gelijk
spel verzoend had was het Rob van
der Berg die na een scnmmage 3-2
wist te scoren

ZANDVOORT - Ondanks het vrij
slechte weer werden in de tenniskompetitie de navolgende wedstrijden in
het afgelopen weekeinde gespeeld
ZVT 2 - Unicum
4-4
Zee en Duin I - ZVT 3
3-5
ZVT4-UitgeestI
7-1
Noordwijk3-ZVT5
7-1
ZVT6-H'dorp6
4-4
ZVT l heren - Anonymus I
3-3
ZVT2heren-Jaagpad2
4-2
Winst dus voor de teams van Zandvoort 3, 4 en Zandvoort heren 2
Programma voor zondag 9 mei aanstaande:
ZVT 2 - Metselaars 3
ZVT 3 - Brederode l
ZVT 4 - AU Out I
Unicum 4 (Leiden) - ZVT 5
ZVT 6 - DEM 3
ZVT l heren - DEM l
AMJV 3 heren - ZVT 2
Jumores
ZANDVOORT - TZB is er met m
H'dorp - ZVT l
geslaagd de zo fel begeerde proBrederode 2 - ZVT 2
motie naar de tweede klasse HVB

Geen promotie
voor TZB

en het is allemaal zo mooi
en het is allemaal zo mooi
en het is allemaal zo mooi

te bewerkstelligen Wel zegevierden de Zandvoorters in de laatste
wedstrijd over EHS 2 met 5-0,
doch de Meer behield de een punt
voorsprong door een overwinning
van 2-1 over DSC'74 2

TZB heeft vooral kostbare punivüi
laten liggen direkt na de w interstop
Een aantal uitwedstrijden konden de
Boys toen niet tot een overwinning
brengen en de toen ontstane achterstand kon, ondanks een goede eindspnnt met meei worden goedgemaakt
De strijd tegen EHS 2 was bijzonder
eenzijdig, vooral in de eerste helft leeft
TZB zich uit en liep gemakkelijk uit
tot 5 O De doelpunten in deze fase
kwamen op naam van Wim Koning
2x, Ron Zwemmer Ab Bol en Martin
van der Mije
Na rust zakte het spelpeil bedenke
lijk voor TZB was het genoeg en EHS
kon totaal niets inbrengen waardoor
TZB de competitie afsloot met een 5 O
zege en het volgend jaar opnieuw mag
proberen uit deze klasse te komen

Damcstoernooi

De kampioenen van het herenteam van De Zeeschuimers.

Geheel links nr. l Fred André, toen nog aktief als voetballer tegen Ajax. Nu succesvol trainer van
Zandvoortmeeuwen.

METZ'MEEUWENNAAR

VICTORIE

Fred André waagt zich
niet aan voorspelling
ZANDVOORT - As zondag
wordt een zeer belangrijke dag
voor Zandvoortmeeuwen, maar
ook voor de tramer van deze club
Fred Andre Als oud prof voetballer van o a Telstar, dat m zijn tijd
goed meedraaide in de eredivisie,
bet luj zien er wat van te kunnen
Als trainer draait Andre nu een
paar jaartjes mee en het eerste
seizoen brj Zandvoortmeeuwen
hjkt direkt succesvol te worden
Een voorspelling durft hij voor de
komende wedstrijd tegen ZFC
echter met te wagen „Eerst de
punten pakken, maar ik heb het
volste vertrouwen", aldus de
Zandvoortmeeuwen trainen

Nu het naderende afscheid voor Fred
André dicht bij is vindt hij het toch wel
enigszins jammer dat hij Zandvoortmeeuwen gaat ruilen voor DEM
„Zandvoortmeeuwen speelt hoogstwaarscliynlyk volgend jaar eerste
klasse en DEM degradeert waarschijnhjk naar de vierde klasse en dat
is niet 20 plezierig terwijl ook de
onderlinge verhouding tussen de spelers en mij qeweldiq is, zodat ik er toch

SPÈGUÜVL \?OOR
A*
MÖEl^ER^

Loopbaan
Fred André begon als voetballer bij
VSV en door en fusie met Stormvogels
«erd hij gecontracteerd door Telstar,
dat toen vooral voor topclubs in thwswedstnjden moeilijk te bestrijden
was. Ook Jcivam Andre uit m vertegenwoordigde elftallen zoals Nederlands
amateur en militair elftal Na 13 jaar
Telstar volgde er een periode bij Vo
lendam v, aar hu op 35 jarige leeftijd
nog m de eredivisie speelde
De nu 41 jarige Fred Andre raakte
daar \ erzeild m het tramersvak Zette
een jeugdplan op, werd jeugdtrainer
en assisteerde bij het eerste elftal
Door wat \erwikkelingen was de trai
ner bij Volendam niet meer nodig en
dacht toen aan een jaartje stoppen
Na zo\eel jaren in de voetbjlsport
begon tegen het begin van dit seizoen
het ^oetbalbloed toch weer te kriebelen Ik kreeg er toch u eer on tzettend
veel zin in maar ik had zeen club B\j
Zana\oortmeeuwen rezen er echter
problemen door een knieblessure met
Van Duffelen en via de bond kwam ik
m contact met de club en heb na het
eerste onderhoud direkt ja gezegd
vertelt Andre die verder stelt dan er
\\el een groot verschil is tussen profs
en amateurs De voorbereiding was
d7 moeilijk Drie weken voor de com
petitie is nel kort en er kuamen wel
\\at botsingen tussen mij en bestuur,
mj.n in goed overleg nerd er door
be'de kanten water bij de wijn ge
daan waai door er een goede sfeer
ontstond die tot de huidige resultjten leidde Met het tweede team duur
de het wat langer een dit draaide
doch na de moeilijkheden overwon
nen te hebben kwamen ook hier de
resultaten in de vorm van acht wedstrijden achtereen ongeslagen te blijven aldus Fred Andre

A s zondag organiseert TZB het eer
ste Zeemeerminnentoernooi voor da
mes Het belooft een interessant toer
nooi te worden gezien het sterke drel
nemersveld De toegang is gratis, ter
wijl de bal om 12 00 uur aan het rollen Vertrek
zal worden gebracht, op de velden aan
Nu dit setroen wordt afgesloten met
de Kennemerweg
Deelnemende verenigingen zrjn TZB hoogst waarschijnlijk een kampioenZaandijk DWG St Adelbert Kickers schap voor de Meeuwen gaat de Be'69, Terrasvogels, WH en P&T Ex- verwijkcr de club alweer verlaten
Hierover ?egt hij Ik heb een sportpress
taak in Beverwijk en als die gaat
sluiten moet ik direkt weg naar Zandhaltestraat 56
voort om met de trainingen te beginhaltestraat 56
nen, dat heen en weer gereis werd wat
te veel en daarom heb ik DEM gekohaltestraat 56
zen dat vlak bu de zaak is "

wel een beetje spijt van heb, maar een
eenmaal genomen beslssing moet je
doorzetten," zegt André
De nu nog Zandvoortmeeuwen trai
ner hoopt a s zondag feest te kun en
vieren Het zal een waardig afscheids
cadeau voor hem zijn en met de inzet
van de spelers zoals m deze competi
tie moet het Fred. Andre lukken de
Geel-Blaauwen naar de eerste klasse
te leiden
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De Meerben
m Hoofddorp bij de Ski-piste
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COCKTAIL „MONT BLANC"
Stukjes hip vermengd met
mandanjntjes, appelen ualnoot
Geserveerd met een geraffineerde
saus . f5.95
GEROOKTE PALING
Geserveerd niet toast en boter .. f9.95
VARKENSOESTER „ROSSINI"
Een malse varhensbicfstuh, geserveerd
met een plak pdtt en rode wijnsaus
Diverse soorten aardappcltjcs en
urne groenten .. f 17 95
KALFSLEVER
Geserveerd met uicnnngen, bacon en
diverse soorten aardappeltjes en
verse groenten .. f 1 4 9 5
BAN ANA -SPLIT
Roomijs mei banaan en een scheutjc
Pisang Ambon . . f 4 95
CHOCOLADE MOUSSE ... f 3.95
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ALLE MOEDERS KRIJGEN
EEN LEUKE ATTENTIE!
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volg de borden sportcomplex.
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Europa's grootste fabrikantvan
kunststof ramen en deuren opent
een Nieuwe weru Showroom
bij Janvan der Vlugt & zoon
in Umuiden
ONGEKENDE PERFECTIE
Jan van der Vlugt presenteert met trots
de weergaloos perfecte kunststof ramen en deuren van WERU in een zojuist gereed gekomen speciale WERU
showroom aan de De Ruyterstraat 170178 in Umuiden.

GROOT PROGRAMMA

ANTWOORD OP
AL UW VRAGEN...
Jan van der Vlugt geeft in de nieuwe
WERU showroom - of bij u thuis graag vrijblijvend antwoord op alle vragen betreffende inbouw die door de 1e
klas vakmensen van Jan van der Vlugt
uitgevoerd wordt!

Verschillende gangbare, maar ook heel
exclusieve kunststof ramen en deuren
uit het grote WERU programma kunt u
hier bewonderen, bekijken en testen.
Deze ramen en deuren zijn speciaal geconstrueerd om energie te besparen.
Door dubbele beglazing en isolerende
kozijnen is het probleem van condenswater voor altijd opgelost. De WERU
ramen en deuren zijn GELUIDWEREND.

LANGE LEVENSDUUR
EN GEEN
ONDERHOUDSKOSTEN
De unieke WERU ramen en deuren zijn
zowel in de nieuwbouw als in de
bestaande bouw in te passen. !n alle
mogelijke maten. De levensduur is bijzonder lang en geschilderd hoeven zij
niet te worden. Dus geen onderhoud en
kosten meer.

en Deuren
zijnle klas
produkten!

BETAALBARE PRIJZEN
Ondanks de weergaloze perfectie van de WERU
kunststof ramen en deuren zijn de prijzen verrassend laag. Dat is een goed bericht in deze dure tijd.
WERU RAMEN EN DEUREN ZIJN EEN GOEDE EN
VERANTWOORDE INVESTERING en verhogen de
waarde van uw eigen huis aanzienlijk!

geen schilderwerk
geluidswerend
energie besparend
korte inbouwtijd
lange levensduur
vele kleuren
alle mogelijke maten
inbraak vertragend

open
Hus
MORGEN, VRIJDAG 7 MEI,
ZATERDAG 8 MEI, MAANDAG 10
MEI en DINSDAG 11 MEI van 08.30
tot 12.30 en 13.30 tot 17.00 uur
nodigt Jan van der Vlugt u uit om
een kijkje te komen nemen in de
nieuwe WERU SHOWROOM aan
De Ruyterstraat 170-178 in
Umuiden. Natuurlijk staat er een
heerlijk kopje koffie, 'n drankje, en
een gezellig hapje voor u klaar.
U kunt dan op uw gemak kennis
maken met het voortreffelijke
WERU kunststof RAMEN en
DEUREN programma.
U bent van harte welkom!

een perfecte kombinatie
Jan ovan
der
Vlugt
y~~m- f*.,
Ct ZOOn OV

DE WERU SHOWROOM IS DAGELIJKS GEOPEND VAN 08.30 tot
12.30 en 13.30 tot 17.00 uur; zaterdags gesloten,
(op zaterdag 8 mei i.v.m. open huis geopend)

Ramen + Deuren

Wijk aan Zeeerweg 72-74 - 1972 NS Umuiden Grossierderij: De Ruyterstraat 178 f Glashal en administratie; De Ruyterstraat 170-172
Aluminium constructie werkplaats en magazijn: hoek Casembrootstraat/De Ruyterstraat
Telefoon voor alle afdelingen: 02550-19046'
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Ijskoude
vervin:
Oranjezon
ZANDVOORT - Het begon allemaal
zo mooi, Koninginnedag 1982. Een
stralende zon en blauwe hemel 's morgens om een uur of acht deden de
mensen geloven „Dat De Bilt er weer
eens naast zat" met de weersvoorspelling die niet veel goeds had beloofd.
Deze zon stelde ook de organisatoren
van het Comité Nationale Feestdagen, evenals die van het Zandvoort
Festival, voor een probleem. „Wél of
géén kinderspelen op de Grote
Krocht", werd de hamvraag.
Eén van Zandvoorts karakteristieke
evenementen van Koninginnedag, de
rommelmarkt, zou voor het eerst
overdekt gehouden worden, namelijk
in de grote feesttent. Optimistisch
had men aangenomen dat dan op het
vrijgehouden gedeelte, 50% van het
vloeroppervlak, de kinderspelen gehouden zouden kunnen worden.

langstelling, terwijl de grote muzikale
show direkt na de estafette in de
vallende en natte avond van deze
Koninginnedag, ondanks alles toch
meer publiek had verdiend dan nu
aanwezig was.
Complimenten ongetwijfeld aan al
diegenen die er de moed inhielden,
waarbij het dagelijks bestuur van het
comité Viering Nationale Feestdagen
bijzonder erkentelijk is voor het belangeloos beschikbaar stellen van de
tent door het Zandvoort Festival, een
compliment voor een grandioze etalage van Aart Veer, het verstandige
besluit van de majorettes m trainingspak op te treden, de doorweekte politiemannen en verder iedereen die
daarvoor in aanmerking komt
Margreet Ates Rommelmarkt - honderden belangstellenden en vele kooplieden.

Maar zie, 's morgens kwam groot en
klein met zijn handel naar de tent,
véél meer marktlieden dan was voorzden. Henk Oonk zegt hierover na
afloop: „Wu zaten met onze handen In
het haar. Die kinderen terugsturen?
Dat doe je niet' Dus besloten wvj met
een blik op de zon toch de kinderspelen op de Krocht te houden." Misgegokt, zoals alras bleek, want de zon
vertrok en de regen kwam, en in de
overvolle tent moesten op het podium
de spelen gehouden worden.
Trouwens, er zal toch een oplossing
gevonden moeten worden, voor het
probleem „rommelmarkt". Niemand
wil deze missen, en het overdekt nouden doet toch veel af aan de sfeer,
bovendien zal men er toch voor dlenen te waken dat de „echte" marktlui
worden geweerd en er niet zoals de
afgelopen keer tussendoor glippen.
Bewondering is er voor het optreden
van de diverse drumbands. In stromende regen werkte men onverdrogen het programma af, gadegeslagen
door een schaars en huiverend publiek.
Meer volk bracht het ringsteken in de
middaguren op de been (de twee en- Artiesten - in het Huis in de Duinen
Kleuters • volgen in grote spanning de gebeurtenissen op het toneel.
thousiastelingen die zich voor het
ringsteken op de flets 's morgens gemeld hadden, mochten met een
troostprijs onverrichter zake weer
naar huis), doch het vergde ook hier
veel doorzettingsvermogen te blijven
kijken.
ZANDVOORT - Zaterdag l mei begon keys voor een geweldige discoshow
Bijzonder geslaagd was het optreden
in de badplaats het Zandvoort Festi- die door de aanwezigen hooghjk werd
van de clown (Ed Leuven) en de proval met een middag voor de jeugd in gewaardeerd
gramma's voor de kleuters in het Huis
de feesttent op het terrein Hogeweg / Jammer dat de Westfriese boerenbruiin de Duinen, terwyi in de middaguBrederodestraat. Hoewel dit festival loft, maandagavond, niet zoveel honren de Folklore Vereniging De Wurf,
het begin van het seizoen betekent, genge Zandvoorters heeft getrokken,
met versterking van Michiel Jansen
lijkt dat seizoen verder dan ooit, want want de erwtensoep, boerenkool,
en Amand Hekkers de bejaarden een
de temperaturen en de aanhoudende zuurkool en kapucijners, waren evenveelzijdig
programma
boden
F to boven: ringsteken, spannende momenten op de Krocht.
regen van zaterdag lijken niets met de als de artiesten van grote kwaliteit.
De estafette, de muziekavond voor
„Het was wel gezellig, maar het werd
zomer te maken te hebben.
f to onder: kinderdisco in de tent. Er werd wel geluisterd, maar Jongeren en het bedrijfsvoetbaltoerDit mocht de jeugd met deren. Men aan het einde toch wel koud", aldus
f lanst?
nooi ondervonden terecht veel bewas in groten getale naar de feesttent één der bezoeksters
gekomen om te luisteren naar Les Van de feestelijkheden op bevrijdingsdag kunnen wij mets melden, omdat
Diaboliques en men genoot intens.
In de avond was dat anders, want toen deze krant werd gedrukt Daarhoewel Corrie Konings haar uiterste om volgt hier nog het programma
best deed, en ook zorgde dat de sfeer voor de ovenge dagen.
er kwam, was het toch moeilijk voor
de aanwezigen met een klem aantal,
een grote tent te vullen
Zondag daarentegen was een glorieu- Vanavond Willem Ruis Show, bijna
ze dag. Niet alleen kwam de zon 's uitverkocht.
morgens, maar besloot ook te blijven, Morgenavond- Jazz met de bekende
zodat het grote muziek- en majoret- jazz-orgamst Ruud Jansen, 20.00 uur.
tenfestival, waaraan meer dan dertig Zaterdagavond Country en Westernkorpsen uit wijde omgeving meede- avond, aanvang 210.0U uur.
den, bijzonder geslaagd te noemen Zondagmorgen: Trio Hellenique,
was Ook het talrijke publiek had tal aanvang 12.00 uur.
van open doekjes m huis voor byvoor- Zondagavond: Beicrie avond met
beeld de jongste deelneemster van de Edelweiss kapel, aanvang 20.00 uur.
majorettes Velen brachten een bijzondere show en voor de jury was het
prettig te beschikken over zoveel pni- Westfriese boercnbruiloft werd
zen, want de prijsuitreiking nam een
gevierd met dampende erwtenbehoorlijke tijd in beslag
's Avonds zorgde de Stuyvesant disco- soep, een uitstekend gerecht voor
licht- en videoshow met de discjoc- een kille avond

De jongste deelneemster

Majorettenkorps bxcelsior, dat de eerste prijs behaalde btjhetdétiie en hiermede de eerste prijs verdiende

Zandvoorters kunnen starten op strand
Landelijke fietsdag
ZANDVOORT - Ook Zandvoort heeft
nu een eigen startpunt gekregen m de
door de ANWB voor de negende maal
georganiseerde „landelijke fietsdag"
die m samenwerking met de Tros en
de WV'b wordt gehouden Tussen
9 00 en 13 00 uur kan men starten
vanaf strandpaviljoen 't Trefpunt De
route gaat dan via de Rotonde naar
de Burg Engelbertsstraat, via Zeestraat en Kostverlorenstraat en Sophiaweg, naar het fietspad naar de
Zandvoortselaan
Bij die kruising hnksal de Westerduinweg, waarna men de Bentveldseweg
blijft volgen tot de dnesprong, dan
rechtsaf Zijlweg, en aan het einde van
deze weg linksaf Elswoutlaan, langs

ingang Elswout Einde Elswoutlaan '
rechtdoor over fietspad langs de kerk
BIJ wegen van rechts rechtdoor bujven rijden over spoorwegovergang by
de stations Overveen en bu de kruismg met verkeerslichten rechtdoor
tot de tweede weg rechtsaf (Dompvloedlaan) In de bocht links, fietspad
langs de Randweg volgen en vandaar
de route rijden die ook door de Haarlemmers wordt gereden.
Deze route is ruim 30 km lang en men
is vrij om daar net zo lang over te doen
als men wil Aan de hand van een
duidelijke routebeschrijving is dat
geen probleem. Er is zoals gewoonlijk
geen wedstrijdelement opgenomen in
de routes. Men moet er alleen voor
zorgen om 15.00 uur weer terug te zijn
op het vertrekpunt indien men in
aanmerking wil komen voor één van

de vijftien prijzen die landelijk worden verloot

A*

f

<k^ '
.^J.
•.«-•*'

^A ^

lj ^

M

O/ L

S
f

Wanneer de route is uitgereden en de
beschrijving bu de controlepunten is
afgestempeld, ontvangt men bu aankomst een hennneringsspeld met
jaarhanger Om wachttijden te voorkomen bu de vertrekplaatsen is het
aan te bevelen voor 8 mei een route af
te halen, dit kan bij het VW-kantoor,
de routebeschrijvingen kosten ƒ3,per stuk
ledere deelnemer, die vóór 17 00 uur
de routebeschrijving laat afstempelen
aan de „finish" bu het ANWB mobiclkantoor aan de Oude Weg ter hoogte
van de uitgevenj ,.de Toorts" ontvangt de bekende medaille met jaarhanger Bovendien kunnen de deelnemers met het oplossen van een rebus,
die men op het controlepunt m dr

rouu> Krijgt uitgereikt, no^ meeclmgen naar een van de 15 pruzen t w 5
bungalow weekend arrangementen, 5
fictten en 5 nimitrips Men moet dan
wel voor 1500 uur de route gefietst
hebben In de Tros radio uitzending
van du' dap worden 15 startpunten
bekendgemaakt waar deze prijzen
zullen vallen
Do fietsdüK is duidelijk geen prestalicloclit Met hoofddoel van de/e dag
is het steeds meer in de belatigstelhng brengen van de fiets als recrcatienmhlel Bovendien geven de deelnemcrs ook aan anderen mogelijkheden tot recreatie, want een deel van
de inschrijfgelden komt ten goede
aan gehandicapten die aan een dcrgelijlt evenement niet kunnen deelnemen.

ZANDVOORT - De Zandvoortse to
neelverenigmg „Op Hoop van Zec;«i
is gestart met de repetities van hi
toneelstuk „Odysseus in Ipendal" va
Dimitn Frenkel Frank, onder rcgu
van Jan Heijnit,
De uitvoeringen mjii gepland op 15 ei
16 oktober aanstaande
De toneelvereniging maakt beken r
dat er plaats is voor amateurspeler
.speciaal acteurs kunnen kontakt 01
nemen met de secretaresse van r
vereniging mevrouw M van d*
K!auw-Bos, tel 02507-13200, of schn
lelijk, het postbusnummer is :)S^
Zandvoort
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POSTZEGELS
Verzamelingen en pjrti|cn IL- koop gevraagd door

AUTOMOBIELBEDRIJF

KOOIJMAN S

H. P. KOOIJMAN

FORDOTO

HOME-CAH
tourcaravans

tHATEAU
tourcaravans

J.D. Muis

PARADISO
tourcaravans

ZOVEEL-U-WENSTSCHC

1000 m1 overdekte show bij

Znndvoortselann 325 - Bentveld/post Aordonhout,
tel 023 24 49 83 (b cj rj. 020 22 09 01 of 12 31 23).
Reods meer dan 25 |,i,ir hui ik inkoper voor meerdere
zakon, voor partK ulieren on voor export, en rook doorlopend te koop teqnn beslist qocde prijzen qrotc en
kleme wereldcollcclies Idndencollecties, vor/.imelmqen
Nederland en OVOIYPUSC Ri|ksdelen, qoede losse zegels,
^cncb Tu;ros en partijen
Geen oh|cct K, te nront Fr wordt contant tjetaald
Voor beldntjr'ike nunbiedinucn kom ik Odnrnc hi] u thuis

Rn l"rot|pstrj,il 6 10
lok foon 02607 13242

BERGMAN CARAVANS

AmpriCMrnal 8-10
Teloloon 02507 - 1G92Ü
b g g 13.M2

Verkoop-Inruil-Service-Rep'iii>lie
Al/c merken inruilauto s met BovMt tjsranlir

Leidsevaart 189, Noordwi|kerhout, tel. 02523-2649
BIJ hotel Piet GIJS ca 500 mlangs het water richting
Noordwijk.
Verkoop
Occasions
Accessoires

In slechts 5 tot 10 minuien

VERHUUR

Reparaties
Onderhoud
Voortenten^

WAS ZELF UW AUTO

Gewoon te gek!
(nergens zó goed. zóveel voor zó weinig)

GEBAKKEN VISHLET
11,11
KIP-UIT-'T-HANDJE
14,14
VARKENSHAAS
MEDALLIONS
18,18

Met warm woler en shampo-spoeten-m de wns zeilen v a l 3 •
11 Doorlopend geopend

• voordeel met
'n d «gje AM STERDAM
voor f3,50

/ 3 5 0 VOOR HET EERSTE COUPONBLAD MEERDERE COUPONBLADEN VOOR l>

PER STUK

Een actie voor Amsterdammers en bezoekers aan de hoofdstad. Voor
ƒ 3,50 kan men namelijk een couponblad bestellen (ieder volgend
couponblad kost slechts ƒ 2,-) en de coupons zijn goed voor vriendelijke kortingen op o.a een rondvaart, Artis, gezellig eten, museumbezoek en vele andere attracties.

Incl pommes fntos en keuze van het
saiadebuftot

Brugrestaurant

Til. 02526-I6M11.
rijksweg*», e km ten *ukUn vin Schiphol

Amsterdam wil u gastvrij ontvangen. Het aantal couponbladen, dat u
wilt bestellen is onbeperkt. De aanbiedingen blijven dit hele jaar
geldig. Op welke dag u er gebruik van wilt maken, kunt u dus zelf
bepalen

Niet te geloven, daarboven

De voordeelcoupon is geldig voor 1 persoon en kost / 3,50, elke
volgende voordeelcoupon per bestelling kost / 2,-.
Met andere woorden voor man, vrouw en 2 kinderen betaalt u voor
deze 4 voordeelcoupons (/ 3,50 + / 2,- + / 2,- -t- ƒ 2,-) / 9,50.

TE KOOP:

Renault 4
Combi 1100
bj. 1978, vr.pr. 4200,Tel.02503-11759.

Deükatessei
HELE LITER

ea
BOKMA
JONGE
JENEVER
bij DIRCK III:

DE KUYPER
BESSENJENEVER
bij DIRCKIII

HOPPE
CITROENBRANDEWIJN
bij DIRCK III:

PARADE
VIEUX
extra zacht
bij DIRCK III

MOTELSOKC5TA

OVER OP

/**JU,!

Buffet
n

U LIEVER NOG MINDER?

...je reinste
paradijs!!!
De verleidelijkste 24 mtr
" "
tussen
Amsterdam
en
Den Haag

W. 02526-86841
rijksweg A4/6 km ten zuiden van Schiphol

Niet te geloven, daarboven

oooikjhoielcynslmtom

Hoe bestelt u?
Door overmaking van het benodigde geldbedrag, onder vermelding
van het gewenste aantal coupons, op postrekening nr. 260.728 of
Rabobankrekening nr 39.37.10.580 ten name van Het Parool/'n
dagje Amsterdam.
De couponbladen worden u dan per omgaande toegezonden. Ze zijn
ook te koop bij de VVV voor het Centraal Station in Amsterdam. En
verder bij alle Amsterdamse filialen van de Rabobank, alsmede het
Rabobankkantoor op de Floriade en alle Het Parool- en Weekmediakantoren.

*n dagje AMSTERDAM, altijd de moeite waard

Doe uw

Westeinderplassen
Te huur:

TE KOOP:
i.z.g.st. verkerende

salarisadministratie

Eilandje
voor recreatie
1

antieke kast

de deur uit!!F
Vandaag gehaald, morgen gebracht!

Tot 10 man slechts 35,excl. btw
Bel voor meer informatie en/of vraag een
gratis proefrun
HELE LITER

HELE LITER

HELE LITER

HELE LITER

JONGE
JENEVER
ALLEEN BIJ
DIRCK III:

BESSENJENEVER
ALLEEN BIJ
DIRCK III:

CITROEIMBRANDEWIJN
ALLEENBIJ
DIRCK II:

VIEUX
zeer zacht
ALLEEN B U
DIRCK III:

Telefoon 02503-32286

kleurenfilms
in één
'
!>

Fotostudio
Heno
^
! •'
';
'
.
.
, . .. " Jt' '. x

Kalverstraat 236, Amsterdam, •
hoek Muntplein, tel. 020-234934
60 minuten service

met houtsnijwerk;
br. 140, h. 250, d.

ca. 403 m , veel begroet'ing en mooi viswater.
Tel. 02977-2 58 18

53 cm.
Tel. 02526-75300.

Geef inbrekers
geen kans!
Laat nu uw ramen en deuren
beveiligen tegen inbraak

Ontwikkelenen

Snel.... beter.... en niet duurder;

per fles

AHCKICAIN HOTEL

COFFEESHOP DUKES

Brugrestaurant

DEENSE
KERSENDRANK

«wortï!f»o«c»*w

lEBOft

AANNEMINGSBEDRIJF

J. Plevier en Zn bv
Bloemendaal - Zandvoort
Telefoon 023-263657 - Telefoon 02507-15160
Tevens voor al uw verbouw- en onderhoudswerkzaamheden.

Schuren
metMakita

10

Model
9045 N
ƒ299,-

Model
9924 DB
ƒ355,Technlachf qgqeven»
76x610)1)1

4IOW,irl

400in min

l(KKXl|iinin
Nl'llliqruulll

_2JHk.j

Model
9035 SB
ƒ119,-

Bi| besteding
van f 25.--m
onze slijterij

Model BO 4510

Technische g

GROTE POT
I(XKX)|1 Illlll

N.'ll,i.|,.unhl

l ISk.J

Vraag inlichtingen/demonstratie
bij uw Makita-dealer.

TtLaKitci
REGIO AMSTEHDAM EM O M S T R E K E N
(vechil m.iu hij Dirk ^,in den Broek Dirkson

REtilO R O T T E R D A M EN OMSTREKEN
(vt'L'lal nddst/hri üils v t in dpr Hf'ijdüf» Sufjc

REGIO BOLLENSTREEK
(veelal naast/bij Oigros multimarktl

« AMSTLIiDAM Nii-uw|Joortstrdat 100 - Lijii!>.i.imgrarhl 33 Sloli-r
kade 110 127 - DcMKindploin 1B2 - PlPin 40
45 nr 3 - 1 ,>mli»rtLii
Zijlplpin 3 5 - Martini v.nn Gclfunstrnat 47 Motrjikacic 10 Knmppr
foelicvvoi] 11 1? - Ksslfll'nstraat 170» HOOFDDORP Kruis.vcg 640
(B ZWANENBURG Dcnncnlaan 17 O N IEUW VENNEP Hüofclweg1l33
O Z A N D V O O R T Burgemeester Engelbertsitradt 21

« ROTTERDAM G .1 Mulilerslra.il 12 - Burg B.iurn.imil.i.m 150
- S-murl Csmeycrplein 9 10 O SCHIEDAM 's Gr.iviil.uuhmoq 9DG
« P A P E N D R E C H T Brcderocleplcin G O U O L N E S Vüclitstu.» ld
« R I D D E R K E R K Havcristidot ü 9 S U L D R L C H T Fduntpli'in 3

O
•
8
•
B
•

EN NU OOK

B DORDRECHT Brouwersriiik 30

KATWIJK a a n Z E E Visscri|kade2
SASSENHEIM Oude Haven 11
NOORDWIJK Kerkstraat 20
OUDE WETERING Mcerkreuk O
HILLEGOM Vossclaan 15 ITreslong)
LEIDEN Langcgracht 3

IJZERHANDEL
Winkelgalerij Binnenweg 138, Heemstede,
telefoon G23-28S202 (2 lijnen)
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sen 's avonds het straatje in ötf Jan
Jongsma.
Via de Burgemeester Engelbertsstraat kun je dan naar de boulevard,
maar bij de harde zuidwester zie ik
dat niet zo zitten, dus denk ik, ik ga
door de Brederodestraat.
Mijnheer de voorzitter, dat mag ook
niet, wel tot de Sterflat, verder niet.
Halverwege komt er natuurlijk een
politiewagen aan. Ik
afstappen.
,JMijnheer heeft u dat bord niet gezien?"
Ja, natuurlijk heb ik dat bord gezien", zeg ik dan, „maar jullie zijn met
de auto en ik ben met de fiets en ik heb
tegenwind."
Dan moet ik verder gaan lopen, dat
doe ik natuurlijk een paar meter en
dan stap ik weer op, wanl ik heb die
zuidwester pal tegen.
Dit hele verhaal gaat er eigenlijk om:
„Kan de verkeerscommissie nu niet
eens vanuit het standpunt van de
fietser bekijken hoe je in bepaalde
straten moet rijden? Momenteel gebeurt dat altijd vanuit het standpunt
van de automobilist. Er moet toch
aandacht zijn voor Jan Modaal, die
toch al zoveel tegenwind heeft tegenwoordig en per flets tracht naar huis

Slechts vijfenvijftig
minuten
duurde de raadsvergadering van
27 april, een zeer kort tijdsbestek
dus, waarin de gemeente Zandvoort de maand april 1982 werd
bestuurd. Het had zelfs nog korter gekund, ware het niet dat de
raadsleden Attema en Flieringa
figuurlijk op de vuist gingen. Dit
zorgde dan nog voor enige vertraging in het afwikkelen van de
raadsagenda.
Nu was het ook geen raadsagenda
met belangrijke punten, in tegendeel,
zo op het eerste gezicht had men
binnen dertig minuten de vergadering
kunnen afsluiten. Dit bleek ook op de
publieke tribune, waar slechts „insiders", of beter misschien nog „outsiders" de stoelen bezetten, want veel
van hen komen voor op de groslijsten
van de komende raadsverkiezingen.
Waren zij er om zich vertrouwd te
maken met de omgeving, of om te
kijken hoe het moet of niet moet?.
De tijd zal het leren.
Het eerste punt dat voor enige discussie zorgde was de binnengekomen
brief van de heer J.F. de Jong, namens
de bewoners van het woonwagencentrum aan het Keesomplein. In deze
brief wordt verzocht de in de raadsvergadering van 30 maart 1982 geuite
beschuldigingen aan hun adres in te
trekken.
Ja, een beetje moeilijk ligt dat wel.
Ter tafel lag toen de nota van het
Woonwagenschap
Kennemerland,

bedrag, maar toen had niemand zich
afgevraagd hoe hoog deze post voor
de gemeente Zandvoort was. Deze
cijfers wilde men dan alsnog op tafel
hebben, voordat ingegaan kon worden op de brief van de heer De Jong.
Nel Vreugdenhil drong hierbij aan op
spoed, omdat schrijvers van brieven
aan raadsleden en het college soms
wel erg lang op antwoord moeten
wachten.
De desbetreffende ambtenaar gaat nu
aan het werk en zal de cijfertjes opgraven, waarna de bewoners van het
Keesomplein een antwoord kunnen
verwachten, maar niet eerder dan dat
er een pre-advies van het college aan
de raad is uitgebracht, met andere
woorden, dat kan nog wel even duren
en het zit er wil in dat de nieuwe raad
excuses zal moeten maken voor uitspraken van de raad, als u begrijpt
wat ik bedoel.

Kiezers

Voorzitter Machielsen: „En dot
laat ik aan het politiek ooraeel
van de kiezers over."
waaruit bleek dat de gemeente Zandvoort veel meer geld op tafel moet
leggen om aan haar verplichtingen
voor dit schap te voldoen. De raadsleden hebben zich toen nogal opgewonden over deze gang van zaken. Boze
woorden, die de bewoners aan het
Keesomplein niet welgevallig zijn.
Dus wat nu?
Met de herinnering aan deze raadsvergadering nog vers in het geheugen,
vroegen nu verschillende raadsleden,
onder wie Rita de Jong en Nel Vreugdenhil, hoe hoog de oninbare vordering was, die betrekking heeft op
Zandvoort. Immers, in het distrikt
Kennemerland bedroeg dit een fors

Nu was Jan Termes op de commissievergadering al geconfronteerd met de
afwijzende houding van Attema, dus
dat was voor hem geen nieuws. Overigens zag Termes de bezwaren van
Attema netzomin, als die het voorstel.
De commissie zelf heeft helemaal
geen problemen met de openbaarheid
van de vergaderingen, hij besloot zijn
betoog met de woorden: „Openbaarheid houdt je toch niet tegen en ik
hoop, dat dit voorstel door u ondersteund zal worden." Overigens ondersteunde voorzitter Machielsen ook
het betoog van zijn wethouder. „Welstancl betekent vormgeving en dat
gaat iedere gemeenteambtenaar wel
degelijk wat aan, dus is de openbaarheid van deze commissie heel logisch."
Attema begon zich langzaam maar
zeker op te winden en hield voet bij
stuk, dat het in zijn ogen nodeloos tijd
verknoeien was, omdat je tijdens een
dergelijke vergadering toch geen bezwaren kon maken die meetelden,
daarvoor waren bezwaar- en beroepscommissies. Formeel bleek Attema
dan wel gelijk te hebben en dat steunde hem alleen nog in zijn zienswijze.

Enfin, Attema bleek niet te bekeren
en juist toen de voorzitter neuzen
wilde tellen wie er nu vóór of tegen
was, vroeg Rita de Jong in een soort
van stemverklaring het woord. Ze zei,
dat ze in tegenstelling tot Attema het
wel eens was met het voorstel.
Op dit moment ontstond de verwarring. Eigenlijk had niemand op dat
moment geweten of Attema sprak als
fraktievoorzitter der WD, of als de
persoon Attema. Dit was niet gezegd,
iets dat wel vaker voorkomt. Goed
nadenkende zijn het altijd Ab van der
Moolen en Marian Hugenholz, als oude rotten waarschijnlijk, die altijd aan
het begin duidelijk maken of ze namens de fraktie of namens zichzelf
spreken. Veelal wordt dit vergeten. De
discussie leek echter op een persoonlijke zienswijze van Attema, die door
het optreden van Rita de Jong in een
heel ander daglicht kwam.

Stond de zwijgende meerderheid van
In het kader van het algemeen strede WD-fraktie nu achter Attema,
ven naar openbaarheid van bestuur
sprak hij namens de fraktie? Boordeheeft overleg plaatsgevonden tussen
vol vraagtekens groeide plotseling
het college en de welstandscommisde raadszaal.
sie. Dat is de commissie die als eerste
advies geeft wanneer het gaat om het
uiterlijk van een nieuw gebouw, een
verbouwing etc. Men wil deze vergaderingen nu in de openbaarheid nouden, tijdig zal dan bekend worden
gemaakt wanneer deze commissie
vergadert en over welke bouwwerken
het gaat. Bovendien krijgen de bezoekers spreekrecht van 2 minuten. Dit
spreekrecht van twee minuten was
volgens Nel Vreugdenhil véél te kort.
Vijf minuten leek haar beter, hierin
stond ze echter alleen, omdat de
meerderheid van de raad, net als de
voorzitter, dit lang genoeg vindt. „U
zult versteld staan wat je allemaal in
twee minuten kunt zeggen."
Attema daarentegen zag dit voorstel
helemaal niet zitten. Hij vroeg zich af
wat de zin was van een „openbare"
vergadering van de welstandscommissie. „Allemaal zinloos, je kunt er
toch geen bezwaren indienen, dat kun
je pas als een bouwplan ter visie ligt.
Bovendien is het ook nog mogelijk
dat de ontwerper van een plan de
welstandscommissie verzoekt de vergadering, waarin zijn plan behandeld
wordt, niet openbaar te laten zijn.
„Het hele voorstel is dus zinloos",
aldus Attema.
Leden van de WD-fraktie: „Wij schoorvoetend? Kom nou "

Fliennga: ,Af en toe een injeictie
toedienen, daar bereik je heel wat
patiënten mee."
te komen met een minimum aan tegenwind.
Als hij in Zuid woont kan hij alleen
naar het station via de Brederodestraat en terug via de boulevard. Een
loei van een tegenwind, midden in de
winter, geen hond te bekennen op de
boulevard, maar hij moet zo rijden."

Fietsen

Voorlopig zal Ter Veer echter nog
moeizaam tegen ind in moeten trappen, want uit de woorden van de
voorzitter viel op te maken, dat verkeersregels niet één, twee, drie veranderd zyn.
Verder de rondvraag afwerkend, werd
fraktiegenoot Van As gevraagd. „Nee
dank u mijnheer de voorzitter."
,Jk ga al jaren op de flets naar het „Heeft u geen fiets?" „Nee, ik zit bij
station, 's Morgens nemen wij met z'n hem achterop", antwoordde Richard
allen dat straatje bij Jongsma, dat adrem.
mocht wel niet, maar anders tó het Dank ij het verhaal van Ter Veer en
het antwoord van Van As kon er
zo'n eind om.
ffu is dat bord omgedraaid, dus kun- bevrijdend gelachten worden in de
nen we met z'n allen dat straatje wel raadszaal van het Zandvoortse gefietsen, maar nu hebben ze de zaak meentehuis.
omgedraaid en mag je daar 's avonds Toch een aardig antwoord van Van
dus niet in meer door op weg naar As, de vraag is welke partij in de
komende raadsperiode achterop gaat
huis.
Nu moet je dus 's avonds eerst naar zitten bij een ander om samen de rit
beneden de Zeestraat in era dan weer uit te rijden. Voor het eerst zullen wtj
naar boven naar de Bm. Engelberts- tot juni moeten wachten om te weten
straat. Dat is dus een eind om, dus dat wie de deelnemers aan de volgende rit
doen wij ook geen van allen, wij Jïet- zullen zijn.
Ben ander verhaal, opgetekend in deze raadszaal, is afkomstig van drs. Ter
Veer. Aandacht vragend voor de problemen, waarvoor de fletser in de
gemeente zich gesteld ziet, kwam by
de rondvraag met het volgende verhaal.

Goed nieuws voor
blinden en slechtzienden

ZANDVOORT - In de tot vrijwel
de laatste plaats bezette oude
dorpskerk aan het Kerkplein
heeft het Toonkunst Oratoriumkoor Zandvoort (TOZ) donderdag 29 april jl. het jaarlijkse
grote concert gegeven, voor het
eerst onder leiding van de nieuwe dirigent Frans Bleekemolen.
Met een entreeprijs van ƒ 11,mag een dergelijk resultaat een
unicum worden genoemd in het
muziakle leven in onze gemeente
en een bewijs, hoezeer de belangstelling daarvoor nog altijd
springlevend is. De uitvoering
mocht met het volste recht een
hoogtepunt worden genoemd in
het muzikale gebeuren in Zandvoort waarvoor een nog steeds
groeiende belangstelling blijkt
te bestaan. Het koor, thans 622
leden tellend kwam verrassend
goed voor de dag en telkens opnieuw moet men zich verbazen,
met hoeveel gemak de moeilijkste werken geen merkbare moeilijkheden meebrengen. In de loop
der jaren is dat bekwame dirigenten als Jan Laarveld, Piet
Halsema, Lourens Stuifbergen en
nu opnieuw Frans Bleekemolen
op overtuigende wijze bijgebracht.
Een rijk gevarieerd programma werd
de bezoekers geboden, waarbij mijn
persoonlijke belangstelling in hoofdzaak gold een compositie van de beroemde Duitse componist G.Ph. Telemann, levend van 1681 tot 1767, een
tijdgenoot van Joh.Seb. Bach (17351750) in welke periode het Duitse
muziekleven tot grote bloei kwam en
vele onvergankelijke werken ontstonden. Telemann was een dergene, die
hieraan een zeer belangrijke bijdrage
opleverde. Hij schreef talrijke grote
werken, cantates, 44 Passionen, vele
imotetten, ruim 30 opera's en even
zovele Oratoria, in laat barokke, in
reeds naar het rococo overgaande
stijl. Een groot componist, waarvoor
men grote bewondering dient te hebben. Voor deze uitvoering was de keuze gevallen op Psalm 111, een weinig
uitgevoerde compositie die men een
klein Oratorium zou kunnen noemen.
Een glansrijk, opgewekt werk vol verrassende vondsten met een viertal
breed uitgewerkte koren, die enthouslast en in een fraaie klankverhouding

Attema haastte zich te zeggen dat lüj
uitsluitend namens zichzelf gesproken had. Dus werd het voorstel aangenomen, behalve de goedkeuring van
deze fraktievoorzitter.
,Op dit moment zag Flieringa zijn
kans schoon voor een klein verkiezingsstuntje. Met heilige verontwaardiging richtte hij zich tot de voorzitter
en vroeg: „Mijnheer de voorzitter, hoe
zit dat nou, horen wy een standpunt
van de fraktievoorzitter van de WD,
die houdt een heel betoog en dan
krijgen wy een stemverklaring van
een ander lid van de WD en dan volgt
schoorvoetend de rest en dan blijkt
dat alleen de fraktievoorzitter tegen
is. Hoe zit dat nu eigenlijk, dit is het
met voeten treden van het belang van
de Nederlandse politiek. Als de WD
zo g...vergeten verdeeld is, dan moet
Attema de moed hebben om te zeggen: Ik alleen ben tegen en de rest is
voor." Attema werd furieus en er
dreigde een ordinaire burenruzie in de
raadszaal.
Toen de burgemeester al afhamerde,
vroeg Flieringa zrjn gelijk aan de voorzitter: „Dit lijkt toch zeker nergens
naar mijnheer de voorzitter", bulderde Flieringa, hetgeen de heer Machielsen onder het afhameren suste met de
woorden: „Dat laat ik verder aan het
politiek oordeel van de kiezers over."

ZANDVOORT - Er bestaan tegenwoordig middelen om slechtzienden en blinden behulpzaam
te zijn b« het lezen. Dit bleek op
een bijeenkomst die op 26 april
werd georganiseerd in de ppenbare bibliotheek aan de Prinsesseweg onder auspiciën van het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening.
Op deze informatie-ochtend werd
door mevrouw Voorpostel gewezen op de hulpmiddelen die bestaan voor het lezen bestemd
voor slechtzienden en blinden.

Ter afsluiting van de ochtend
werd door de firma Tieman de
televisieloep
gedemonstreerd.
Een van de aanwezigen die van
kinds af aan blind is, kon met
behulp van dit toestel foto's zien
en een tekst lezen.

Ieder jeugdlid
is welkom
bij Z.V.V. Zandvoort 75
Aanmelden: secr. Z 75 de heer

A. v. Marie, Fahrenheitstraat 8,
telefoon 17187.

Programma
ZANDVOORT • In overleg met de
heer J. van der Ploeg schipper en
wippercommandant Sol, zijn de navolgende aktiviteiten voor de tweede
periode in 1982 voor leden van de
KNZHRM
vastgesteld:
/
- Vrijdag 14 mei 1982. Oefening met
Dr. S.L. Louwes. Vertrek vanaf het
boothuis om 20.00 uur.
- Vrijdag 28 mei 1982. Oefening met
dr. S.L. Louwes. Vertrek vanaf het
boothuis om 20.00 uur.
- Zaterdag 12 juni 1982. Oefening met
dr. S.L. Louwes. Vertrek vanaf het
boothuis om 08.00 uur. (Vlaggetjesdag in IJmuiden).
- Maandag 28 juni 1982. Oefening met
dr. S.L. Louwes. Vertrek vanaï het
boothuis om 20.30 uur.
- Vrijdag 16 juli 1982. Oefening met
dr. S.L. Louwes. Vertrek vanaf het
boothuis om 22.00 uur.
- Zaterdag 31 juli 1982. Oefening met
dr. S.L. Louwes. Vertrek vanaf het
boothuis om 23.00 uur.
- Zaterdag 14 augustus 1982. Oefening met dr. S.L. Louwes. Vertrek
vanaf het boothuis om 08.00 uur.
(Scheveningen).
- Maandag 30 augustus 1982. Bijeenkomst in het boothuis om 20.00 uur.

Loterij
Reddingsbrigade
ZANDVOORT - Tydens een feestelrjke bijeenkomst in de reddingspost
Piet Oud aan het Noorderstrand op
zondagmiddag 2 mei werd door voorzitter Aug. v.d. Mye bekendgemaakt
op welke nummers een prijs gevallen
was in de grote loterij van deze vererüging.
Door notaris W.J.M. Weve werden vijftien loten getrokken te weten:
1349 - ie prijs Surfplank m.m.v. Surfshop Klrjn
7639 - 2e prijs Onderwaterfilmcamera
aangeboden door fa. Bakels
3494 - 3e prijs klokradio, aangeboden
door Radio Peeters
3517 - 4e prijs Gourmetstel voor vier
personen
123 - 5e prijs Barbecue
4370 - 6e prijs herenhorloge
415 - 7e prijs dameshorloge
4027 - 8e prijs huishoudweegscbaal
9352 - 9e prijs Rolykit
1979 - 10e prijs buiterüantaarn
4217 - lle prijs koelbox
6261 - 12e prijs reddingsboei
8726 - 13e prijs speelgoedbeest
4119 - 14e prijs reddingsklos
1916 - 15e prys spel
De prijzen z^jn vanaf heden af te halen
brj mevrouw M. van Durjn-Alberda,
Tollensstraat 25, Zandvoort (tel:
02507-16282 tussen 18.00 en 19.30 uur).
Deze speciale jubileumlotery, ter ere
van het zestig jarig bestaan van de
reddingsbrigade heeft een bedrag van
f 10.000,- opgeleverd, waarmee drie
zogenaamde overlevingspakken kónden worden aangekocht. De aanschaf
hiervan was één der wensen van de
brigade

Er is bijvoorbeeld speciale dienstverlening voor deze bevolkingsgroep in onder andere het Huis in
de Duinen, Huis in het Kostverloren en Huize Bodaen en aan mensen die nog thuis wonen en niet
meer naar de bibliotheek kunnen
gaan. Voor deze mensen bestaat
de „Dienst Bibliotheek aan
Huis". Contactpersoon in Zandvoort is mevrouw Herzet, bereikbaar op de Openbare Bibliotheek.
Tijdens de lezing van mevrouw
Voorpostel werden ook een aantal
leeshulpmiddelen getoond die de
openbare bibliotheek voor slecht^
ziende lezers verkoopt. (O.a. leeslineaals, leesloeps).

Uitvoering van TOZ in de hervormde kerk. (Foto: Jenny Ewesly).
werden vertolkt. Ik denk aan het ma- Koopman sopraan, de alt Els van
gistrale slotkoor: „De vreze des Heren Moorsel bleek te zijn vervangen door
is het begin der wijsheid".
de alt Celestine Dorhout, voorts de
tenor Marius Kemler en de bas-bariNa de pauze ging de bekende „Credo- ton Arthur Schildmeijer. De bespeling
Messe van Mozart, in wezen een uitge- van het orgel was in de vertrouwde
werkte geloofdbelijdenis, met als m- handen gelegd van Laurens Stuifberleiding naast het Credo en Gloria het gen. Wat dat laatste betreft behoeft
breed uitgewerkte Credo, besloten goede wijn zeker geen krans. Wat het
door het Sanctus l Benedictus, Agnus optreden van de solisten aangaat kon
Dei en Dona nobis Pacem. Een werk dit mij persoonlijk slechts weinig imvol diepe geloofsovertuiging, waarin poneren. Er viel - op een enkele uitnaast koor en solisten een belangrijke zondering na, weinig glans en straling
plaats werd ingeruimd voor het or- van uit te gaan. Ditzelfde was het
kest. De dirigent leidde hier het ge- geval met het ensemble „Musica Boheel met vaste hand, waardoor een hemica", alhoewel vergelijkingen met
vrijwel feilloze verklanking tot stand berocpsorkesten hier vanzelfsprekend
kwam. Aangevangen werd met de be- geen opgeld mag doen.
kende Cantate no.33 van Joh.Seb. Frans Bleekemolen, die zich deze
Bach, waarin naast een begin en slot- avond voor het eerst als nieuwe dirikoraal, veel solistenwerk te beluiste- gent presenteerde, bleek de fijne
ren viel.
kneepjes van het vak tot in de finesses
Al me al een voorname en rijk geva- te kennen. Onder zijn leiding zal het
rieerde uitvoering, waarin veel TOZ in de toekomst zeker wel gaan.
schoons te genieten viel, al blijft per- Deze eerste kennismaking met hem
soonlijk mijn hart uitgaan naar één was in elk gaval veelbelovend.
groot, avondvullend werk. Wellicht Er was een grootse huldiging na afdat het bestuur hier toe in de toe- loop van een avond, die vooral wat het
komst nog wel weers eens over gaat. koor betreft, grootste indrukken naAls solisten werkten meer Marianne liet.

Klachtenlijn dag
en nacht
bereikbaar
ZANDVOORT - Omdat het het gemeentebestuur was gebleken, dat veel
inwoners van Zandvoort het als een
gemis beschouwen, dat zij met name
buiten kantoortijden, geen klachten
konden indienen over aantasting van
het milieu in Zandvoort door b.v.
racegeluid, vervuiling e.d. heeft het in
augustus 1981 een telefoonlijn voor
het indienen van milieuklachten gerescrveerd.
Deze klachtenlijn is dag en nacht
bereikbaar onder het telefoonnummer 18544 en is gestationeerd op het
bureau milieu-, parkeer- en belastingcontrole, Hogeweg 78 te Zandvoort.
Indien niemand op het bureau aanwezig is, kunnen eventuele klachten worden ingesproken op een band van een
aangesloten telefoonbeantwoorder.

Voor deze ochtend was ook mevrouw Van der Laan uitgenodigd
van de Nederlandse Blmdenbibliotheek. Zij vertelde over de
geschiedenis van het blindenbibliotheekwerk en gaf uitgebreid
informatie over het gesproken
boek. Voor slechtzienden en blinden is dit een uitermate geschikt
hulpmiddel om nog te kunnen
lezen. (Met behulp van een cassetterecorder en cassettebandjes).
In de openbare bibliotheek kunt
u verder informatie krijgen over
deze dienstverlening vanuit de
blindenbibliotheek. Indien u niet
in de gelegenheid was om op deze
ochtend aanwezig te zijn, kunt u
in de bibliotheek bij de stand van
het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening folders meenemen
over leeshulpmiddelen en informatie over Het Gesproken Boek.
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Openbare
Bibliotheek
Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 N H Zandvoort
Tel. 02507 -1 41 31

Zomerhuis
te huur,
voor permanent.
Tel. 02507-16588
(bellen tussen
18.00-19.00 uur).

Exposities:

Film-8nn:
Vrijdagavond 14 mei:
La femme aux bottes rouges
Vrijdagavond 28 mei:
Le dernier metro
Aanvang 21.00 uur, toegang gratis.

DAMESLEESBRIL
gevonden?
Li|kt op zonnebril.
Teg. beloning ter. te bez.
Nic. BeetslaanB;

Te huur
vooralleenst.:

2 kamers
v.v. c.v.-gas en kitchenette, nabij centrum-dorp
f 450,- p.m.

mi. Mak. o.g.
H. W. COSTER
Tel. 15531.

ervaren

babysit

Jeugdafdeling:
Van 3 t/m 30 mei:
Leesprogramma rondom speurdersverhalen
met als thema: 'Opsporing verzocht'.
Elke woensdagmiddag:
Voorlezen voor kinderen tot 11 jaar,
om 14.00 uur.

22 jaar
biedt zich aan; zowel
overdag als 's avonds
Tel. 02507 -17149.

Wie heeft mijn

driewieler
met toeter

9 mei
Reserveer tijdig uw
tafel van het

Moederdagmenu
3 soorten mousse
(ham, zalm en ganzelever)
waarbij cumberlandsaus
*
Gebakken

kabeljauwwangetjes

KEURSLAGERIJ

KONING

Wie heeft mijn

tel.02507-145 72.

van 3 t/m 29 mei:
Aardewerk van mevrouw Bouhuijs-Claassen
(vitrines).
Tot 15 mei:
üno's van Jan van Geern
Van 18 t/m 22 mei:
Fototentoonstelling '60 jaar Zandvoortse
Reddingsbrigade'.

Nette winkeljuffrouw
Schoolstraat 3, Zandvoort,
telefoon 12939 na 18.00 uur 14800

Aktivifeiten mei 1982
Donderdagavond 27 mei:
Muziekavond i.s.m. muziekcentrum ZuidKennemerland. Aanvang: 20.15 uur;
toegang gratis.
Vanaf 17 mei:
Informatiestand over de gemeenteraadsverkiezingen.

GEVRAAGD

meegenomen
Uit de Brugstraat?
Ik ben erg verdrietig.
Zet hem maar
voor de deur bij:
Tamara Burger.
Brugstraat 12.

Te huur
aangeboden
per 1 juni:

AUG. v.d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort.
telefoon 15186.

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-EN
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG-EN GLASWERK
Nu ook het adres voor uw

woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

Gevraagd:

HULP

voor in de bakkerij
op zaterdagochtend van 04.00 tot 09.00 uur.

Jttrdin exclusief in linnengoed, damesmode
en accessoires.
Voor uw moederdaggeschenk kunt u onze zaak
bezoeken, en onder het genot van een kopje koffie,
kunt u onze sjaals, kleine lederwaren, onze
exclusieve collectie badhanddoeken, badlakens en
badjassen met zijden applicatie uitzoeken.

SEYSENER
Haltestraat 23, telefoon 12159

Ook voor de sauna hebben
Moederdag
Kadobon voor complete behandeling

wij een speciaal

30,00

assortiment badgoed.

ANNELIES SMITS

„LeJardin"

gestoft,
kamer
-t- slaapkamer

met champignons en kruiden
»

met eigen kookgelegenheid en gebruik van
douche en toilet.
Tel. 18200.

Kalfsoester

met een saus van rode port
*
Luchtig

Gedipl. schoonheidsspecialist Stlvas
Q. v. Uffordlaan 7. Zandvoort. tel. 02507-15635.

zwarte bessen ijs
met vruchtenmousse en slagroom

Zandvoortselaan 24-

Te koop: ruime

37,50
Met romantische pianokianken door

André Agema

Restaurant La Reine
Kerkstraat 15, telefoon 12253

garage
omg. Trompstraat;
vraagpr. / 15.000,Tel.02507-144 98.
Na 17.00 uur.

BEKENDMAKING
Grote meubelverkoop

Moederdag
Groene en bloeiende planten.
Grote sortering opgemaakte
plantenstukjes in koperen bakjes,
en nog veei meer moois bij •

Marcel Schoorl's
Bloemenkiosk

FALKAR 8.V.

in rn vrrkoophanKXH van (.«ïwKJn:»
i*n PMiliiwemfntvpa'lirfn

Op de Sniep 15 (dooülopende
weg vo(qen) Diem^n

GROTE PARTIJ 100%MASSIEF EIKEN SECRÉTAIRES.
BROODKASTEN.
TOOGKASTEN. Alles SLAVONISCH EIKEN. Worden verkocm mei ZEER HOGE
KORTINGEN

flat of woning
in goede staat tot
70.000,-. Leeg of
spoedig leeg te
aanvaarden.
Tel. 02507-12510

CDA
christen
democratisch
appèl

Vondellaan,
telefoon 18111

Kandidaat nummer 4 voor het CDA in
Zandvoort.
Kiest u voor EVENWICHTIG EN
VERANTWOORD beleid.
Stemt dan op 2 juni CD A lijst 2.

De

VVD afd. Zandvoort-Bentveld

G. Kol

maakt zich nu en in de toekomst
sterk voor het behoud van het
circuit. Een goede raad,
stem VVD!

Schuitengat?,
telefoon

P.S. De WD heeft bij de verkiezingen lijst 1.

DICK BOS

A.S. VRIJDAG van 10 00 tot 17 00 uur en ZATERDAG van 10 00
tol 16 00 uur zal particulier worden verkocht een aantal schitterende
lederen/stoffen bankstellen. Qe partyen bestaan onder meer uit eiken
met leder, geheel leder, orig Engelse Chesterfields Romlorts. Mardocks. Enge'se bureaus, kasten enz Tevens partijen massiel eiken
eelhoeken m vele uitvoeringen en maten Salontafels, kasten, toogkasten enz Prijsindicalie 3-, 2- en t-zils leder van ca /3200- voor
/ 1690- Hoekcombmalie Wurtzburg van ca / 9800 - voor ƒ4990Geheel massief eiken eelhoek + 4 stoelen van ca ƒ 2690 • voor
ƒ 1490 • enz Goederen dienen zo spoedig mogelijk te worden algenomen Vervoer kan ter plaatse worden geregeld

Te koop gevraagd

13212
Geen gijl is Kostbaarder
dan goede raad.

auto • blind - tevon
alle verzekeringen

Erasmus (1469-1536)

Horlogerie

C.
WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. l 2307
geeft u gaarne die goede raad, nl. geen uurwerk aan
te schaffen alvorens zijn advies te hebben ingewonnen.
U weet dan zeker, dat u geen kat in de zak koopt.
want hij kan er u alles over vertellen.
Daarom is zijn raad ook zo kostbaar!
Koml u rem kijken in rijn shoHruum. 'l h ren brlevrnh!
EtRen rttKiralie-afdelmn mei elektronische apparatuur.

Vaders en kinderen
a.s. zondag is het MOEDERDAG
Bij ons vindt u aparte kado's in porselein, tin, aardewerk en kristal

'*•*l B AAN BOVEN BAAN

KRISTALHUYS B & B

Rick's Brugreslaufan! Oen Ruygen Hoek.
sfeervol irelpunl voor de Randstad Holland
map ?ich verht'uqeri m oen steeds toenemend bezoek m haaf 5 verschillende, gezellig ingerichte,
restaurants, drie shops kmderspeelhuisieetc
VVeslifven naar ouderwetse gastvrijheid, uitstekende kwaliteit met vriendelijke prezen
In diverse afdelingen wel m de bediening, de keuken als de schoonmaakdienst hebben we
versterking nodig van enige energieke en enthousiaste

MEDEWERK(ST)ERS
/owel m tull-lime dis deeltijd verband
leetlijd 16-40 |jar
[-ivarino is gewenst, maar niet nood/akelijk, wel een vriendelijk en korrekl optreden
We zijn geopend zeven dagen m de week van 6 lol 24 30 uur
Gegadigden dienen over eigen vervoermiddel te beschikken (auto. brommer, ofdels)
Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht door Elly Bel. hoolrj personeelzaken van Rick's
Brugrestauranl, rijksweg A-4. zeven kilometer ten zuiden van Schiphol, Postbus 264,
2" 130 AG Hoofddorp lel 025^6-86841

Binnenweg 74-76, telefoon 023-284528, Heemstede

Laten wij de moeders
nu eens verwennen
Gevulde cocosnoot
Verse groentesoep
Kotelet Bonne Femme
Verse groenten en aardappelen
Flensjes gevuld met ijs

f 29,50
Zie onze speciale kindermenu's

B rugrestaura n t
rijksweg A4, 6 km ten zuiden van Schiphol. Tel: 02526-86841
i

De gehele dag geopend.
Zeestraat 49-51.2042 LA Zandvoort,
telefoon 12023.

Donderdag koopavond

o. a.:

Makkum, Wedgwood,
en Swarovski zilverkristal
Onze moederdagtip: kop en schotel of wandbordje
in iedere gewenste maat.

Zandvoort
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Werkgroep Huisvesting is ,,ge-emm-er" zat

Antwoord woningbouwverenigi ng
9 Irreële bezwaren van werkgroep'
ZANDVOORT - Gisteravond,
woensdag 12 mei, werd door de
commissie maatschappelijk weizijn en volksgezondheid, in haar
vergadering gesproken over de
nieuwe huisvestingsverordening
en puntensysteem.
Wanneer dit nieuwe systeem in
werking zou treden, betekent dit
dat degene met het hoogste aantal punten het eerste in aanmerking komt voor een woningtoewijzing.
De punten die men krijgt worden
toegekend volgens de navolgende regeling:
aantal voor de huidige wijze van
wonen,
aantal volgens leeftijd,
aantal voor het aantal jaren dat
men bij de gemeente staat ingeschreven als woningzoekende,
aantal voor medische en sociale
indikatie,
aantal voor het overbruggen van
de woon-werkafstand.

druppel op de gloeiende plaat betekenen; dat flatsplltsing en ook zelfwerkzaamheid bij verbouw van panden
door EMM gestimuleerd dient te worden en dat de weigering van EMM
hieraan mee te werken, voor hen de
druppel is die de „emm-er" doet overlopen.
Door hun wordt aangedrongen bij de
raadsleden hun verkiezingsprogramma waar te maken en het puntensysteem te accepteren zonder het rangnummersysteem van EMM hierin te
verwerken.

Woningbouwvereniging
EMM

niet veel, maar wanneer alle projekten
zijn gerealiseerd waaraan nu gebouw
wordt, dan ligt dit aantal aanmerkeUjk h jger. Van de 168 woningen die nu
in aanbouw zijn en waarvan er een
groot aantal voor het einde van het
jaar klaar zullen zijn, is ruim 85%
bestemd voor één- en tweepersoons
huishoudens, de zogenaamde HATeenheden."

daar dan nog bij dat tegenwoordig
door de andere nonnen ook van de
Bats een aantal zijn bestemd voor
„beginners", dan krijg je een heel
andei ueeld dan de Werkgroep Huisvesting ons wil doen geloven", aldus
de heer Visser.

Door de heer Visser wordt achtereen-'
volgens voorgerekend dat van de
achttien woningen in de Brederodestraat er 15 voor één- en tweepersoons huishoudens zijn bestemd. Het
gehele projekt Zeestraat 16 stuks
idem, in de Kruisstraat komen vier
wooneenheden, van het projekt Rozenobelstraat zijn tien woningen gesplitst in vijf bejaarden- en vijf eenheden voor één- en tweepersoons
huishoudens. Het projekt Troelstrastraat, (het voormalige Sonnewende)
daarvan zijn alle 27 stuks HAT-eenheden terwijl ook het oude Hulsmanhof is afgebroken om plaats te maken
voor 34 wooneenheden in deze sektor.
Er komen dus in totaal zo'n 140 woningen bij in 1982, waar tegenover'
slechts 28 woningen staan bestemd
voor gezinnen.

Hoewel de nood groot is onder de
jongeren, mag door de jeugd niet worden vergeten dat wil men het doorstromingseffekt bevorderen, ook gedacht moet worden aan bejaardenwoningen. Doorstroming blijft uiterst belangrijk want niet iedere woningzoekende die nu Jacht maakt op een
HAT-eenheid heeft daar over tien jaar
nog behoefte aan.
Dit is dan ook één van de redenen
waarom de EMM niets ziet in het
opdelen van de flats. Ten tweede
komt daar nog bij dat de zo broodnodige woningtoewijzing van het rijk
beter gebruikt kan worden aan nieuwbouw dan aan het splitsen van flats.
Rijkssteun zou hiervoor zeker noodzakelijk zijn.

Dit laatste is nu in lijnrechte tegenstelling tot de zienswijze van het
bestuur van de woningbouwvereniging. „Wij willen het nieuwe regionale puntensysteem best accepteren,
mits men hierin ook het rangnummersysteem van onze woningbouwvcreniging verwerkt. Het gaat er bij
ons om dat mensen die al jarenlang
staan ingeschreven, en daar zijn veel
jongeren bij, ook eindelijk aan de
beurt komen, daarom wensen wij dat
Werkgroep Huisvesting
ons systeem wordt ondergebracht in
het nieuwe eventuele door de geDoor de Werkgroep Huisvesting meente
gehanteerde systeem.
wordt in een open brief aan raadsleToekomst
den en college gezegd dat het regio- Door direkteur Visser van de EMMnaai puntensysteem een urgentie-sys- wordt naar voren gebracht dat mo- Ook de bouwplannen voor de toeteem is dat werd uitgedacht door een menteel de huisvesting van één- en komst, die wellicht in 1983 gerealiaantal regionale topambtenaren om tweepersoons huishoudens in alle sek- seerd kunnen worden zijn hoofdzakeIrjk bestemd voor één- en tweeperhet schaarse woningbestand overzich- toren
aandacht krijgt die zij ver- soons huishoudens.
teiyker en eerhjker te verdelen. On- dient de
en
dat
geen
Uzer
met
handen
„Zo komen in Groot Kijkduin zevendanks dat er, volgens de werkgroep, kan worden gebroken.
tien wooneenheden, op het terrein
enkele discriminatie-aspekten in
van de voormalige KÜm-Op school
voorkomen, (onder andere op basis
staan in totaal, in twee woonlagen
van leeftijd en samenlevingsvorm) is Woningbestand
•dertien wooneenheden, dus zesenmen van mening dat behoudens de
„discriminerende punten" dit sys- Het blijkt dat de EMM in 1945, direkt twintig appartementen gepland. Voeg
teem door de gemeente in de toe- na de oorlog nog de beschikking had daar dan bij dat van de 59 woningen
komst gehanteerd dient te worden. over 68 woningen. Nu heeft men de op het terrein van de voormalig JuliaMen verwijt de Zandvoortse woning- beschikking over 1836 woningen, naschool nog 35 HAT-eenheden, en
bouwvereniging BMM, dat het on- waaronder zeventig bejaardenwonin- zeven wooneenheden voor één- en
danks pressie nu al jarenlang vast- gen, 96 duplexwoningen, 903 flats, 727 tweepersoons huishoudens zijn geprohoudt aan het door de woningbouw- eengezinshuizen en 40 woningen voor jekteerd, dan komt het totaal aan
woningen voor de groep één- en tweevereniging gehanteerde „rangnum- alleenstaanden.
mersysteem". gebaseerd op datum „Omdat duplexwoningen zeker niet persoons huishoudens op 229 nieuwe
van inschrijving als lid van deze ver- voor gezinnen in aanmerking kunnen woningen vóór deze bevolkingsgroep
eniging. „Dit EMM-systeem dient te komen, en bestemd zUn voor één- en tegenover in totaal 45 stuks voor de
tweepersoons huishoudens, kunnen gezinnen."
verdwynen," aldus de werkgroep.
wij stellen dat wij dus ruim elf procent „Dit zou betekenen dat op het totale
van ons woningbestand hebben be- woningbestand van EMM in de toeFlatsplitsing
stemd voor één- en tweepersoons komst ruim 21% bestemd is voor éénDe Werkgroep Huisvesting heeft op huishoudens. Dat is in de huidige tijd en tweepersoons huishoudens. Voeg
de stuurgroepvergadering van 10
maart jl. voorgesteld dat door de worüngbouwvereniging de in haar bezit
zjjnde vierkamerflats zouden worden
gesplitst in appartementen van twee
kamers ten behoeve van één- en tweepersoons huishoudens. Men had de ZANDVOORT - Vrijdagmiddag 7 mei
was een feestelijke datum voor de
EMM een kostenopgave gevraagd.
De woningbouwvereniging voelde werknemers van Thunnissen BV, behiervoor in principe niets en heeft dit woners en medewerkers van het Huis
verzoek van de werkgroep dan ook ui de Duinen, bestuur, gemeentebenaast zich neergelegd, met verwijzing stuur van Zandvoort en wanneer zrj er
naar de huidige bouwprojekten die kennis van nemen, ook een aantal
bejaarden, want het hoogste punt in
momenteel gerealiseerd worden.
De werkgroep is echter van mening de bouw van de zesendertig bejaardat al deze bouwprojekten slechts een denwoningen aan de Herman Heijermansweg is bereikt.
In plaats van het vroeger gebrulkeujke „pannebier" was er nu een kleine
financiële verrassing voor de werknemers van het bouwbedrijf en een
De krant zal in de week
feestelijk drankje voor de overigen,
waarin Hemelvaartsdag valt,
want ondanks tegenslagen heeft men
verschijnen op vrijdag 21 mei. tot nu toe geen werkbare dagen verloren en is men WJ op het bouwschema.
Het uiterste tijdstip voor de aan„Goed Nieuws" dus voor de Zandvoortse bejaarden, die staan ingelevering van advertentieschreven voor een bejaardenwoning.
materiaal ondergaat geen wijziGoed Nieuws ook voor bewoners van
ging en blijft woensdag 19 mei,
het Huis in de Duinen, want wanneer
U.OOuur.
alles naar wens blijft verlopen, kan
nog dit najaar begonnen worden met
Op Hemelvaartsdag zullen
de renovatie van het huis.
onze kantoren de gehele dag
Optimisme ook bij de aannemer en
gesloten zijn.
het bestuur. „Wanneer alle ambtelijke
molens in een goed tempo doordraalWij verzoeken onze relaties hieren, kan men na oplevering van dit
mede rekening te houden.
projekt, wat omstreeks november kan
geschieden, gelijk doorgaan met de ZANDVOORT - Vanavond, donderDirektie
renovatie. Het tijdelijk onderkomen dag 13 mei wordt in de Calvijnzaal
ZANDVOORTS
voor de bewoners moet dan gereali- van de Gereformeerde Kerk een openNIEUWSBLAD.
seerd zijn, zodat geen werkbare dagen bare ledenvergadering gehouden van
verloren gaan", is men van mening. het CDA afd. Zandvoort / Bentveld.
Wanneer alles dus naar wens verloopt, Op deze vergadering wordt onder ankomen de eerste bewoners in de be- dere het CDA programma voor de
jaardenwoningen, terwijl gelijktijdig fraktie voor de komende gemeentede eerste groep van Huis in de Duinen-bewoners in hun tijdelijke behuizing wordt ondergebracht.
Veel verhuiswagens aan de Herman
Heijermansweg in het najaar betekent ook woonruimte voor de overige
Zandvoortse woningzoekenden.
Bel vrijdag voor 12.00 uur
Een blijde dag dus voor de gemeente
ons kantoor, telefoon
en de vlaggen op vrijdag 7 mei gaven
uiting aan deze vreugde.

HAT-eenheden

Een ander belangrijk gegeven is voor
direkteur Visser het feit dat er woningen beschikbaar moeten komen
voor huisgezinnen met kinderen,
want waar blijf je in een gemeente
wanneer daarvoor geen plaats zou
zijn en men bet hele woningbestand
zou opofferen aan woongelegenheid
voor één- of tweepersoons huishoudens en bejaarden? Een gemeente is
afhankelijk van die hele belangrijke
groep, namelijk jonge mensen met
kinderen. Aldus de zienswijze van de
EMM.

vraagt:

RESERVEBEZORG(ST$ERS
voor de vakantieperiode
JULI en AUGUSTUS.
Min. leeftijd 15 jaar.
Tel. 1 71 66

Foto Jenny E. Wesly

Ledenvergadering CDA-Zandvoort
raadsverkiezing gepresenteerd, kan
men kennis maken met de kandidaten en zal door de staatssecretaris
P.H. van Zeil, een voordracht worden
gehouden. Er is gelegenheid voor het
stellen van vragen en discussie.
Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.

vo

Kandidaat 3 voor CDA Zandvoort.
Wilt U:
• stimulering en ondersteuning van particuliere initiatieven?
• steun aan sport- en welzijnvereniginqen ter handhaving en
onderhoud van bestaande accommodaties door bevordering
van zelfwerkzaamheid?

STEMT DAN 2 JUNI OP CDA LUST 2.

Foto Jenny E. Wesly

MICHAEL-ANA-PETER
Knippen, wassen, föhnen
Kinderen
Permanent

Kleuringen v.a.
Coup de Soleil
Hair-lightening
Passage 42, Zandvoort, telefoon 02507-12500

v. d. TVUHFK

EHBO-diensten. „Ook dat is een aanmerkeüjke verlichting van de taak
van de politie op drukke dagen" aldus
de korpschef.

Bovendien zijn de bevoegdheden van
de manschappen aanmerkelijk uitgebreid en behoort toezicht op de paviljoens ook tot hun taak, terwijl het
toezicht zich ook verder zal uitstrekken, namelijk ook het duingebied achDit Is één van de belangrijkste veran- ter Zuid en het fietspad tot aan
deringen die het stranddetachement Noordwtjk zal in de surveillance wor- We benne veer volop cr.'t toimere.
van de politie voor het seizoen heeft den betrokken.
Wat we nou r.odig hebbe is 'n
ondergaan. Het detachement dat onGietaizere rug nei 'r. scharnier d'r
der leiding zal staan van commandant Schilder bestaat uit de heren Meer hierover zie Rubriek Strandkor- m.
Van Rijn, Keur, Schouten, Van Dam, rels.
Van Leeuwen, terwijl de zesde man
nog niet bekend is. Het ligt in de
bedoeling dat deze zes politiemannen
wél hun gewone nachtdienst draaien,
doch dat de dagdiensten In het teken
van het strand zullen staan.
Dat betekent dat het stranddetachement een aanzienlijke uitbreiding
heeft ondergaan, maar dat men niet
meer „vast" op het strand zit. Met
andere woorden, de groep is flexibeler
geworden. Minimaal blijven voor het
strand twee man beschikbaar, afhanLevendig en gevarieerd als Zandvoort zelf.
kelijk van het weer worden er één of
meer aan de dienst toegevoegd. „Het
zal dus niet meer voorkomen dat de
post volledig bemand is wanneer het
slecht weer is. Ook kan men worden
Wanneer u zich nu abonneert krijgt u de
teruggeroepen wanneer bijvoorbeeld
de mist Invalt, vertrekken de badgaskrant tot 1 juli
ten, dan vertrekken de manschappen,
ze bewegen zich dus met het strandbezoek mee" verduidelijkt korpschef
Menkhorst.
Belangrijk ook is in het nieuwe seizoen de hulp van het Rode Kruis
afdeling Zandvoort. Wanneer het inderdaad hoogzomer is dan zal een
vrijwilligster (er) zich op de strandpost bevinden voor het verlenen van
Stuur onderstaande bon in een open enveloppe zonder postzegel
naar Weekmedia, Antwoordnummer 51, 1180 VB Amstelveen,
of bel onze afdeling abonneeservice, 020 - 5 62 30 66.

ZANDVOORT - De eigenaar van een
schuurtje op het binnenterrein van
het circuit, deed afgelopen weekend
een misselijke ontdekking. In het
opengebroken schuurtje trof hy vier
onthoofde en halfgebraden kippen
aan. Een onderzoek naar de plaats
waar deze kippen waren onthoofd en
kaalgeplukt, leverde niets op.

christen
democratisch

JAAP BRUGMAN

Foto, staand v.l.n.r.: grensrechter Aan van Lent, Robert
Koning, Bert Leijenhorst, Rob
Buchel, Chris Jongbloed, John
van der Zeijs, Engel Koper, Ed
Steffers, Gerard Koper met op
de schouders trainer Fred
André en verzorger Arie Loos.
Zittend
v.l.n.r.:
Marcel
Schoorl, Kees Bruin, Ed Vastenhouw, Steef Water, Frans
Makau en Duncan Pratt.

Misselijke
daad

koppers

CDA

standers niet tot scoren kónden komen.

Nieuwe werkwijze
stranddetachement
ZANDVOORT - Het detachement van
de strandpolitie zal deze zomer worden uitgebreid van vier naar zeven
man, hetgeen niet inhoudt dat er
iedere dag ook zes man aanwezig
zullen zijn.
Het betekent wél dat het toezicht op
bet strand intensiever wordt, de politieman meer bevoegdheden heeft en
dat afhankelijk van het weer, er in
meer of mindere mate toezicht is.

MEDEDELING

17166

ZANDVOORT - Zandvoort- dat Zandvoortmeeuwen hier
meeuwen heeft het kampioen- vorig jaar ook al was en er
schap van vorig jaar In de der- optimistisch van uitging dat
de klasse doen volgen door volgend jaar de reeks van drie
opnieuw een kampioenschap, maar moet worden volbracht.
maar dan in de tweede klasse, Voorzitter Nijboer bedankte
wat promotie betekent naar de het gemeentebestuur voor de
eerste klasse KNVB. Het heeft ' harteUjke ontvangst en hoopte
dit heuglijke feit niet onopge- dat volgend jaar de kleedacmerkt voorbij laten gaan. Het commodatie zal zijn verbeterd,
betekende groot feest, dat nu de Meeuwen in de eerste
voorafging door een rondrit klasse gaan spelen.
door de gemeente met ont- Wat de strijd op het veld bevangst op het raadhuis. Hier treft, heeft Zandvoortmeeuwerden de spelers ontvangen wen dit seizoen een uitstekendoor het voltallige gemeente- de verdediging gehad, die
bestuur, waar wethouder van
slechts dertien maal werd gesportzaken, J. Termes, in een
passeerd, waarbij opvalt dat in
korte toespraak memoreerde
twaalf wedstrijden de tegen-

Zandvoorts Nieuwsblad

Het schiet op

U w krant niet
ontvangen?

De kampioenen

60,40,65.25,65,40,-

Vreemd ding
ZANDVOORT - Bij het graven in zijn
tuin, trof de bewoner van een woning
in de Van Ostadestraat een vreemd
metalen voorwerp aan, dat ongeveer
50 cm lang was, de vorm had van een
koker en enkele koperen draadulteinden had. Vreemd genoeg in ieder geval om de Explosieven Opruimingsdienst in te schakelen. Vorige week
dinsdagmorgen heeft personeel van
deze dienst het voorwerp uitgegraven
en meegenomen. Ook de EOD kon
echter het voorwerp niet dettniôren.

Ik ontvang het Zandvoorts Nieuwsblad
tot 1 juli GRATIS.
Daarna betaal ik !J per kwartaal (f 9,00) H per halfjaar (f 16,50
D per jaar (f 31,20) (voor postabonnees andere tarieveh).
Aankruisen wat de bedeling is, u krijgt dan vanzelf een acceptgirokaart thuis.
Naam:
Adres:
Postcode
Woonplaats:
Telefoon:
Giro/banknummer:
Zandvoorts Nieuwsblad.
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ADVIES VOOR
HORDO:

U itvaartverzorging

De Progressieve
Partij Zandvoort

Kennemerland bv

adviseert u een grote

Dag en nacht bereikbaar

windmolen

Knnsomstraat 61 -Telefoon 15351.

te plaatsen.
Inlichtingen:

Op 15 mei 1982 vieren onze ouders hun 25 jarig huwc
lijksfccst

op uw dak

Van 17 t/m 22 rnei a.s. verzorgt de Zandvoortse Deddingsbrigade een
FOTOTENTOONSTELLING
in de openbare bibliotheek; op vrijdagavond 21 mei a.s. een
INFORMATIEAVOND
over het werk van deze brigade met dia's en film. Aanvang: 20.30 uur. Toegang gratis.

E. Jung-Plas

JANNIGJE VAN DER MIJE-OLIE

Disco
glasballen
Grote Krocht 25,
telefoon 17751.

Te koop:

De V.V.D is voor
het bevorderen van
het toerisme, en
Steunt de W.V., .
weLke onmisbaar is
voor Zl.anav'oort

Willem - Manna
Kecs-JoIanda(Palrick)
Cobie - Ron
Pictcr
Lcida
Hierbij nodigen wc al onze kennissen en vrienden uit om
op het feest te komen dat om 20.00 uur gehouden zal wordcn op de Dr. J. G. Mczgerstraal 60.

noten
wandmeubel
z.g.a.n., met bar, 175 cm
hoogslaper m. matras,
6 mnd gebruikt,
voor Vi prijs.
Tel. 02507-15204.

-fliB'

Een goede. RpqcL, stern V.V.D

TE KOOP:

RACEFIETS

Gazelle, gr. maat,
ivoor kleur, z.g.a.n.
f 850,- incl. kleding.
Tel. 02507-16049
na 19.00 uur.

politiek café'
l S Me» l»
Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten
omvangen na het plotseling overlijden van mijn lieve man,
onze zorgzame vader, grootvader en onze lieve zoon,
broer, zwager en oom

Club Hfcoritiint e-P Hat
ktj rl«. Rotonde/* <woi-ici.s,
Buur. Toejjcmj vrij

ARIEWEBER
betuigen wij hiermede onze hartelijke dank.
Uit aller naam:
M. H. J. Wcber-Kooij
Apeldoorn, mei 1982
Zutphcnscstraat 10

Dankbetuiging
Voor uw hartelijke blijken van belangstelling en medeleven ons betoond tijdens de ziekte en na het heengaan
van onze zorgzame vader, schoonvader en lieve opa

Vlotte lichtgewicht
kostuums

Een speciaal woord van dank richten wij aan artsen en
verpleegsters voor de liefdevolle verzorging en begcleiding.

Tel. na 1900 uur:

02507-18200.

Elke dag verse schol en verse
kabeljauwfilet. Heerlijk verse
kabeljauw met mosterdsaus.

POFFERTJES

Kipkerry
Kip met f rites

Heerlijke biefstuk met gehakte uien,
champignons en verse paprika, overgoten
met pikanie pcpcrsaus, gebakken aaidappelen en diverse groente en compôtc.
Biefstuk naturel
Biefstuk champignons
Biefstuk pepersaus
Biefsluk Slroganoffsaus
Duitse biefsluk
Tournedus champignons
Entrccôte
Varkenshaasje
T-bonesteak
(alle gercchlen voorzien van div. soorten
aardappelen en div. soorten verse groente
+ compôtc.

• TEl 13136

2041 PD Zandvoort, 7 mei 1982
Potgietcrstraat 28
De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevonden.

Diverse kinderattracties.

J.BLUYS

Haltestraat 65
Zandvoort

Hij kreeg een oranje "Piet Pelle 14".
Een Gazelle dus. Met terugtraprem, reflectorpedalen, grote
achter-reflector, kettingscherm
en Piet Pelle bel
Blij dat-ie was! Maar dat is élk
kind dat bij ons wegrijdt op een
Gazelle. Wij hebben er weer
veel staan: tónderfietsen,
jeugdfietsen, crossfietsen.
Ook onze jeugdige klanten
kunnen rekenen op on?e
volwassen service.'

Versier binnen zowel als buiten
met natuur van Bluys.

Het ligt in de menselijke natuur
om verstandig te denken en dom te handelen.
AnatoleFrance (1844-1924)

Horlogerie

GAZELLEfietsen•
rijden op VREDESTEIN
^UlJA ArfiVI JJCUlUeiU
banden.
^^ S

JOEGOSUWISCH RESTAURANT

JOHANNES CORNELIS JÜNG
in de leeft ijd van 85 jaar.
Op verzoek van de overledene ncclt de crematie in alle
stille plaats gevonden.
H. B. A. Mulder, voorzitter
G. P. Th. Horning, secretaris

gemeente
zandvoort

bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
delen mede, dat ingaande 15 mei 1982
gedurende twee maanden voor een ieder ter
inzage ligt op het bureau volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening een voorontwerpbestemmingsplan voor de "Natuur- en
Recreatiegebieden".
Het voorontwerp betreft het stiand, een
gedeelte van de Noordzee, de dumgebieden
toebehorende aan de gemeente Zandvoort
(nabij de Keesomslraat) en de gemeente
Amsterdam (Zandvooi tselaan) en het golfterrem aan de Kennemerwcg.
Geduiende de termijn van tervisielegging
kan een ledei schnltelijk op- of aanmerkingen
op het voorontwerp indienen.
Zandvoort, 29 april 1982.
Buiqemeestei en wethoudeis
voornoemd,
DL- secretaris,
De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

r- BON-1

gemeente
zandvoort
Burgemeester en wethouders der gemeente
Zandvoort delen mede dat van heden af ter
gemeentesecretarie, afd. onderwijs c.a.
(Raadhuisplein 4). formulieren verkrijgbaar zijn voor het aanvragen van een gemeentelijke studiebijdrage. Deze bijdrage,
welke van geringe omvang is, kan naast of in
plaats van een eventueel door het rijk of
de provincie toegekende studiebijdrage
worden verleend ten behoeve van kinderen,
die een der na te noemen scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken:
- lager, middelbaar of hoger beroepsonderwijs
- m.a.v.o., h.a.v.o. of v.w.o.
- universiteit of hogeschool.
In aanmerking voor een bijdrage als vorenbedoeld komen inwoners der gemeente
Zandvoort, wier gezinsinkomen minder bedraagt dan f. 34.000,- per jaar.
Van dit laatste zal slechts in uitzonderingsgevallen kunnen worden afgeweken.
Ten behoeve van kinderen, die geen onderwijs volgen aan een school als vorenbedoeld,
doch die voor een voortgezette dagopleiding
zijn aangewezen op een particulier instituut,
bestaat in enkele gevallen - indien het gezinsinkomen daartoe aanleiding geeft - de mogelijkheid om van deze regeling gebruik te
maken.
Inlichtingen hieiomtrent l'iint u veikrijgen
bij de chef van de afd. ondei wijs c.a.,
Raadhuisplein 4, tel 02507-14841, toestel
141.
Zandvoort, 12 mei 1982.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Secretaris,
De Burgemeester,
A.H.Merts.
H. Machielsen.

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07

Bel voor CV

Komt u eens kijken in zijn showroom, 'l Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met elektronische apparatuur.

en sanitair
02507-17959.

BROOD

voor een goed gratis advies

ƒ 15.50

De afdeling Zandvoort van het Nederlandse Rode Kruis
geeft met groot leedwezen kennis van het overlijden
van haar Ere-Voorzitter de heer

c. WAANING
heeft zelden een verstandig mens ontmoet, die tóch dom
bleek te handelen, althans wanneer het ging om het
aanschaffen van een uurwerk. Hij bemerkt immers gauw
genoeg dat een horloge, klok of wekker van Waaning
altijd de juiste tijd brengt!

DUBROVNII'"""""4
T«l. 02907-15110

Wij zijn het hele jaar geopend
Voor reservering vanaf 14.00 uur-

Ga er eens uit...
bij ons 10% korting!

10% korting!

Haltestr. 18, tel. 02507-14499

(van murtdig t.m. vrijdag)
-• guutoni>uep —
stokbrood
- gemixte gr/Hplaat 3 soorten vlees (mager)
met verse salaoe, saus en aardappelpuree
— palacinka warm tientje met koude roomvulling

65-f'ers opgelet!

met meer dan 5 kinderen

menu
Uit aller naam:
G. Koning-Zwemmer

winterschotels, o.a.
zuurkool, boerenkool,
hutspot, capucijners

12,50
8,95

Kroketten met frites, frikadellen

Heeft nu in beide taken ons speciaal

op de leeftijd van 66 jaar.

Wij verzorgen uw

koude schotel

Ouders heeft u een
kinderfeestje?
Delicia heeft heerlijke
pannekoeken!

Peter Versteege
JACOB KONING

Een feestje bij
u thuis?

Ook a la carte!
Steak Delicia 250 gram

Zandvoort, mei 1982.

Tot onze diepe droefheid is op 29 april geheel onverwacht
van ons heengegaan mijn lieve en zorgzame man, onze
beste broer, zwager en oom

ramen, deuren, kozijnen
schrootjes plafonds
dakkapellen
dakpannen en verwijderen
oude antennes
* alle andere timmerwerken.

Onze grootste
supporter is 4 jaar

betuigen wij u onze dank.

KERKSTR.20

*
*
*
*

De specialist in al uw bloamwerken

LEENDERT KONING

W. E. Koning
Fam. Veermari-Koning
Fam. Prins-Koning

mei eigen kookgelegenheid en gebruik van
douche en toilet.

Pizza!
Spaghetti Bolognaise,
yMacaroni ham + kaas

Kerkstraat 16
Tel. 12270
Zandvoort
NIEUW!! NIEUW!!

Omdal ze al 25 jaar zulke fijne ouders voor ons zijn,
zeggen wij uil de grond van ons hun:
PAP en MAM, BEDANKT!

CAFÉ RESTAURANT

v a f 17,50
Het Kastenhuis

Zandvoort, 10 mei 1982.
"Huis in het Kostvcrlorcn".
Burg. Nawijnlaan l, kamer 107.
De crematie heeft in stille plaatsgehad.

H. Telefoon
v. d. 18560
Donk

woonkamer
+ slaapk.

60 JAAR ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE

Bedroefd moei ik kcnnisgcvcn, dat na een welbcsieed
leven, op woensdag 5 mei 1982 van nu'i is heengegaan
mijn innig geliefde man
JOHANNESrORNFXIS,lUNG
Erc-Voorzittcr van de Zandvoortse afdeling
van het Nederlandse Rode Kruis
in de ouderdom van 85 jaar.

TE HUUR:

Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 02507 -14131

Lijst 6.

F£&ÏLIEBERICHTEN

TIMMER- EN
ONDERHOUDSWERK

Openbare
Bibliotheek
Zandvoort

kopen we bij een

echte bakker!
Een fijne BIEFSTUK kopen we bij een

l Voor de keus van een goeie verzekering ga
Op korte termijn
| je niet over 1 nacht ijs. paar praat je graag
hebben wij nog plaats
• over met experts. Rustig. Dat kan. Bij U
voor een
• thuis. Maar ook op ons kantoor. Overdag
l maar ook 's avonds. Vul de bon in danERVAREN
| maken we een afspaak om samen uw hele
• verzekeringspakket door te nemen. OngeRESTAURANT! frankeerd zenden aan:

goede slager!
Onze welverdiende

VAKANTIE
boeken we bij een

KOK m/v

ÉCHT REISBURO
bijvoorbeeld:

l Dubo Adviesburo

.±. 22 jaar en een

l Verzekeringen

LEERLING-KOK (moet reeds enige
ervaring hebben). Tevens een

• Antwoordnummer 31
| 2060 VB Zandvoort.

l

l Naam:
l
| Straat:
l Plaats:
P
lei.nr.:.

jdubo
adviesburo
verzekeringen
beëdigd makelaars in assurantiën

• Bouwes Palace
. Burgemeester Fenernapleln 2-4
; 2042 TA Zandvoort
Tel. 02507-14385 Of 17818

EUROSOL

JONGE RESTAURANT KELNER

Kerkstraat 22. Galerij 16 - Zandvoort
Tel. 02507 -1 39 51 of 020 - 24 22 22 /25 54 44

Inlichtingen: dhr. Van Houten Kerkstraat 15 - Tel. 1 22 53 of 1 47 38.

Ook uw reisburo.
Ja toch ? ? ?

Autobedrijf Zandvoort bv
Kamerlingh Onnesstraat 23,2041CB Zandvoort, telefoon 02507-14580
Dagelijks geopend van 07.30-18.00 uur

BUE3Q

AUTOBIANCHI

Verkoop en onderhoud van andere merken

Banden - Accu's - Olieverversen en doorsmeren
Ook op zaterdag
Autoschade verwerking van alle automerken
Doe-het-zelf autowasplaats met stoomcleaner
'Reen borstelautomaat, dus beter voor uw autolak)

Alleen zaterdags 11 cent KORTING op
merk-superbenzine
(Zolang het mogelijk is).
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Goed slot
Zandvoort975

er verende strijd
rengt kampioenschap
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen is er in geslaagd door opnieuw beslag te leggen op een
kampioenschap, promotie te be;
werkstelligen naar de eerste klasse KNVB. De enige concurrent
ZFC had daar zondag jl. in een
rechtstreeks duel neg wat tegen
kunnen doen, maar tegen een
mentaal sterk Meeuwenteam waren ook zij niet opgewassen. De
overwinning kwam pas ver in de
tweede helft tot stand, nadat ZFC
eerst met 1-0 de leiding had genomen. Door doelpunten van Duncan Pratt en John van der Zeijs
behaalde Zandvoortmeeuwen een

Badminton SC
Zandvoort
ZANDVOORT - Een vlekkeloos
georganiseerd badminton-toernooi is de afsluiting geweest van
het seizoen 81/82 van de Sporting Club Zandvoort. Dit toernooi
is al 15 jaar lang een van de
hoogtepunten op badmintongebied in Zandvoort. Deelnemers en
organisatie kunnen terugblikken
op een zeer geslaagd evenement.
De prijsuitreiking geschiedde om
17.30 uur door de voorzitter van de
S.C. Zandvoort, Dirk van der Nulft
aan de hierna volgende winnaars:
Poule A. damesdubbel: 1. Marja Stobbelaar/Joke van Looij; 2. Riet Groenendijk/Emke Booiman. Herendubbel: 1. Rob Plevier / Richard Kerkman; 2. Jan Ruyer/Jan Berk. Gemengdubbel: 1. Mirjam Schellekens/
Rob Plevier; 2. Joke van Looij / Henk
van Gameren.
Poule B. damesdubbel: 1. Ineke
Paap / Patricia van Duijn; 2. Tini v.d.
Nulft/Sandra van Vessum. Herendubbel: 1. Wim van Duijn / Peter Keller; 2. Arthur Foppen / Sander Retra.
Gemengdubbel: l. Ineke Paap/Ruud
Jochems; 2. Helma Giebels / Piet van
Kleef.
Het nieuwe seizoen vangt aan op 2 en
3 september in de Sporthal Pellikaan.
Inlichtingen hierover zijn nu reeds te
verkrijgen bij Dirk v.d. Nulft tel. 13344
en Ans Verhage tel 13767.

2-1 zege en daarmee het dikver- ver de gelijkmaker liet aantekenen,
1-1.
diende kampioenschap.
Zandvoortmeeuwen haalde opgelucht
adem en kwam nu beter vanuit de
Nerveus
defensie tot een betere aanvalsopbouw. Ed Vastenhouw plaatste de bal
Het begin van het duel Zandvoort- naar
Marcel Schoort, die deze middag
meeuwen-ZFC kenmerkte zich vooral geen geluk ghad met de afwerking. Er
aan Zandvoortse zijde door nerveus ontstond een spannend gevecht, met
spel. Vele onnauwkeurige passes leid- ZFC dat uitstekend partij bleef geven
den tot balverlies en een ongedwon- en een Zandvoortmeeuwen dat er ragen spelend ZFC stelde daar beter zend snel uit kwam via Steef Water en
samenspel tegenover zonder echter Marcel Schoorl.
tot grote scoringskansen te komen. De gasten forceerden enige vrije trapWel wat voorzetten op hei, -ioel van Ed pen op het doel van de badgasten,
Steffers, maar deze maakte een solide doch de daaruit ontstane schoten
indruk.
werden steeds een prooi van de attente Ed Steffers. Toch waren de betere
Door het belang van de strijd schuw- kansen voor Zandvoortmeeuwen.
den beide teams de harde tackles niet Marcel (Schoor! profiteerde van zijn
waartegen de scheidsrechter steeds snelheid en lanceerde de steeds goed
goed optrad. Veel vrije trappen waren inkomende Steef Water, die zijn als
hiervan het gevolg. Een van Rob Bu- lob bedoelde schot netaan gestopt zag
chel kon de ZFC keeper niet onder word* n.
controle krijgen, maar er was geen
Zandvoortmeeuwen-speler ter plekke
Een vrije trap in de 40e minuut van
om de bal in te schieten.
De wedstrijd was meer spannend dan Rob Buchel bracht de beslissing. De
fraai, met een technisch wat beter bal kwam in bezit van John van der
ZFC, dat echter de betere kansen Zeijs die met een fraaie boogbal 2-1
Zandvoortmeeuwen zag creëren. Zo scoorde. Een van de spelers van ZFC
zag Steef Water zijn inzet gekeerd en vond het toen nodig opmerkingen
even later was het Frans Makau, die tegen de scheidsrechter te maken en
na een fraaie voorzet van Chris Jong- kon naar de kleedkamer vertrekken.
bloed, keihard inschoot. De keeper
kon de bal met moeite keren en in de Kampioenschap
ontstane onoverzichtelijke situatie
scoorde Steef Water met de hand Het laatste fluitsignaal van de
waardoor het feest niet doorging.
scheidsrechter deed grote vreugZFC, alleen gebaat bij een overwin- de ontstaan in het Zandvoortse
ning, trok na de rust fel ten aanval en
Het kampioenschap was
zette de Meeuwen-defensie onder kamp.
binnen
en tientallen, merendeels
druk. Vooralsnog kon Zandvoortmeeuwen staande blijven mede door jeugdige fans, stormden het veld
goed werk van Richard Kerkman en op om bezit te nemen van de
doelman Ed Steffers. In de 12e minuut spelers, die direkt in de bloewaren ook zij kansloos toen een vrije metjes werden gezet. Met nog een
trap de ZFC-spits bereikte die onge- wedstrijd te spelen heeft Zandhinderd kon scoren, 0-1.
voortmeeuwen een voorsprong
Trainer Fred André paste hierna de van zes punten op ZFC hetgeen
wissel Ed Vastenhouw voor Frans Ma- laat zien dat de titel terecht de
kau toe en de Zandvoorters kwamen
toen vooral op links gevaarlijker door. Zandvoorters toekwam.

Gelijkmaker

Bridgenieuws

Het doelpunt waar de Zandvoortse
aanhang op zat te wachten bleef gelukkig niet lang uit. Een vrije trap van
- Op de 4e kompetitieRob Buchel, in de 20e minuut, bereik- ZANDVOORT
te de ook nu weer keihard werkende avond van de laatste kompetitie van
Duncan Pratt, die met een lage schüi- de Zandvoortee Bridge Club eindigden in de A-lijn als eerste paar mw.
Hagen en de heer Wanna met 60.71%.
Tweede werd de fam. Coops met
58.04%. In de B-lijn was eerste het
koppel de heren De Leeuw-Saueressig
en 2e de heren Mulder Smid-Stor met
resp. 62.95% en 53.12%. In de C-lijn
legde het gelegenheidskoppel de dames v.Lingen-Saueressig met 63.57%
beslag op de eerste plaats. Goede
tweede werden de dames Van DujjnKinderdijk met 61.07%.
In de A-lijn staat nu het paar mw.
Hagen-hr. Wanna bovenaan met
216.70%; in de B-lijn is dat het koppel
de hrn. De Leeuw-Saueressig, met
225.81%; in de C-lijn zijn dat de dames
Menks-Roest gebleven met 230.83%.
2e in de A-lijn is de fam. Heidoorn met
211.61%; 2e in de B-lijn is de fam.
Smink met 221.16%; 2e in de C-lijn
zijn de dames v. Os-Saueressig met
229.83%. Er volgen nog 2 kompetitieavonden dit seizoen.

Ieder jeugdlid
is welkom

Fans (2)
ZANDVOORT • Niet alle voetbalfans die veertien dagen geleden op de foto
werden gezet blijken zich té enthousiast te gedragen. Tenminste, dat wordt
gezegd. „Wij zitten altijd netjes te kijken en nu staan wij op de foto en denkt
mijn moeder dat wij de beest uithangen", was de klacht van één hunner.
Anderen daarentegen bekenden ruiterlijk dat ze wel eens te enthousiast
reageren, maar het niet zo bedoelen.
Alle schaapjes zijn dus niet wit, alle hondjes heten geen Fik en alle fans
gedroegen zich dus niet baldadig is de conclusie.
Voor het overige geldt: „Wie de schoen past "

Nihot op verlies

ZANDVOORT - De laatste competitie-wedstrijd van dit seizoen
heeft Zandvoort'75 een flinke
overwinning opgeleverd en gezien
het grote overwicht van de thuisclub had de score veel hoger kunnen zijn. De Spartaan werd met
5-0 overwonnen.
Goed gesteund door de achterhoede
konden de Zandvoortse spitsen het
Amsterdamse doel direkt onder vuur
nemen. Karel van de Reyden zorgde
voor de openingstreffer en vooral hierna had de Spartaan-doelman niet
over geluk te klagen. Het offensief van
Zandvoort'75 werd door het te veel en
onjuist vlaggen van de Amsterdamse
grensrechter vaak onderbroken.

Het doelpunt van het jaar. Van der Zeijs was de gelukkige schutter.

12e ZVM zaalvoetbaltoernooi
opnieuw met sterke deelname
ZANDVOORT - Op maandag 17
mei a.s. om 19.00 uur valt het
eerste fluitsignaal in het 12e
Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi. Ook dit j aar staat er een
zeer interessant toernooi te wachten met diverse prominenten. Dit
grootste zaalvoetbaltoernooi van
Nederland brengt vele kosten met
zich mede, doch door de sponsoring van de Nutsspaarbank is
Zandvoortmeeuwen er in geslaagd de begroting sluitend te
maken.
Op verzoek van de teams zijn er
slechts twee zaterdagen als speeldagen gepland wat inhoudt dat het toernooi iets later eindigt. De finales zijn
dan ook op 25 juni.
De organisatoren hebben niets nagelaten om een zeer interessant programma in elkaar te zetten. Op 8 juni
is er een demonstratiewedstrijd tussen Bloemenkiosk Marcel Schoorl
met o.a. Arnold en Gerrie Mühren,
Ronald Spelbos, Peter Arntz en Johnny Metgod, tegen een All Stars team
waarin meedoen Piet Schrijvers, Gerald Vanenburg, Ruud Gullit, Frank
Rijkaard en vele andere bekende profvoetballers.
In de eerste klasse spelen verder vele
internationals en oud-internationals
terwijl in de tweede divisie de meeste
topamateurs uit de regio aanwezig
zijn. In de veteranenpoule wordt eveneens een hoger spelnivo verwacht gezien de deelname van enkele oudinternationals zoals Jan Jongbloed,
Frits Flinkevleugel en Theo van Duivenboden.
De toegangsprijs voor elke avond bedraagt ƒ 2,- of er zijn in de yoorverkoop passe-partouts te verkrijgen tegen de prijs van ƒ35,—.
De poule-indeling is als volgt: Klasse
la: Marcel Schoorl Bloemenkiosk, SC
Hong Kong, 't Hemeltje, Tiffany All
Stars, Textlite, Peter Korver Sport,
Boogaard Assurantiën, Tum Tum
Ajewe Sport. Klasse Ib: Bar-dancing
L'Isis, Fotolitho Drommel, Rinko, Aurora Schilderwerken, Luykx Verhui-

TZB-damestoernooi
geslaagd evenement

ZANDVOORT - Het eerste, door TZB
georganiseerde Zeemeerminnen voetbij Z.M. V. Zandvoort 75
baltoernooi voor dames, is een uitstekend geslaagd evenement geworden.
Onder uitstekende omstandigheden
Aanmelden: secr. Z 75 de heer
werden de wedstrijden in sportieve
sfeer gespeeld.
A. v. Marie, Fahrenheitstraat 8,
In dit sterk bezette toernooi wist P&T
telefoon 17187.
Express beslag te leggen op de eerste
plaats door in de finale DWG in bedwang te houden. De strafschoppen
werden door P&T Express beter genomen. De verdere uitslag was: 3. Kickers, 4. St. Adelbert, 5. Zaandijk, 6.
VVH, 7. TZB, 8. Terrasvogels.
Het volgend seizoen wil TZB proberen
twee damesteams aan de competitie
te laten deelnemen indien-hiervoor
genoeg animo is. Dames van 14 jaar
en ouder kunnen nadere informatie
trap van Woontrio door de Zandvoort- krijgen bij R. Sluyter, tel. 16721.
se muur 2-1 en evenlater was de strijd
beslist toen 3-1 op het scorebord
kwam.
In een spannende slotfase probeerde
Nihot van alles om de achterstand
alsnog ongedaan te maken, maar verder dan een doelpunt van Bert van
Staveren (3-2 kwamen de Zandvoortenaren niet.

Toppositie voor Rinko
HILLEGOM - Door een 6-3 overwinning op Wilho, blijft Rinko
uitstekend meedraaien in de top
van de ranglijst. In dezelfde zaalvoetbalklasse gaf Nihot leider
Woontrio uitstekend partij. De
Zandvoorters leden een kleine 3-2
nederlaag.

Rinko

evenlater Rinko niet de hulp van de
doelpaal gehad, dan waren de Zandvoorters op achterstand gekomen. Nu
konden de badgasten zich herstellen,
doch er was een strafschop voor nodig
om met 2-1 te gaan rusten. Nanfred
Bakels scoorde beheerst.
Na de rust verhoogde Rinko het tempo en Jan Willem Groen zag een gave
inzet door de keeper gepakt. In de 6e
minuut was het Rob v.d. Berg die
enige tegenstanders passeerde en 1-3
scoorde. Balverlies in Rinko gelederen zorgde dat Wilho tot 2-3 terug kon
komen.
Het was Nanfred Bakels die opnieuw,
uit een strafschop, Rinko wat meer
lucht gaf. Wilho liet zich echter niet
terugdringen en zette aan voor een
eindsprint die in een treffer resulteerde, 3-4. Het aandringen van Wilho gaf
Rinko wat ruimte en good-old Gerard
Koper zorgde voor 3-5 en vlak voor
het eindsignaal bepaalde Simon Molenaar de eindstand op 3-6.

Een over het geheel genomen beter
combinerend en sterker Rinko stelde
de zege pas in de slotfase veilig.
Steeds kon Wilho dicht bU blijven
waardoor het tot de laatste minuten
spannend bleef.
Na vier minuten opende Rinko de
score toen Rob van der Berg een solo
besloot met een fraaie voorzet die
door Simon Molenaar werd ingetikt.
Direkt hierna behoedde Addy Ottho
Rinko voor de gelijkmaker, door een
gevaarlijke aanval onschadelijk te
maken. Rinko vergat door te drukken
ofschoon de kansen daartoe wel aanNihot
wezig waren.
Wilho maakte gebruik van een onoplettendheid in de Rinko afweer, wat in Een beter combinerend Woontrio
je lle minuut l-l betekende, en had heeft het bijzonder moeilijk gehad
tegen Nihot dat stug verdedigde en
lang in de race bleef. De Zandvoorters
konden tot de 12e minuut doelpunten
voorkomen, doch toen gingen zij door
ZANDVOORT - Ron Bakker lijkt be- de knieën voor een afstandsschot van
zig aan een succesvolle serie In de Woontrio 1-0. De gasten bleven sterwielerwereld, want ook het afgelopen ker en zagen in het Zandvoortse doel
weekeinde werd door hem de wieier- Hans Gansner als groot struikelblok.
ronde van Vogelenzang gewonnen. Na Ook in de tweede helft een sterker
een ontsnapping met de Haarlemmer Woontrio en een op de counter loeHenk Buis, was het Bakker die op- rend Nihot. Uit zo'n counter kwam
nieuw zegevierend over de eindstreep Nihot verrassend tot de gelijkmaker,
ging.
toen Wiebe de Vries vrij voor de doel-,
De wedstrijd voor amateurs werd ge- man wist te scoren, 1-1. Woontrio was
wonnen door Wim Otte. Deze Verstee- enigszins aangeslagen waardoor Nige-renner won ook zondag in Spaam- hot kansjes kreeg, die geen succes
dam de ronde na een massale eind- hadden.
sprint.
In de 15e minuut betekende een vrije-

Bakker wint weer

Toch wist Ruud van de Putten zijn
ploeg nog voor de rust op 2-0 te zetten.
Het aanvalsspel ging na de rust verder en nadat Ronald Zaadnoordijk 3-0
had laten aantekenen volgde de mooifoto Jenny E. Wesly ste goal van de wedstrijd. Na aangeven van Peter Braamzeel kopte Raymond Keuning a la Bakhuys de bad
hard in de touwen. De treffer ging tot
ieders stomme verbazing niet door,
omdat de rnan met de vlag Braamzeel
buitenspel had zien staan.

zingen, Pim Janssen, Dé Klikspaan,
Moulin Rouge.
Klasse 2a: Duivenvoorden, Aleichem
Boys, Autovision, TZB-Kerkhoven,
DVS, HB Alarmsystemen, Medina
Carpets, Luiten BV. Klasse 2b: Wapen
van Zandvoort, REA, Rabbel Boys,
Lippies Boys, Geerling Auto Service,
Casino, Mobil Oase Team, Auto Versteege. Klasse 2c: Nihot Luchttechnieken, Reprox, Nutsspaarbank, Dubrovnik, Colpitt, FC Drommel, Pu-

Niet ontmoedigd ging de druk op de
Amsterdamse veste verder en bepaalden Peter Braamzeel en Karel van de
Reyden de eindstand op 5-0, waarmede de competitie waardig werd afgeblieke Werken. Café Bluijs Buureweg. sloten
een goede middenmootposiVeteranen: Pim Jansen Olds, The tie op en
de ranglijst behaald werd.
Hairshop, Reisbureau Kerkman, Nihot Veteranen, Bouwbedrijf Keur,
Flipper, Medina Carpets, Looman Optiek. Het geheel mag zich elk jaar in
een geweldige publieke belangstelling
verheugen, waar de organisatie ook
nu weer op rekent. Het ligt dan ook in
de bedoeling in de finaleweek extra
tribunes te plaatsen, zodat nog meer
belangstellenden het spannende gebeuren goed kunnen volgen.

Zeeschuimers zwemmen zich
naar N.K.-wedstrijden
ZANDVOORT - Door Onno Joustra, Marjolein Phaff, Nico Wempe, Ria Willemse, Ron Phaff, Petra Hiilenius, Mare Hommes en
Emmy Koning, allen leden van
de Zandvoortse „Zeeschuimers",
zal worden deelgenomen aan de
nationale zwernkampioenschappen die op 9 t / m 11 juni in
Amersfoort worden gehouden.
Hieraan kan alleen worden deelgenomen wanneer men de gestelde limiet voor een bepaalde afstand heeft bereikt, en door deze
wedstrijdploeg van de Zandvoortse zwem- en poloclub wordt
dan ook, op een welhaast fanatieke wijze, deelgenomen aan tal
van wedstrijden, om het gestelde
doel: meedoen aan de nationale
kampioenschappen, te bereiken.
Nico Wempe en Ria Willemse hebben
maar liefst vier Nederlandse limieten
bereikt, Nico met snelle tijden op 100
en 200 m rugslag, de 200 en 400 m
wisselslag persoonlijk, zwom op zondag 2 mei in Veenendaal een supersnelle 400 m wisselslag en verbeterde
zijn persoonlijk record aanzienlijk en
bleef met 5.23.8 ruim onder de gestelde limiet van 5.42.
Ria Willemse bereikte de limiet op de
200 m wisselslag en bleef 0.6 seconde
onder de limiet op de 400 m wisselslag, maar heeft ook op de afstanden
van 100 en 200 m schoolslag wel kans
op eremetaal, want dat is haar favoriete slag en afstand.
Petra Hiilenius behaalde drie limieten
op de 100 en 200 m schoolslag en bleef
met haar tijd op de 200 m van 2.42.5
slechts 1.5 seconde boven het Europees jeugdrecord. Ook tracht zij op de
200 m vlinderslag een finaleplaats te
bereiken.
Ron en Marjolein Phaff behaalden de
limieten op de 200 m schoolslag op
overtuigende wijze, terwijl Marjolein
op de 100 m rugslag dames slechts 0.1
seconde boven de gestelde limiet van
1.11.0 bleef.
Ook Onno Joustra bleef 2 volle seconden onder de limiet van 1.28.0 op de
100 m schoolslag en heeft een kleine
kans op eremetaal. Emmy Koning
tenslotte verdiende haar plaatsing
aan de 4 x 100 m estafette waarin zij

Ron Phaff in aktie tijdens de 200 m schoolslag (2.37.8)
met Marjolein, Ria en Petra een uitstekende 100 m vrije slag liet zien.
Deze wisselslag estafetteploeg kan, na
enkele weken van trainingen en wedstrijden, misschien nog zorgen voor
een verrassing in Amersfoort.
Mare Hommes tenslotte verzekerde
zich van een plaats op de 200 m wisselen schoolslag door sterke tijden te
zwemmen.
Zeker is het nog niet, maar er bestaat
een kans dat nog enkele leden van
deze zwemvereniglng zich in de komende weken een plaatsje veroveren
op deze nationale kampioenschappen. Kanshebber is onder andere Fernando Heeroma, die op de 1QO m
schoolslag slechts l seconde te kort
kwam, doch voor anderen is er zeer
zeker ook nog een plaatsje weggelegd.
Met een tijd van 1.17.7 veroverde Petra Hiilenius het kringrecord 100 m
schoolslag. Hiermee sneuvelde het record van Ria Willemse op deze afstand.

Behaalde limieten voor NK
1982:
(tussen haakies ce hrr.ie:::-.-:
100 tr, sctioolsljc Qr-r.c ;.-_<-..-j l 'ISO il 2Si. Ria
Willemse l IS I ,; :K Pe:.-a H:^eaius l 177 [l.Mi.

200 m schoolslag: Marjolein Phaff2.53.3 (2.55), Ron
PhaU 2.31.8 12.39), Ria Wlllemse 2.40.21 12.55), Mare
Hommes 2.38.8 (2.39), Petra Hiilenius 2.42.4 (3.00).
100 m rugslag: Nico Wempe 1.14.0 (1.16). 200 m
rugslag: Nico Wempe 2.36.0 (2.42). 200 m wisselslag
persoonlijk: Nico Wempe 2.39.2 (2.421. Ria Willemse
2.31.0 (2.31), Maic Hommes 2.19.0 (2.19.0). 400. m
wisselslag persoonlijk: Nico Wempe 5.23.8 (5.421.
Ria Willemse 5.19.4 (5.20). 200 m vlinderslag: Petra
Hiilenius 2.37.2 (2.40).

Schutterskoning
ZANDVOORT - Op de zondag 2 mei
gehouden jaarlijkse koningschietwedstrijden bij het handboogschieten
werden ondanks de harde wind goede
resultaten bereikt.
Het toernooi 2 x 24 pijlen leverde de
nieuwe schutterskoning Hans v.d.
Eijkhof op, die in de Ie klasse 374
punten vergaarde.
Ie ridder: Joop Drommel (Ie kl.) 366
pnt.
2e ridder: Ruud Tunzi (erekl.) 350 pnt.
3e ridder: Willem v.d. Bosch (3e kl.)
330 pnt.
4e ridder: Paul Wezenbeek (4e kU 177
pnt.
Eerste dame werd: Hermina Paap (Ie
kl.) met 353 pnt.
Tweede dame: Anneke Pool (4e kl.) 85
pnt.
Page werd Lammy Nehls (4e kl.) 188
pnt.

Nicolaasschool wint handbaltoernooi

Strafschopspecialist
ZANDVOORT - In de groep 16 /18jarigen won M. Bakkcnhoven de titel
„strafschppspecialist 1982", in de
competitie die werd georganiseerd
door de Zandvoortse voetbalvereniging: Z'75, waarvoor een ieder in de
leeftijd van 6 tot 18 jaar kon inschi-ij-
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ven.

Zaterdagavond 8 mei werd de finale
gehouden en talrijk waren de aanwezigen die naar het terrein van Zandvoort '75 waren gekomen om de favorieten aan te moedigen.
Bovendien beschikte men deze avond
over een eregast, namelijk Paul v.d.
Meeren, oud-keeper van FC Amsterdam en de huidige van Telstar.
Er waren tal van prijzen beschikbaar
gesteld door sportzaak R. Steegeman,
Zandvoort '75 en de heer J. Knotter.
De uiteindelijke winnaars werden behalye de titelwinnaar Bakkenhoven,
6-7-jarigen: R. van Huystee
8-9-jarigen: A. Nijkamp
10-11-jarigen: R. Koning
12-13-jarigen: R. Hein
14-15-jarigen: M. van Dam en bij de
dames was het Sandra Koper die de
meeste ballen hield.
De prijzen werden uitgereikt door de
heren Methorst en Koper, respektieveüjk lid van de sportraad en voorzitter van Zandvoort '75.
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De jongens-kampioenen met de mascotte.

De meisjeskampioencn in aktie.

ZANDVOORT - Het jaarlijkse
schoolhandbal toernooi voor de
lagere scholen van Zandvoort is
een driedubbel succes geworden
voor de Nicolaasschool. Zowel de
meisjes als de jongens van de
Nicolaasschool behaalden de eerste plaats wat tevens inhield de
totaal wisselbeker.

te zien en eindigde na veel spanning
tot grote tevredenheid van speelsters,
spelers en het talrijke publiek in een
10-10 gelijkspel.

spelpeil terwijl de wedstrijden een
zeer sportief karakter hadden wat mede te danken was door de uitstekende
leiding van de scheidsrechters.
Behoudens enige schaafwonden en
een jongen die de bal verkeerd op de
vingers kreeg en daardoor in het gips
belandde traden er weinig blessures
op. Deze werden dan ook prima behandeld door de leden van het Rode
Kruis.
Het door ZVM-handbal georganiseer- De wedstrijd tussen leerkrachten en
de toernooi stond op een uitstekend een ZVM-team gaf soms goed handbal

De eindoianaen waren: Meisjes
1. Nicolaasschool 11 pnt; 2. Beatrixschool 10 pnt.; 3. Oranje Nassauschool
6 pnt.; 4. Van Heuven Goedhartschool
5 pnt.; 6. Plesmanschool 4 pnt.; 7.
Mariaschool l pnt.

foto's: Jenny E. Wesley
Plesmanschool 10 pnt.; 3. Mariaschool
7 pnt.; 4. Hannie Schaftschool 5 pnt.;
Oranje Nassauschool 5 pnt.; 6. Beatrixschool 3 pnt.; 7. Van Heuven
Goedhartschool O pnt.

Totaal eindstand: 1. Nicolaasschool
23 pnt; 2. Plesmanschool 14 pnt: 3.
Beatrixschool 13 pnt; 4. Oranje Nassauschool 11 pnt.; 5. Hannie Schaftschool 10 pnt; 6. Mariaschool 8 pnt.; 7.
Jongens: 1. Nicolaasschool 12 pnt.; 2. Van Heuven Goedhartschool 5 pnt.
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
...Dus heb ik mijn schoenen bij Herman Harms gekocht...
Grote Krocht 20 B
Uw adres voor:

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Hét adres
voor uw bloemen.

boeken
tijdschriften
stripboeken
kantoorartikelen
rookwaren
staatsloten
toto /lotto

De Krocht
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Tel. 1 60 33

Ook de slingers voor uw feestjes hebben wij.

lourlngcarverhuur

nog steeds

6,95
DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 Zandvoort

Paviljoen „De Vijverhut"

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.
Magere runderlappen MIO
14,98
Doorregen runderlappen k,io
12,98
Kuikenbout MO
8,98
Krentenbolletjes 10 stuks voor

Azeanette

en

AUTORIJSCHOOL
Phil Waaning

BOUWMAN

Oranjestraat?
Zandvoort
Tel. 02507 -1 23 27

Tel. 02507-13887
Te huur gevraagd
voor jonge man, 26 jr.,
academicus, zoekt ruime

Wie wil wat
bijverdienen
±. 70 pantalons
korter maken
r" 5,- per stuk.
SPOED
Tel. 02507-15233.

Dekbedovertrekken
met sloop
140/200 f 45,00
Het Kastenhuis
Grote Krocht 25.

etage of
woning

Aangesloten bij de
V2R.
Brugstraat 20,

-»$' Kwekerij

Drogisterij • Reform

MOERENBURG

van Kleeft

Gespecialiseerd in

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort,
telefoon 17093
VOENONG TUIN EN

* Bomen en heesters,
vaste planten
* Bloem- en groentezaden
* Jiffy pots
* Zaai/potgrond

DIEETARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

A. J. v. d. Moolan«tr«at 47, telefoon
15829-13965.

SAUNA
SQUASH

Schuitengat?,
telefoon

Sportcenter
Wim Buchel

Voor al uw c.w.-, loodgietersen dakbedekkerswerk

13212

A. J. v. d. Moolen«raat 47. tal. 1582913965. Dagelijks geopend óók de weekends van 8.00 uur tot
24.00 uur.

naar:

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesveweg 52 A, Zandvoort,
talafoon 02507 -131 76
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader.
Vogelenzang, telefoon 02502 • 66 67.

AUG. v.d.MME
Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186.

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-EN
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- EN GLASWERK

Versteege Ijzerhandel

Nu ook het adres voor uw

Pakveldstraat 19, telefoon 12554

woningstoffering

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8.
Zandvoort

Kamerbreed tapijt • Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

Drogisterij
Moerenburg voor

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE
H altestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

Als je toch moet betalen
.<J
haal het dan maar op de Tolweg
BAKKERIJ

L,

R. v. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13812/12518

Mobil super
15W-40
voor

ZANDVOORT - GROTE KROCHT 7
_.A

KOOPRUIL

27.

20

Uw Mobil Station

Vrij gel. hoekhuis, in
z.g.st. m. tuin op
zuiden; kam. m. half
open keuken, grote
badk., 2 toiletten, 4
slaapkamers.
Hardenberg,
Overijssel.
Gewenst: 4 kamerflat
in Zandvoort.
Prijs n.o.t.k.
Int.: tel. 05232-63771

Te huur aangeboden:

ETAGE
Parterre, keuken,
douche en toilet,
50 m van het strand.
Tel. 02507-18011
na 18.00 uur.

Diverse soorten

WOIMINGRUIL
met Zandvoort.
Aangeboden in Bussum, groot huis met zes kamers en
een zolder, grote tuin -t- balkon. Huur f 270,33 per maand.
Telefoon 02159-30523, na 18.00 uur.
Gevraagd: kleiner huis + tuin vlakbij zee in Zandvoort.

kussentjes
f 10,00
Het Kastenhuis
Grote Krocht 25.
telefoon 17751.

BEKENDMAKING

l

ENORME STUNTVERKOOP VAN i
EEN GROTE PARTIJ BANKSTEL-

LEN o.a. LEDER EN STOF...
LET OP! De meubelen die te koop worden f
aangeboden zijn allen van uitstekende kwaliteit, f

Voor al uw:
•
•
•
•
•

15,98

Tast-toe Slagerij

5liter

Van Lennepweg 4
Zandvoort

Wij verzorgen al uw
sloten en sleutels

Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

10,50

Rosbieflappen

van

We gaan allemaal vóórof a ch teruiï, maar let wel
op of uw slot nog
optimaal sluit.

FOTO Quelle
/nl.: 02507- 13097.

Sportcenter
WIM BUCHEL

telefoon
02507-12071

m Haarlem ol omg.
Bloemendaal, Overveen,
Zandvoort, met vrije opgjng Huur ca. 700,- a
800.- incl. p. mnd.

telefoon 17751

JIUJITSU

G. Kol

alle verzekeringen

Ing. Friedhoffplein 11
Rijksgediplomeerd
Schakel, automaat en vrachtwagen.
Voorafspraken bellen tussen 18.15-18.45uur
van maandag tl m vrijdag.

GROTE KROCHT23
Tel. 14404.

Jeugdjudo vanaf S {aai
Judo voor dames en
heren, zowel voor zelfverdediging als keep fit
training.

RIJKSGEDIPIOMEERD

Bruiloften en partijen
GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

Orogisterij

Scherp geprijsd!
AART VEER

per kilo.

kilo

KUNSTGEBITTENREPARATIES

auto - brand • leven

G. van Engelen

verse
aardbeien

Malse
borstlappen

GROTE KROCHT 21 - ZANDVOORT
TELEFOON 02S07 -12574

van maandag t/m vrijdag
van 8.30-12.30 en van 13.00-18.00 uur.
zaterdag van 9.00-13.00 uur geopend.
Grote Krocht 21 - Telefoon 125 74.

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

Seinwardtstraat 20, telefoon 02S07 • 1 43 65.

AUTORIJSCHOOL

Volop

Magere
riblappen U K , 1 3 , 9 8

A. RITMAN

Uw adres voor:

Te bevragen bij:
02507-16033/15182.

Donderdag t/m zaterdagVOORDEEL

REINIGEN • STOMEN PERSEN

2,50

Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. l 25 38

elast. kousen, panties
knie- en enkelstukken
ook naar maat.

gemeubileerde
KAMER

Grote Krocht 20. telefoon 12560-13203

UIT HET WARME BAKKERSWINKELTJE:

Vlooienbanden

Te huur:

KlHMHN

reisbureau

GROTE KROCHT24 - ZANDVOORT

foto- en filmrolletjes.
Afdrukken en ontwikkelen
Leuke wegwerpartikelen voor de barbecue
of voor uw kinderpartijen.

als u dit jaar uw vakantie
op een Engelse boerderij
wilt doorbrengen, kunnen wij
dat snel voor u regelen.

'ERICA'

V.a. heden ook uw adres voor

van al uw foto's.

Super voordelige

tegelwerk
stucwerk
voegwerk
vernieuwen riolering
ontstoppen riolering
met de modernste
apparatuur:

Bouwbedrijf J.Ö. K E U R
Fahrenheitstraat 4. 2041 CH Zandvoort
Tel. 02507-14137.

ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN l J

BANKSTELLEN
-IN ZWARE RIB
v.a.f 950.- !

Tuincentrum

Het Spaarne
Kamerplanten
Tuin- en perkplanten

ƒ 10,00 per uur.

ZULWEG 9, HAARLEM,
TEL. 023-32 6182 j

Straat- en hekwerk.
Donkere Spaarne 32 - Haarlem
Tel. 023-325464.

OPENINGSTIJDEN: ma. t/m vrij. 14.00-17.00 uur f
Do. koopavond 19.00-21.00 u./za. 11.00 -17.00 u.5

Tevens

aanleg en onderhoud van tuinen.
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ge verhoging van de uitgaven van het
vorige jaar.

Veel nieuwe gezichten bij Inspraak Nu

Gezondheidszorg

Het huidige systeem onroerendgoed
belasting moet op de helling
ZANDVOORT - Inspraak Nu, de
, plaatselijke groepering zonder
•'" enige binding met een landelijke
, politieke partij, heeft haar gelederen aanmerkelijk verjongd en
. vernieuwd voor de komende gemeenteraadsverkiezing.
Ook de vrouw in de politiek heeft
hier haar intrede gedaan, want
als nummer 4 komt voor Tine
- Oudshoorn, van beroep vroed; vrouw, op de voet gevolgd door
Wil Moerenburg-Baten, drogiste,
en mevrouw Lies Pot, huisvrouw. Nieuw op deze lijst zijn
ook de nummers 2 en 3, mr. A.N.J.
Gielen en huisarts J.G. Anderson.
Inspraak Nu in de Zandvoortse raad 2
zetels, en de heer P. Flieringa is fractievoorzitter.
„De vertegenwoordigers van Inspraak
Nu zijn geheel vrij in hun oordeelsvorming over diverse plaatselijke problemen en zijn niet gebonden aan politieke stokpaardjes van landelijke partijen, noch afhankelijk van het stemgedrag van deze partijen in de Provinciale Staten, de Tweede en de Eerste
Kamer", aldus André Gielen. „Wij
hoeven later niet zo nodig burgemeester te worden, wij kunnen ons inzetten
uitsluitend voor de Zandvoortse belangen, en wil je deze goed behartigen
dan zul je je moeten laten leiden door
zakelijke motieven."

Het zal geen verbazing wekken dat in
het programma van Inspraak Nu vrij
veel aandacht wordt besteed aan de
gezondheidszorg. Men wenst de tliuiszorg te stimuleren, behoud van de
plaatselijke vroedvrouw, kritische begeleiding van diverse bevolkingsgroepen en uitbreiding van de verpleeghuisaccommodaties in de regio. Dit
om een snellere doorstroming te bevorderen in de woningbouw. Bejaarden naar bejaardenhuis, vrijgekomen
woning bestemmen voor een jongere
generatie.

ders zet Inspraak Nu zich ervoor in,
dat allereerst wordt gekeken naar de
beste man of vrouw op de juiste
plaats. De samenstelling zal in principe plaatsvinden op grond van een
programma voor de komende 4 jaar.
De samenstelling van dit college zal
zo mogelijk gebaseerd dienen te zijn
op een afspiegeling van de vertegenwoordigende partijen in de gemeenteraad.

In het verkiezingsprogramma van deze groepering wordt duidelijk gezegd:
Bij de samenstelling van het nieuwe
college van burgemeester en wethou-

MEEPRATEN:

fl
de zandvoortse lijst 5

Inspraak Nu blijkt in haar programma een vrij duidelijk beeld te hebben
van Zandvoort als toeristenplaats
wanneer wordt gezegd:
Het toerisme is en blijft voor Zandvoort nagenoeg de enige economische
pijler, en is dus van wezenlijk belang
voor de werkgelegenheid. Inspraak
Nu zal zich inzetten voor het stlmuleren van het toerisme, door:
te zorgen, dat de WV zijn werk naar
behoren kan verrichten;
alert te zijn op het behoud van het
Casino;
het invoeren van een sterren- of klassificatiesysteem ten aanzien van hotels, pensions en particuliere verhuurders;
waar mogelijk alle steun te verlenen
aan het particuliere initiatief;
reserveringen op de gemeentebegroting te doen plaatsen voor een vervangende huisvesting van het Casino.

d

De medewerkers van Inspraak Nu, v.l.n.r. J. Kuijpers Wentinck, A.N. Gielen, mevrouw Lies Pot,
lijstaanvoerder Flieringa, mevrouw Tine Oudshoorn mevrouw Wil Moerenburg en huisarts Anderson.
daartoe bevoegde ministeriële ambte- Indien er geen grote evenementen huur particulieren, horeca, midden
naren zijn niet bereid een ontheffing meer plaats zullen vinden op het cir- stand).
op grond van de wet geluidhinder cuit van Zandvoort (Grand Prix) dan Het direkte gevolg hiervan zal zrjn:
voor het circuit van Zandvoort te zal de exploitant van het terrein fail- toeneming van de werkloosheid;
liet gaan; voordat een volgende verhoging van de gemeentelijke be
adviseren.
In verband met deze geluidsoverlast Grand Prix in Zandvoort verreden lastingen.
keurt de Provincie geen bouwplannen kan worden zal eerst door de exploi- Wat wil Inspraak Nu bieraan doen'
goed, die gelegen zijn in een grote tant een bedrag van ƒ 1.000.000- die- „Het aktiveren van alle plannen, die
straal rond het circuitterrein; de wo- nen te worden betaald.
dienstbaar kunnen zijn aan het vin
ningbouw stagneert en de woning- Indien het circuit verdwijnt zal dit den van die bestemming voor het
voor de gemeente Zandvoort een ge- circuitterrein, die voldoet aan de eis
nood wordt daardoor vergroot.
Het circuit is door de Provincie niet in mis aan inkomsten opleveren van cir- dat de inkomsten voor de gemeente
het streekplan opgenomen; de Pro- ca ƒ 600.000,- (pacht) per jaar, alsme- haar inwoners en het bedrijfsleven
vincie werkt dan ook op elk gebied de een niet te schatten gemis aan behouden blUven".
inkomsten voor de bevolking (ver- Zolang er geen zodanige alternatieve
tegen.
bestemming voor het terrein aanwe
zig is, zal Inspraak Nu er alles aan
doen, wat op lokaal niveau mogelijk
is, om het circuit te behouden.
Bovendien is men voorstander om in
het zogenaamde „breed overleg" tus
sen gemeente, provincie en rijk, zo
spoedig mogelijk spijkers met koppen
te slaan.

LINKS MOET VERTEGENWOORDIGD ZIJN

Progressieve Partij Zandvoort
niet gebonden aan landspolitiek
ZANDVOORT - De Progressieve
Partij Zandvoort, die al vier jaar
bestaat in de gemeente Zandvoort, heeft het initiatief grenomen om de linkse partijen en
groeperingen te bundelen, één
van de redenen dat de Afdeling
Zandvoort van de CPN heeft besloten dit jaar niet zelfstandig
aan de gemeenteraadsverkiezing
deel te nemen. „Wij zijn van mening dat in de gemeente Zandvoort een duidelijke linkse inbreng ontbreekt. De kleinere
groeperingen die wij vertegenwoordigen, kunnen het accent op
een aantal punten meer naar voren brengen. In Zandvoort zijn
wij als Progressieve Partij Zandvoort niet gebonden aan politieke stokpaardjes van landelijke
partijen, dus ook niet afhankelijk van het stemgedrag van deze
partijen in de Tweede Kamer.
Juist omdat wij ons in Zandvoort
zelfstandig manifesteren, wordt
het ons mogelijk gemaakt om
vast te houden aan onze doelstellingen, wij hoeven niet door de
knieën te gaan voor de landelijke
politiek", zegt Frank Schiltmeijer, de lijstaanvoerder van deze
partij.
Bij de gemeenteraadsverkiezing van
1974 won de PSP / PPR een zetel in de
Zandvoortse raad, die echter verloren
ging in 1978. „Ook al een reden dat de
CPN zich heeft aangesloten bij de
Progressieve Partij, het is jammer dat

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout.
Verschijnt iedere donderdag,
Uitgave Weekmedia B.V., Amstelveen
Hoofdkantoor: Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
tel. 02977-28411, Postbus 264, 1430 AG
Aalsmeer; geopend van 8.30 tot 17.00 uur.
kintoor: Gasthuisplein 12, lanavoort,
tel. 02507-17166, postbus 26 2040 AA,
Zandvoort; geopend maandag van 13.00
tot 16.00 uur, dinsdag van 10.00 tot 16.00
uur, woensdag van 9.00 tot 12.00 uur,
donderdag 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00
tot 17.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Abonn*m«it*prijt:
ƒ 31,20 per jaar. Voor postaoonnees gelden andere tarieven. Losse nummers
ƒ 0.65.

Redactie: Dick Piet (chef), Margreet
Ates (Zandvoort), Alice Verwey
(Heemstede), Jaap Kok, Ban Boele
(Haarlemmermeer).
Verkoopleider: B. Lodowegon.
Nibczorglng: Abonnees die de krant niet
hebben ontvangen kunnen op vrijdagochtend bellen tussen 9.00 en 12.00 uur,
02507-17166.
Uiterste inlevertermijn redactie- woonsdagmorgen 1000 uur.
Uiterste
inlevenermijn
advertenties:
woensdagmorgen 10.00 uur.

Lijstaanvoerder Frank Schiltmeijer, Jo Dalman-van Woensel en Dick Gerritse, respektievelijk de nrs. l,

2 en 3 van de PPZ.

een aantal mensen, die bijvoorbeeld
altijd CPN stemmen, hun stem verloren zien gaan, omdat men het nét niet
haalde. De Progressieve Partij Zandvoort bestaat nu vier jaar en verwacht
dat behalve de PPR-, PSP- en CPNstemmers ook anderen, die de mening
van de Progressieve Partij delen, hun
stem op deze lijst zullen uitbrengen.

Zelfstandig
Lijstaanvoerder Frank Schiltmeijer is
geen lid van enige politieke party in
Nederland. „Dat is ook beter, dat
geeft mij meer bewegingsvrijheid.
Daarom ben ik ook van plan vast te
houden aan ons verkiezingsprogramma, ongehinderd door afspraken die
in de landelijke politiek opgeld doen.
Wij staan allemaal achter ons programma, dat zich speciaal bezighoudt
met Zandvoort en waarin wij ons
allemaal kunnen vinden. Dit geldt
voor Jo Dalman-van Woensel (CPN),
Dick Gerritse (PPR), Jaap Mol (CPN)
en Wim Kluyskens (PSP), de eerste
namen op de lijst", aldus Schiltmeijer.

Verkiezingsprogramma
Ook de Progressieve Partij Zandvoort
heeft een verkiezingsprogramma opgesteld. In tegenstelling tot diverse
grotere partijen, waarin de punten
netjes staan genummerd, wordt bij de
PPZ slechts in het kort aangegeven
wat men veranderd wenst te zien m de
toekomst.
Belangrijk ongetwijfeld is dat men
van mening is dat bij belangen die de
gehele bevolking van Zandvoort aangaan, een referendum gehouden dient
te worden.
Ook hecht de PPZ aan het behoud
van een historische waarde van het
dorp, zoals b.v. het Kerkplein, Gasthuisplein en Raadhuisplein. Hieruit
vloeit voort dat men een autovrij
centrum voor Zandvoort propageert
en waar dan nog verkeer moet worden
toegestaan, een snelheidsbeperking
van 30 km/uur).

Thema-avond
Politiek

ZANDVOORT - De Stichting EVA
organiseerteen thema-avond over politiek voor de vrouwen van Zandvoorl,
Uit het hele programma komt naar Dit in verband met de aanstaande
voren dat men de burgers meer wil gemeenteraadsverkiezing. De politiebetrekken, meer wil aktiveren om ke partijen zijn vertegenwoordigd
deel te nemen aan het samenwerken door een vrouw die op de lijst is
voor en in de gemeente. Dit ziet men geplaatst. Er wordt gepraat over „podoor de burgers meer verantwoorde- litiek dichtbij" en over de vraag: „Wat
lijkheld te geven, laat men de mensen heeft de vrouw met politiek te mameedenken en meespreken over bij- ken"?
voorbeeld de groenvoorziening in hun
woonomgeving, dan zal men ook eer- Natuurlijk is er gelegenheid tot dlsder geneigd zijn te letten op dat groen, cussie. De avond wordt gehouden op
er zorg voor dragen, dat het niet woensdag
19 mei aanstaande in het
verdort gedurende een droogteperio- Gemeenschapshuis,
er wordt een eide, of vernield wordt door derden.
Wanneer men de burgers meer in- gen bijdrage van ƒ 2,— gevraagd.
spraak geeft, kan er eerder een beroep
gedaan worden op daadwerkelijke
steun van de burger. Vernielingen van
gemeente-eigendommen kosten de
EEN SCHOON MILIEU:
gemeenschap ettelijke tonnen per
jaar, die beter elders besteed kunnen
worden. „Wij denken ook aan het
inschakelen van in-aktieven zoals
werklozen en bejaarden op vrijwillige
basis", aldus Gielen. Bovendien dient
de gemeente in het algemeen con- de zandvoortse lijst S
struktieve partikuliere initiatieven
(b.v. op het terrein van een goede
kinderopvang) te steunen en te begeleiden.

Toerisme

Ook ten aanzien van het circuit heeft
men alles eens duidelijk op een rijtje
gezet. Hoofddoel voor Inspraak Nu is
het behoud van de inkomsten, welke
het circuitterrein oplevert, zowel voor
de gemeente, als voor het bedrijfsleven en de inwoners van Zandvoort.
Door André Gielen wordt gezegd dat
een party die in haar verkiezingsprogramrna stelt, dat zij voor of tegen het
circuit is, kiezersbedrog pleegt.
Op de vraag „Waarom?" legt hij uit:
Omdat de beslissing over het al of niet
behouden van het circuit niet meer
ligt bü de gemeente Zandvoort, maar
bij de hogere overheden (provincie en
Rijk). De wet geluidhinder verbiedt
het bestaan van het circuit in verband
met de te grote geluidsoverlast; de
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Aktiveringsplan

Circuit

Collegeprogram

jantermes

De fietser krijgt veel aandacht in het het milieu en meer groen in de geprogramma van de PPZ, zo zou de meente.
aansluiting van Nieuw Noord op het Ook wordt er veel aandacht gevraagd
fietspad naar de Zandvoortselaan ge- voor de jeugd, behalve betaalbare worealiseerd moeten worden door het ningen verlangt men een betere acaanbrengen van een tunnel onder de commodatie voor het jeugdtoerisme
spoorbaan en dringt men aan op het en een totstandkoming van een
bespoedigen van het doortrekken van jeugdklubhuis. „Het verblijven van de
het Visserspad als fietspad.
jeugd in gokhallen etc. moet worden
Door het realiseren van voetgangers- tegengegaan", dat is mijn persoonlijgebieden (b.v. speelstraten en wooner- ke mening, aldus Schiltmeijer. Weiven, het aanbrengen van meer ver- licht dat men daarom ook voorstankeersdrempels) hoopt men een veili- der is van het aktiveren van recreatieger gebied voor de jeugd en ouderen sporten, terwijl men van mening is
te creëren. Ten behoeve van de rol- dat de tarieven van het zwembad
stoelgebruikers en anderen zou het verlaagd dienen te worden.
aanbeveling verdienen alle hoeken
van de trottoirs te verlagen, aldus de
Financiën
PPZ.
Hoewel men graag meer voorzieningen voor kort-kampeerders gerealiHuisvesting
seerd ziet, is men van mening dat de
Ook bij de PPZ veel aandacht voor tekorten op de recreatiebegroting niet
het woningprobleem van de gemeen- afgewenteld mogen worden op de alte. In het verkiezingsprogramma gemene financiële middelen.
wordt aangedrongen op maatregelen „De landelijke overheid dient de tedie moeten leiden dat de woningen, korten, die ontstaan door de rekreadie behoudens de zomermaanden ten tieve funktie van Zandvoort, aan te
behoeve van het toerisme worden ver- vullen" wordt gesteld door deze partij,
huurd en het verdere jaar leeg staan, die ook graag het „zpmertarief' van
gevorderd kunnen worden.
het water ziet verdwijnen.
Hoewel aarzelend kan men wel akkoord gaan met woningbouw in de
duinen in Zandvoort Zuid. „Dit moet Gezondheid-onderwijs
sociale woningbouw worden en moet Men is voorstander van een gezondzich beperken tot het „afronden" van heidscentrum in Nieuw-Noord en
de straat daar ter plaatse", aldus het wenst een permanente stationering
programma.
van een ambulance in Zandvoort, terHet eigen woningbezit c.q. grondbezit wijl het tweede-kans-onderwijs gestivan de gemeente dient gestimuleerd muleerd dient te worden, zo staat er in
te worden, terwijl aangedrongen het verkiezingsprogramma van de
wordt de bewoners van Nieuw Uni- PPZ. Uitbreiding van het onderwijs in
cum gelijke kansen te geven waar het de vorm van een HAVO en VWO
gaat om het verkrijgen van een wo- gekoppeld aan een MAVO (dag- en
ning. Gelijke kansen voor bewoners avondschool) is één van de wensen,
Nieuw Unicum en andere woningzoe- terwijl men van mening is dat er
kenden dus.
toezicht moet zijn op medezeggenschapsraden.
Milieu
Subsidie dient verleend te worden
Het zal niemand verbazen dat de PPZ aan de peuterspeelzalen en crèches,
vooistander is van milieuvriendelijke zo luidt het programma van de PPZ te
maatregelen. Men wil daarom ook de Zandvoort, een partij die verwacht
windmolens stimuleren ten behoeve dat de progressieven in de badplaats
van eigen energie, geen aktiviteiten hun stem zullen uitbrengen op deze
die schadelijke gevolgen hebben voor partij.

Financiën
Al eerder werd door Gielen de aan
dacht gevestigd op de onroerendgoed
belasting. „Ik heb mij er destijds in de
raad al tegen verzet dat die op deze
wvjze werd opgelegd. Men wilde niet
luisteren, en het resultaat? Meer dan
duizend bezwaarschriften."
Inspraak Nu blijft dan ook voorstan
der van het invoeren van een andere
grondslag voor de OGB. „De waarde
in het economisch verkeer, met zijn
hopeloze herwaardering van al hei
onroerend goed in de gemeente om de
vier jaar, dient afgeschaft te worden"
aldus het verkiezingsprogramma
„Hiervoor in de plaats dient als grond
slag genomen te worden de opper
vlakte-maatstaf. Deze wordt slechts
een keer vastgesteld en staat dan
objectief vast. Een belastingverho
ging van bv. 4% is dan in het vervolg
voor een ieder gelijk en niet nog eens
afhankelijk van een wisselvallige
waarde van het onroerend goed.
Regeren is vooruitzien; het opstellen
van een meerjarenbegroting is dan
ook een noodzakelijkheid. De uitga
ven van de gemeente dienen gefixeerd
te worden met als grens de trendmati

film-innZANDVOORT - Op vrijdagavond 14
mei wordt in de openbare bibliotheek
aan de Koninginneweg de film „La
femme aux bottes rouge" vertoond
De voorstelling begint om 21.00 uur en
wordt onderbroken door een koffiepauze. Toegang is gratis.
De vrouw met de rode laarsjes is een
moderne parabel van de strijd tussen
het rationele, de berekening, het vernuft en het irrationele, het toeval, de
creativiteit.
Francoise (Catherine Deneuve) is behalve een talentvolle schrijfster, een
kwieke en bekoorlijke heks, paranormaal begaafd en bij machte de meest
bizarre beelden uit haar fantasie op
anderen over te dragen.
Dit komt haar goed van pas, als zij in
contact komt met de kunstkoper
kunsthater Perou, gespeeld door Fernando Rey, een man die meent alles
te kunnen manipuleren en een intense
haat koestert tegen datgene wat hij
mist en Francoise belichaamt: creati
vitcit, het onberekenbare.
De eerste confrontatie in het gevecht
op leven en dood, een driedimensionale schaakpartij, wint zij met behulp
van haar krachten. Daarna moet Perou steeds meer stappen terug doen
totdat de onbegrensde fantasie van
Francoise tenslotte zegeviert en zij
met haar vriend, een kunstschilder
een van zijn doeken binnenstapt en
door de daarop afgebeelde gang uit
het oog verdwijnt.

VOOR WONINGBOUW:

d
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Met oog en oor
de badplaats door
zij de gulle levering van verscheidene kruiken edel vocht wist men
het gehele transport tenslotte in
Zandvoort te krijgen. De hoge
Duitse legerleiding liet dit oogluikend toe en in het Patronaatsgebouw had de distributie van deze
uiterst welkome voedselaanvulling plaats. Ook de toenmalige
NSB werd bij deze distnbutie betrokken en maakte er een dankbaar gebruik van. Zandvoort is
Joh. C. Jung overleden
deze levensgevaarlijke stunt nimmer vergeten en de mensen van
toen zijn er hem nu nog altijd
Op 85-jarige leeftijd is vorige week dankbaar
en erkentelijk voor. Taloverleden en op fc,jn verzoek in loze kleinere
avontuurtjes en gesol
stilte gecremeerd de heer Joh. C. met de bezetter
heeft de heer Jung
Jung. Zo er één inwoner Is van in de loop van de
bezettingsjaren
onze gemeente, wiens naam met op zijn naam gebracht.
is alleere dient te worden genoemd en maal te veel om op teHetnoemen,
van ontzaggelijk veel betekenis is maar als er één man voor dit alles
geweest voor het Zandvoortse le- een onderscheiding had verdiend,
ven, dan is het wel deze man, die dan
dit wel de heer Joh. C.
op velerlei gebied zich uitzonder- Jungwas
geweest, maar van elk eerbehjk verdienstelijk heeft gemaakt. toon wilde
niets weten, ook in
Om u daarvan enkele voorbeelden latere jarenhij
Hij was een eente noemen: hij was oprichter en voudig mens,niet.
het gevaar met
voorzitter van de Zandvoortse schuwde en die
gebruik
WV, die zonder enige hulp van maakte van zijndankbaar
pogemeentewege op dit gebied ber- sitie, altijd ten uitzonderlijke
van de
gen werk verzette. Velen onzer zul- burgers van zijn behoeve
van mwolen zich de kiosk op het Stations- ring, die hem zoplaats
na aan het hart
plein nog wel herinneren. Voorts lag. Een goed en edelmoedig
mens
was hij jarenlang voorzitter en in is thans met hem heengegaan.
latere jaren erevoorzitter van de
afdeling Zandvoort van het Nederlandse Rode Kruis. Ook op dit
terrein heeft hij bijzonder belangrijk werk verricht. U zult zich ongetwijfeld zijn dominerende figuur
nog wel herinneren bij zijn inzet
voor en op het Zandvoortse circuit,
de vestiging van de post aldaar, de
uitbouw van „De Loods" in de
Diaconiehuisstraat, zijn aandeel
bij het tot stand komen van de
ambulance en zijn nimmer aflatende werklust en energie voor dit Het spelletje van Opoe
doel. Joh. C. Jung was een figuur,
waar je met eerbied en ontzag Veurdat ik jeloi een aerdig speitegenop keek. Maar zijn allerbe- letje vertel, dat in m'n jeugdjaere
langrijkste werk heeft hij toch ze- veul 'espeuld wier wil ikjeloi toch
ker wel geleverd met zijn aandeel eerst nog effe 'n lekker spelletje
in het yerzetswerk ten tijde van de verteüe. da: ;n rn n jeugcjaere bai
bezettingsjaren. Men heeft wel de jeugd werd edaén maer eerst
eens van hem gezegd dat hij Duits wil ik jeici nog e:ïe n lekker recegezind was en aanpapte met de pie niet onthouw e We leve nog
bezetter, vooral in de hogere leger- volop m de niosse;e:aid en daerkringen. Die indruk vestigde hij van mott* we prefitere. want dat is
ook wel eens, mar dit was alleen spul veur onre lekkerbckke Daemaar camouflage. Als vooraan- rom heb ik voor jeloi Sanferse
staand vertegenwoordiger bij een mossele naer de Duvel oit ekoze.
toeleveringsbedrijf in de horeca- Dat gaet zo Je kookt de mossele
sector had hij in dit opzicht dan en haelt ne oit de schellepies Dan
ook een streepje voor en buitte zijn jen aejom froite m 15 gramme butpositie ten volle uit. Met een kruik ter 'n Skeppie soiker d rbai en
edel gerstenat kon je bij de Duitse met'n lepel wat verwarreme. dat's
officieren wonderen verrichten Hij met de soiker om't zuur weg te
wist door te dringen in de hoogste haele Verders verdunne met witte
legerleiding. Verkeeg zelfs toegang wam Op sniaek brenge rnet citot de uiterst geheime duikbootba- troeniap uen borrelkoppie) Wat
sis in IJmuiden, had uitermate souesaus en 3 eetlepels tobasco of
belangrijke contacten met de geal- hotsaus uen of twie druppeltjes, en
lieerde legerleiding m Engeland en as je 't niet scherp wil, wat minder)
seinde zrjn bevindingen aan deze Vergeet ook de halve liter temaeteleiding door. Het uiteindelijk tre- kelskup niet Dan 'n ons gesneje
volg daarvan is geweest, dat deze, sjamp gnons, eventjes prutte. de
vesting onneembaar werd geacht mossele d'rbai kwakke en mit
in de Duitse legerknngen. maar brom brood opsoppe 't Is om je
een enorm groots opgezette aanval tong achternae te slikke.
had tot gevolg dat 'deze onneem- En tenslotte dat leuke jeugdspelbaar geachte vestiging werd ge- letje Dat we vroeger veul speelde
bombardeerd met alles d'rop en Het is het oud-Sanferse spel
d'ran en volkomen verwoest werd. ,,Blauw-blauw" of „KontjebUu" 't
Voor de duikbootoorlog was deze Is een merkwaardige bezignaid.
verwoesting een harde slag voor di> waarbai je met een lange lat op je
bezetter. Het was een der grootste laif eslaege wier. dan de lat wegoperaties die ooit werd uitgevoerd gooie, die 'n ander graipe mos en
en dat was aan de heer Jung te de eerste de be^te, die je teuge
danken. Ik herinner mij dit alles kwam. gaf je opnieuw zo'n tik, de
lat een zwiepert en dan maer rennog als de dag van gisteren.
En dan zullen we nooit vergeten ne Boite aesem en glurend om de
zijn aandeel m de levering van hoekies speulcle je verder boite,
aardappelen voor Zandvoort m de maer as je thois kwam, clan gloeilaatste maanden van de oorlogsja- den je bille en de volgende dag
ren De voedseltoestand was m waere die blauw, 't Wier epculd
onze gemeente toen uiterst pre- met riet zoveul jongens en maidc
cair. Er was zo goed als geen eten as d'r in die taid op straet zwierve
meer. Maar met gevaar voor eigen As ik vandaeg an de dag rondkaik.
leven en met behulp van enkele zie ik dat met meer. Dat's jammer
trouwe helpers wist de heer Jung want 't was 'n aerdig taidverdraif
een boot te charteren, laadde die in zeumerse en winterse daege
vol met aardappelen bij een relatie
van hem in Drente en na vele Deze week moesten door plaatsgehachelijke avonturen wist men brek wat kleine chngetje.s blijven
daarmee tenslotte Spaarndam te overstaan tot volgende week Dat
bereiken. Na heel veel moeihjkhe- houden jullie dus nog te goed
K Sr
den te hebben overwonnen, dank

C.Th.

Sanitaire installatie

uffermans

- Loodgieters

BLEKERSVAARTWEG 51
HEEMSTEDE - TEL. 286892

- Electriciëns

Dick Pruijs
Speelgoedhuishoudelijke
en luxe artikelen

Aanleg en reparatie van
goten en kilgoten/reqenpiiprri'
daken van erkers, dakkapellen, schuren.
garages, woningen, flals
Doe aan periodiek onderhoud
i70% van de reparaties kan worden
voorkomen door goed en regelmatig
onderhoud!.

Zandvoortselaan 160
HEEMSTEDE
Tel. 023-24 67 86
DEZE WEEK:

Tuinmeubelen

(24 jaar)

wil dolgraag aan de
slag.
Wie kan mij aan werk
helpen'
(Avond waarneming).

Tel. 273473.
2 JONGEMANNEN onderhouden en knappen uw
tuin op, bel na 18.00 uur
317388.

GEVRAAGD: damesraceficts, liefst bekend merk,
te] 02502-5396.
GEVRAAGD: damessportficts + versn , hefst be- TE KOOP: 2 Cavia's met
kend merk, tel. 02502- kooi, ƒ 25,-, tel. 284231
5396
na 18 OO uur.
Glorie jaren Filarski. TE KOOP: dubbel koffte„Bridge" jaarg. gebonden zetapparaat van DE, is l
1962-1965 samen ƒ55,-, jaar gebruikt, i.pr.st.,
tel. 335694.
nieuwprijs ƒ 120,-, vr.pr.
ƒ 50,-, tel. 02502-5204.
TE KOOP. motorbakfiets, TE KOOP: Curver koel3 barkrukken ƒ 50,-, kin- box, oranje met bruin,
derledikant ƒ 40,-, com- ƒ 10,-, tel. 290476.
pleet, tel. 287372.

10% korting

GEVRAAGD:
serieus en evenwichtig persoon, die als
OPROEP PART-TIME INVALLER
(Hoofdzakelijk 's avonds of weekend, in totaal
ca. 100 uren per jaar) zich beschikbaar stelt

Keltum'

Complete cassettes:
wij leveren ook elk los deel
bij uw bestaande cassette

Juwelier

SMIT

als
particulier chauffeur
woonachtig in de omgeving van HeemstedeZandvoort.
Interesse?
Schrijf wie u bent en wat u doet,
onder nr. 2158 buro v.d. blad.

Geef inbrekers
geen kans!
Laat nu uw ramen en deuren
beveiligen tegen inbraak.
AANNEMINGSBEDRIJF

J. Plevier en Zn bv
Bloemendaal - Zandvoort
Tel. 023-263657 - Tel. 02507-15160
Tevens voor al uw verbouw- en onderhouds-|
werkzaamheden.

Raadhuisstraat 89,
tel. 280267

TE KOOP: surfzeil 6,6 m2,
zo goed als nieuw, ƒ 20O,-.
tel. 286211.
TE KOOP: ouderwetse typemachine met brede wagen, ƒ50,-, tel. 025026137.

TE KOOP: 5 boxcamera's,
o.a. Zeiss en Kodak, in één
koop, ƒ 200,-, tel. 289504.
TE KOOP: tuner-versterker-pick-up, 2x20W, met
boxen,
ƒ 200,-, tel.
289504.
TE KOOP gevr.: eenvoudige Buggy, in goede staat,
tel. 023-289929.
T3 KOOP: wastafels met
marm. en spiegel ƒ 25,-,
hoekfontein ƒ 10,-, closet
.-' 10,-, tel. 287060.
TE KOOP: strijkplank
ƒ 10,-, leren dameslaarzen
maat 39 ƒ 7,50, strijkbout
elekt. ƒ 10,-. tel. 285318.
GEVRAAGD:
rokkofltuum-dinerjacquet
mt,
52>/V652, liefst gratis, tel.
281325.
TE KOOP: huiskamer
hanglamp, 5 kelken,
ƒ 100,-, tel. 283949.
TE KOOP: tafel en 4 stoelen en 3 stalen keukenstoelen met rode zitting,
ƒ75,-, tel. 02502-6321.
TE KOOP: platenspeler
met versterker en boxen,
Philips,
ƒ 100,-, tel.
289714.
TE KOOP: witte tafel, radio met FM ƒ35,-, tel.
289714.

Niet gebonden aan de
schoolvakanties?
Profiteer dan nu van onze gunstige juni-prijzen.
Weekend
f 260,- all-in!
Midweek
f 200,- all-in!
Verwen uzelf in onze moderne, 6-pers., 4-sterren bungalows, gelegen in Erm (nabij Emmen).
Overdekt verwarmd zwembad, tennisbanen,
windsurfing, midgetgolf, kinderspeelgelegenheden, restaurant etc.
Inlichtingen:

TE KOOP: bergmeubel ncTE KOOP: fototoestel
tehout 180 br. ƒ 20O,-, tel.
ƒ 100,-, 2 delige boeken287664.
kast ƒ 100,-, tel. 264138.
TE KOOP: bergmeubel
TE KOOP: z.g.a.n, Philips
ƒ 75,- (teakhout), tel.
droogkap met statief
02502-6981.
ƒ 45,-, tel. 245235.
TE KOOP: uitschuiftafel
TE
KOOP:
trekhaak
SunLoodgieter
ƒ 115,- -t- dicht kinderledibeam ƒ 25,-, tel. 284245.
Elektricien
kantje ƒ 20,-, tel. 286528.
Waardevolle
enkele
Gasverwarming
GEVRAAGD: van particustukken lol hele
TE KOOP: partij oude 2e
lier stereo set, tel. 289249.
bibliotheken
handse* trottoirtegels, 10
TE
KOOP:
z.g.a.n.
machiTaxaties
en
TE KOOP: partij trottoircl. p. st., totaal plm. ƒ 50,naai
smyrna
trapen
beleggingsadviezen
tegels ƒ 0,40 per stuk, tel.
, tel. 290059.
gangloper met koperen
023-273849.
Eigen boekbindatelier
TE KOOP: box met verroeden ƒ 150.-.
Restauratie van
TE KOOP: strandtent in
hoogde vloer, als nieuw,
oude boeken
goede staat ƒ 25,-. Bloe- TE KOOP: nieuw ANWB
ƒ35,-. tel. 884781.
mini
bagagekruier
van
mendaal, tel. 254758.
Antiquariaat
GEVRAAGD: Fiat 50O-60O
ƒ 40,- voor ƒ 30,-, tel.
TE KOOP: Perzisch tapijt. 288318.
en dingen uit grootmoeders tijd, tel. 289970.
Sniraz, 120x150 cm,
ƒ 125,-, Bloemendaal. tel. TE KOOP: teak bergmeuKleine
Houtstraat
60,
TE KOOP gevr.: stevige
bel, in prima staat, vr. pr.
254758.
HAARLEM
merkfiets, in goede staat,
ƒ 75,-, tel. 340248.
TE KOOP: stereo cassettevoor meisje van 6 jr., tel.
323986 b.g.g. 288898.
recorder, met boxen, kan
291921.
in auto, boot, caravan of
Wilt
u
op
TE KOOP: aluin, droog- TE KOOP: handnaaimagewoon in huis, ƒ 200,-,
molen ƒ 4O,-, elektr. chine in prima staat ƒ 75,tel. 287368.
D'66
B.&.D. graskantanijder , tel. 290476.
ƒ 60,-, tel. 287508.
GEVRAAGD: boeken of
stemmen?
TE KOOP gevr.: Marklin
oude rommel, (huishouTE KOOP: kleuterfiets art. en een gelijkstroom
Uw kandidaten
dart. gratis) bel. 285830.
ƒ40,-, driewieler /3O,-. transformator,
tel.
staan op de lijst
plas. loopauto ƒ 30,-, tel. 285830.
TE KOOP: Batavus kinvan
progressief
287508.
derfiets, 5-10 jr. ƒ50,-,
TE KOOP: gr. ouderw.
Heemstede.
tel. 023-260035.
TE KOOP: Sparta fiets tuinplantenbak
ƒ 45,-,
ƒ
125,-,
groene
box
met
TE KOOP: 2 luxaflex 145
tennisrokje ƒ 8,-, tel.
kleed
ƒ
75,-,
tel.
2824O6.
breed 153 hoog, samen
288684.
TE KOOP: rvs. aanrechtbl.
ƒ 75,-. tel. 023-254625.
WesteinderptaMen
TE KOOP: Japans dien2 spoelb. 3 ml sparing v.
blad, zwart bloem- en vokookpl.
ƒ 175,-, tel.
TE HUUR:
Meisjesfiets
gelmotief ƒ 100,-, tel.
281765.
283515.
veilig! Hand- en voetrem
TE KOOP; donzen slaapnieuwe staat/ 165,-.
zak met capuchon ƒ 150,-,
voor recreatie
ZOVEEL-U-WENSTtel. 280482.
ca. 400 m', veel begroeiTel. 33 56 94.
SCHOTELS
ing en mooi viswater.
TE KOOP: old-finish
Tel. 02977 - 2 68 18.
kastje ƒ 45,-, tel. 283648
TE KOOP gevr.: box, tel. Of 281259.
TE KOOP: letterbak maat
356475.
50 / 45 ƒ 25,-, zilver kaatje
TE KOOP gevr.: bungamaat 60/50 ƒ75.-.
VAN DER POL BV
lowtent met 2 slaapkabiTE KOOP: plm. 40 klaas,
nes en windscherm, tel.
gram. pi. ƒ 60,-, muur285847.
ventilator Itho ƒ 40,-. ronZANDVOORTSE operette
de tafel ƒ45.-, tel.
ver. vraagt dames- en he286695.
renleden. rep. donderdagGewoon to gek!
TE KOOP: nwe. meisjes- (nergens zó goed. zó veel voor zó weinig)
Bloam«ndaal*aw0g 275
avond, tel. 256316.
jurkjes, 2-6 jr. ƒ 25.- tot GEBAKKEN VISFILET
OVERVEEN
TE KOOP gevr.: jacquet
ƒ30.-, tel. 342788 na
Talafoon 023-259491
11,11
(pandjesjas) tel. 02318.OO uur.
KIP-UIT-T.HANDJE
256316.
14,14
TE KOOP: brede Husqvar- TE KOOP: vitrine toonVARKENSHAAS
Voor afe nwfcw
na grasmaaimachine -t- bank ƒ 150,-, tel. 283648
MEDALLIONS
hoorapparaten
bak, geslepen ƒ 75,-, tel. Of 281259.
18,18
Alle soorten batterijen
243934.
Incf pommos (nies en keuze van het
TE KOOP: elek. kassa met
en snoertjes, ook voor
salatfebuKel.
TE KOOP: eethoek, tafel 0 telmach. ƒ 10O,-, tel.
ziekenfonds.
110, met 4 stoelen, groen, 283648 of 281259.
G.Janssen
ƒ 109,-, tel. 286686.
TE KOOP gevr.: duozitje
Gedipt, audiciën
Brugrestaurant
(fietsstoeltje- zonder armBinnenweg 92,
H. Heinsbergen
1>I 02526 B6W1
leuningen), tel. 284710.
tel. 286963. tst. 4.
rijk sw*^ A4, 6 km ten zuiden van Schiphol
voor
TE KOOP gevr.: skelter,
BETER SCHILDER
Niet te geloven, daarboven!
tel. 290737.
_ENWITWERKI
TE KOOP: vloerlamp ala
Telefoon 26 23 66
nieuw, ƒ 25,-, tel. 29O715.

O

- Gasverwarming
- Airconditioning
- Landelijk erkend

Fysiotherapeute

etfcend
kL'LL
installateur

Inkoop
boeken

Bubb Kuyper

Eilandje

TE KOOP: groot lederen
koffer ƒ 30,-, koperen
plantepot ƒ 10,-, wasrekje
ƒ5,-, tel. 251138.
Dalerstraat, 7843 PE ERM. tel. 06915-4018
TE KOOP: butagaskachel
oompl. ƒ 175,-, luchtbevochtiger nw. ƒ 25,-, keuAirOMOBIELBEDRIJF
KOOIJMAN S
kenblad nw. ƒ 1OO,-. tel.
284864.
H. P. KOOIJMAN- FORDOTO
TE KOOP: damesfiets
V03LVO
i.z.g.st. ƒ 65,-, damesfiets
nw. ƒ 165,-, tel. 246776.
Btpjerocieslraat 6-10
Ampereblraal 8-10
Telefoon 02507 - 13242
Telefoon 02507 -16925
TE KOOP: Remmington
bgg 13242
kofferschrijfmach. nw.st.
ƒ 1OO,-, Duste wringer
Veikoop -Inruil- Service-Reparatie
ƒ 25,-, tel. 246776.
Alle merken inruilauto s met Bovag-garanite.
TE KOOP: diepvrieskist,
In slechts 5 lot IC minuten
merk Esta, 420 liter,
ƒ 150,-, tel. 282857.
soepele bagage
WAS ZELF UW AUTO
even streng getest
Met warm water en shampo-spoelen-in de was zetten v.a 1 3 GEVRAAGD:
stapelbed,
AUTOMAATINWORP 11 Doorlopend geopend
als de scnalenkoffers.
liefst van hout, tel. 023246348 na 18.00 uur.
'l TE KOOP: 3 pers. bungalowtent, ƒ 20O,-, grondzeil ƒ 27,50, tel. 246466.
Raadhuisstraat 101
Heemstede, telefoon 280745
TE KOOP gevr.: smoking
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
maat 46/48, tel. 023PIJLSLAAN 5 - TEL. 244609.
246066.

Vrije-tijdspark Ermerzand

«8»5amsonite

DOE MEER ZELF

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restuurant met een
apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.
Gen. Cronjcstraat 14 - Haarlem
Reserveren: telefoon 023-265333

RESTAURANT

DE GRAVIN

Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party
Gravinnesleeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023-317058

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren, verf. Louvre-deuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voorde
DOEHETZELVEB
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
's Maandags gesloten,
's Middags van 12.30-J3.30 uur gesloten.

IDDELAAR
iRPLANTEN(m/v)
De VBA is een bclontjri|ko
schakel m het ai/etqfhuuu'N

van 'o
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produklie van eigenaar
LV VBA iï,pon modern tx\iri|'
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Elke werkdag van
half negen tot half één
en van half twee tot
half zes geopend.
Bovendien zaterdags
van 10.00 tot 12.00 uur.
U bent welkom.

TE KOOP: kapstok smeedijzer met paraplubak en
spiegel ƒ 30,-, tel. 15O715.
TE KOOP: l schuifstel met
glas in lood ƒ 100,-, tel.
262541.
TE KOOP: blauw ledikant
met hemeltje, parasol +
regenscherm, babywagen
ƒ 20,- en 4 barkrukken
ƒ50,-, tel. 287372.
GEVRAAGD: speelgoed
auto's en spelletjes, gratis,
tel. 285830.
GEVRAAGD:
trekhaak
De verleidelijkste 24 mir.
lussen
20OD. demontage geen beAmsterdam
zwaar (Mercedes '79), tel.
en
281325.
Den Haag
TE KOOP: tienerbureau,
zwart-groen, ƒ 75,- met
bureaustoel, tel. 244646.
TE KOOP: jong. sportfiets, t/m 12 jr., 5 versn.,
ƒ50,-, tel. 254593 OverBrugrestaurant
veen.
Tri 02M6 S6MI
njkswftg
A« 6 Vm 1«fi zuiden van Schiphol
TE KOOP gevr.: smoking
Niet
te
geloven,
daarboven!
maat 46/48, fam. v.d.
Ham, tel. 246066.

TE KOOP
AANGEBODEN
landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,
bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

De taak van esn bemiddelaar kamerplanten is het tot stand brengen en
vervolgens begeleiden van transakties
tussen kwekers en kopers van kamerplanten Hiervoor dient uiteraard met
deze beide groeperingen veelvuldig
kontakt te worden onderhouden. Dit
kontakt vindt voor een groot gedeelte
plaats via de telefoon.
Het ligt in de bedoeling om de nieuw
aan te stellen medewerk(sl)er snel m
te zetten voor een eigen, relatiel zware
klantenkring

Wi| menen dan ook de volgende eisen
aan de kandidaten te moeten stellen:
- MTUS of gelijkwaardige opleiding.
- bi| voorkeur ervaring in het werken
met kwekers en/of kopers op het gebied van kamerplanten.
- leeftijd tussen 25 en 30 jaar.
- gevoel voor kommercie.
De salanetmg en de overige arbeidsvoorwaarden zijn m overeenstemming
met de zwaarte van de lunctie. Voor
nadere inlichtingen en/of een sollicitatie kunt u zich wenden tot de
V.B.A., afdeling Personeel en Organisalie (t.a.v. dhr. P. J. Hulsbos). Postbus
1000, 1430 BA Aalsmeer, telefoon

02977-34567.
Een psychotechn sch onderzoek kan
deel uitmaken van de sollicitatie procedure.

de ridder & strijbis bv
k-

Makelaars en taxateurs onroerende goederen
Adriaan Pauwlaan 27-29, Heemslede, tel. 023-288550'

BEKENDMAKING
Grote meubelverkoop

BAGAGEWAGEN v.a.
750, ; verhuur 95,- per w.;
Boottrailori v.a. 695.-.

Holland Trailer

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken,
gelet op artikel 24, tweede lid onder c van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend,
I. dat zij het voornemen hebben positief te
beschikken op de volgende aanvragen van het
Provinciaal Electriciteitsbedrijf van NoordHolland voor een:
• zogenaamde revisievergunning op grond van
de Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontreiniging voor de elcctriciteitscentralc,
gelegen aan de Noorderlaan 53 te Velscn;
• voor het uitbreiden en wijzigen van de
centrale met onder andere een nieuwe
productie-éénheid (E-25) en
• voor het uitbreiden van de centrale met een
mechanische werkplaats;
II. dat de Minister van Verkeer en Waterstaat
voornemens is positief te beschikken op de
aanvraag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland tot wijziging van
een reeds verleende vergunning ingevolge de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren in
verband met de uitbreiding van de centrale te
Velsen met de eenheid 25.
Een exemplaar van de ontwerp-beschikkingop
de hiervoren sub l vermelde aanvragen ligt
tezamen met de daarop betrekking hebbende
stukken op werkdagen gedurende twee weken
vanaf heden ter inzage tijdens de kantooruren:
ten Provinciehuize te Haarlem (Afdeling
Milieuhygiëne, Paviljoenslaan 7) en
ter secretarie der gemeenten Velsen, Heemskerk,
Beverwijk, Uitgeest, Castricum, Zaanstad,
Bloemend aal, Haarlem, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Desgewenst kan na telefonische afspraak met
de Dienst voor de Milieuhygiëne van de
Provinciale Waterstaat (telefoon 023 - 31 93 50)
mondelinge toelichting op de stukken worden
verkregen.
Een exemplaar van de ontwcrp-beschikking op de
hierboven sub II vermelde aanvraag ligt tezamen
met de daarop betrekking hebbende stukken op
werkdagen gedurende twee weken vanaf heden
ter inzage tijdens de kantooruren:
bij de directie Noord-Holland van de Rijkswaterstaat, Florapark 8 te Haarlem, alwaar desgewenst
een mondelinge toelichting verkregen kan
worden (tel. 023 - 31 93 76, toestel 319) en ter
secretarie van de gemeente Velsen.
Tevens liggen alle stukken ter inzage ter
secretarie der gemeente Velsen op donderdagavonden van 18.45 tot 21.45 uuren in de
Openbare Bibliotheken:
- Plein 1945,8-12 te IJmuiden
- Kerkstraat 44 te Beverwijk
- Beneluxlaan 205-207 te Heemskerk.
Gedurende twee weken gerekend vanaf ondervermelde datum kunnen de aanvrager, alsmede
degenen, die eerder schriftelijk en/of mondeling
bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van
de bovengenoemde aanvragen en een ieder, die
aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest, schriftelijke bezwaren inbrengen
tegen de ontwerp-beschikkingen.
De bezwaarschriften dienen te worden gericht
aan:
a, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Postbus 123, 2000 MD Haarlem voor wat
betreft de ontwerp-beschikking op de
aanvragen sub 1;
b. De Hoofdingenieur-Directeur van de
"~ Rijkswaterstaat in de directie Noord-Holland,
Postbus 3119,2001 DC Haarlem voor wat
betreft de ontwerp-beschikking op de
aanvraag sub 2.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan
tevens verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Het verzoek daartoe dient
tegelijkertijd met het bezwaarschrift te worden
ingediend.
Met toepassing van het bepaalde in artikel 43, .
tweede lid, van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne is de beschikkingstermijn van de
aanvraag verlengd met vijf maanden tot 25
september 1982.
Haarlem. 13 mei 1982.

provinciaal bestuur
vannoord-holland

Ri/n/anderweg 1058.
Hoofddorp,
Tel. 02503 -33133.

TE KOOP gevr.: oude Singer handnaaimachine en TE KOOP: groeifiets tot 9
witte wandkast, tel. jr. ƒ 100,-, autopet ƒ 20,-.
tel. 284173.
883878.

GEVRAAGD: groot m
seumboek, tel. 0250
8445.

SCHOOL VOOR MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
Fred Roeskestraat 90 (v/h Prinses Irenestraat), 1076 ED AMSTERDAM.
(Op 5 minuten loopafstand is de Schiphollijn, station Amsterdam-Zuid).

Schoolverlaters LBO
en MAVO opgelet!
De Arrotelacariemie heeft nog plaats in de volgende opleidingen:
•• MIDDELBAAR BEROEPSOPLEIDING CIVIELE DIENST (MBO-CD)
(voor leidinggevende funkties in civiele diensten)
•• KINDERVERZORGING/JEUGDVERZORGING (MBO-KV/JV)

A.S. VRIJDAG van tO 00 tot 17 00 uur en ZATERDAG van 10 00

tot 16 00 uur zal particulier worden verkocht een aantal schitterende
lederen/stollen bankstellen De partyen bestaan onder meer uit eiken
met leder, geheel leder, orig Engelse Chesterfields Romlorts. Mardocks. Engelse bureaus, kasten enz Tevens partijen massief eiken
eettioeken ;n vele uitvoeringen en maten Salontafels, kasten, loogkasten enz Prijsindicatie 3-, 2- en 1-zits leder van ca l 3200 - voor
j 1690 - Hoekcombinatie Wurlzburg van ca / 9800 - voor / 4990 •
Geheel massief eiken eethoek * 4 stoelen van ca ) 2690 - voor
l 1490 • enz Goederen dienen zo spoedig mogelijk te worden algenomen Vervoer kan Ier plaatse worden geregeld

FALKARB.V.
'•> i'M Vt'tkMM[.>h<in1o(}r van l iQ u i (ld l K*
IMI l ailliSM'fru'MKlMrtiwn

ITTiB

...je reinste
paradijs!!!

BEKENDMAKING

AMSTELACADEMIE

••••••••••••••••••••••••••••a

Binnen het Bemiddelings Bureau van de V.B.A. bestaat de vakature

AALSMEER
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Op de Sniep 15 (doodlopende
weq vplqen) Dtemen

GROTE PARTU100%MASSIEF EIKEN SECRÉTAIRES,
BROODKASTEN,
TOOG, KASTEN. Alles SLAVONISCH EIKEN. Worden verIkocht met ZEER HOGE
KORTINGEN
' ' '

•• INTERIM ALGEMENE
SCHAKELOPLEIDING (1 - en 2-jarig)
voor leerlingen, dit1 zic.h willen oriënteren en die hun definitieve
beroepskeuze nog één of twee jaar willen uitstellen;
* vooropleiding gezondheidszorg, welzijnszorg en maatschappelijke
dienstverlening.
-• VORMINGSKLAS (uitsluitend met MAVO-4 en HAVO/VWO)
Inlichtingen en aanmeldingen:
•• iedere maandag van 14.30 • 16.30 uur en
-• iedere dinsdag van 18.30 • 20.00 uur.

INFORMATIEAVOND

op dinsdag 18 mei van 18.30-20.00 uur.
Prospectus wordt u op aanvraag toegezonden. Tel. 020- 715911, toestel 5.
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ONDANKS ZEER KOUDE START VAN SEIZOEN

Zandvoort Festival handhaven
ZANDVOORT - De „Willetn Ruis
Show" is zonder enige twijfel dé
grote klapper geworden in het
Zandvoort Festival, dat in de
periode van 30 april t / m 9 mei in
de badplaats werd gehouden.
De onnavolgbare manier, waarop Willem Ruis met zijn publiek
weet om te springen, heeft ervoor
gezorgd dat er in Zandvoort tenminste weer een hele avond kon
worden gelachen. „De tentwanden stonden bol" en „Oh, wat heb
ik een plezier gehad", waren kreten van zeer enthousiaste bezoekers, die duidelijk maakten dat
de organisatoren er goed aan
hebben gedaan deze artiest in het
programma op te nemen.

uren van bijvoorbeeld zondag 2 mei
over het dorp blies, die de klanken
vanuit de grote feesttent tot ver in de
omgeving meevoerden. „Resultaat
hiervan is, dat wij in de toekomst geen

muziek ten gehore mogen brengen die
harder is dan 60 DbA, bijzonder jammer, want vorig jaar hebben wij geen
klachten ontvangen.
Wij bieden dan OOK graag onze veront-

schuldigingen aan aan die mensen,
die door deze geluidsoverlast werden
gehinderd, maar het weer werkte in de
beginperiode dan ook tegen", aldus
de organisatoren.

Braderie
ZANDVOORT - Op zondag 20 juni zal
er in de badplaats een braderie worden gehouden georganiseerd door de
stichting Zandvoort Festival.
De markt duurt van 13.00 tot 19.00
uur. Geïnteresseerden kunnen kóntakt opnemen met deze stichting,
Postbus 75, 2040 AB Zandvoort.

IJsheiligen
Een oud gezegde luidt „Wordt het
op ijsheiligen mooi weer, dan blijft
het zeker zes weken zo". Nu blijken
de ijsheiligen achtereenvolgens te
zijn: H. Pancratius (12 mei), de
Heilige Servatius (13 mei) en de
Heilige Matthias (14 mei, ook nog
de Heilige Bonifacius wordt op
deze datum genoemd). Is het op
deze dagen mooi weer met een
wind in de noordoosthoek, dan
kan men dus zes zonnige weken
tegemoetzien.

door
Margreet Ates

Tips en suggesties: 17166

tersportvereniging Zandvoort aan
het Zuidstrand, terwijl de opening
van het watersportseizoen op Hemelvaartsdag (volgende week donderdag) weer door dezelfde watersportvereniging op alternatieve
wijze zal geschieden.

Waakzaam
Waakzaamheid blijft ook geboden
in een andpr opzicht. Het afgelopen weekeinde was het water langs
de gehele Noordzeekust bedekt
met een uiterst dunne fllterlaag
„drab" zeggen de kenners. Hinderlijk voor bootbezitters en surfers
die de grootste moeite hebben gehad de laag, die bleef plakken, te
verwijderen. Bij publieke werken

Kijkdag
Op zaterdag 15 mei a.s. zal van 11.00
tot 15.00 uur een kijkclag voor het
publiek worden gehouden om een gestolen of vermiste fiets terug te verkrijgen. De kijkdag wordt gehouden
m de v.m. garage Raayen aan de Bm.
van Alphenstraat. Na deze kijkdag zal
de voorraad gevonden fietsen worden
afgevoerd.

VSKIIdlI f RÜÏIAND
OHOTEL KOFFIE roodmerk - pak 250 gram . . .
O TABLETSUIKER pak 1000 gram
O KOFFIEMELK blikje 170 gram
3 voor
O CAPITA COFFEECREAMER pot 200 gram . . .
O KOFFIEFILTERZAKJES no 2. doos 80 stuks .
O A. J. P. SOEPEN zilverzakjes
O UNOX CREMESOEPEN
O KIPPEVLEES IN BOUILLON pot 340 gram . . .

m handige
meeneem verpakking

VOOR

Start
Een goede start heeft ook de vierde
Zandvoortse Avondfietstocht gehad. De organisatoren, Klaas Koper en Dick Castien, hebben lang
geaarzeld om op 4 mei met deze
serie tochten te beginnen, maar
hebben geen spijt van hun beslissing die dinsdagavond te starten.
Er waren 167 deelnemers die genoten hebben van een tocht langs de
bloeiende bollenvelden en met het
windje in de rug weer bij strandpaviljoen 't Trefpunt arriveerden na
30 km.
Dit is de afstand die wekelijks op
dinsdagavond verreden wordt. Wil
men in aanmerking komen voor
een herinneringsstandaard dan
moet men m totaal aan vier (kleine
standaard)-, zes (iets grotere standaard)- of acht (de gróte standaard)-avonden deelgenomen hebben. Ook kan men aan alle twaalf
avonden meedoen, maar hiervoor
is geen extra, extra grote standaard beschikbaar. Bovendien zijn
er nog twee inhaalavonden, zodat
men in totaal twaalf dinsdagavonden kan starten bij 't Trefpunt om
deel te nemen.
Starttijd iedere dinsdag tot en met
half juli is 18.30 uur.

O PEPER EN NOOTMUSKAAT busje 50 gram . . .
79
O TOMATENKETCHUP tube
1.09
O ZAANSE MAYONAISE tube
85
O GARTA KANT EN KLAAR MAALTIJDEN . . . 1.49
O UNOX LEVERPASTEI
3 blikies voor 1.49
O BOTERHAMKORRELS melk of puur. pak 300 gr. 1.39
O HOMBURG LUNCHMEAT blik
1.49
O KING pak 4 rollen
1.39

PAPITA
SPELLEN

Zijn dit nu de vervuilers, of geen vervuilers, dat is de vraag.

Goede start
Een goede start lijkt ook die van
het stranddetachement van de gemeentepolitie.
Commandant
Schilder heeft dit jaar een groter
detachement, maar ook een flexibeler.
Het ligt namelijk in de bedoeling
dat de zes man die, behalve commandant Schilder, op het strand
dienst zullen doen, behalve meer
bevoegdheden (zo vallen ook de
strandpaviljoens dit jaar onder het
toezicht van de strandpolitie) ook
een uitgebreider surveillance zullen instellen.
Wanneer het echter slechter weer
wordt worden de manschappen teruggetrokken, afhankelijk van het
strandbezqek worden de manschappen ingezet.
Bijzonder verheugd over deze gang
van zaken zijn de strandpachters
en ook de strandbezoekers zullen
van deze nieuwe werkwijze kunnen
profiteren.

De „kinderjuf' is mevrouw Van
Petegem dit jaar, die zich weer zal
ontfermen over de zoekgeraakte
en opgebrachte peuters, mevrouw
Van Petegem zal op l juni aanstaande met haar werk beginnen.
Ook zal dit jaar meer toezicht op
de zeereep en het er achter gelegen
duinterrein in Zuid worden gehouden, de surveillance zal zich uitstrekken tot de grens van Noordwijktrhout en ook het fietspad behoort tot dit gebied. Zowel van de
zijde van de politie als van die van
de strandpachters stelt men zich
veel van de nieuwe werkwijze voor.

Aktiviteiten
Miss en Mr Beach 1981, ook dit jaar worden er verkiezingen

2.98
2.59
1.49
1.59
1.29
27
1.79
1.99

COLA GLAZEN

De laatste jaren was het kil en
regenachtig op de 12e t/m 14e
mei, maar dit jaar zowaar, waren
de temperaturen „normaal voor de
tijd van het jaar". Misschien dat er
dus zes weken „normaal zomerweer" komt. Een goede start van
het seizoen zou dit wel betekenen.

Wanneer je nu tot de ontdekking
komt datje portemonnee is gestolen, kun je aangifte doen bij de
strandpolitie en word je niet meer
doorverwezen naar het bureau aan
de Hogeweg.
Ook zal op hoogtijdagen assistentie worden verleend aan de politie
door vrijwilligers(sters) van het
Rode Kruis afdeling Zandvoort
voor EHBO-diensten. Ook dit betekent voor de politie verlichting
van de werkzaamheden, want op
drukke dagen had men er op de
post de handen vol aan.

gehouden.

straat, Rotonde, strana.
Alle deelnemers ontvangen eenherinneringsvaantje, de inschrijving is gratis. Inschnjfkaarten zijn bij de school
verkrijgbaar, tel. 13782.

ZANDVOORT - Afgelopen zaterdagmiddag kreeg het bezinetankstation
aan de Dr. C.A. Oerkestraat een zeer
opmerkelijke klant. Namelijk een
paard. Het dier was in draf -zonder
ruiter- bij het benzinestation gearriveerd en aldaar opgevangen. Het
paard werd in de garage gestald en de
politie werd gewaarschuwd. Bij onderzoek bleek het paard van een
Zandvoortse ingezetene, die zonder
Honderden mensen hebben donderdagavond 6 mei genoten van de Willem Ruis Show, ongetwijfeld het
letsel op te lopen, van het paard was
klapstuk van het Zandvoort Festival.
geworpen. De ruiter heeft het paard
Foto Jenny E. Wesly bij het tankstation afgehaald.

Nieuw

„Wij willen eens wat nieuws proberen en hebben nu een aparte ruimte waar het heerlijk zonnen is, er is
extra glas aangebracht, er worden
handdoeken verstrekt en wij hebben hiervoor een aparte service
gestart." Bovendien blijkt het ligstoelenbestand van Castel Plage
aanmerkelijk uitgebreid met 250
stuks. Plannen bestaan hier om op
21 juni een midzomernachtfeest te
organiseren. Doorgaan is afliankelijk van het weer en de benodigde
vergunningen, maar plannen worden gemaakt. Ook blijken de prijzen wat lager te zijn dan vorig jaar,
aangepast aan weer en recessie.

Jubileumstrandloop

Paard op hol

Het nieuwe seizoen is weer
aangebroken en gelijktijdig
wordt de rubriek strandkorrels gestart, want ondanks de
enkele zonnedag die het vroege voorjaar heeft gebracht,
blijkt het „seizoen" toch pas
in mei te beginnen en ondanks
een mooi najaar omstreeks
half september te eindigen,
een gegeven waarmee door
ons rekening wordt gehouden.

Nieuwe gezichten vindt men dit
jaar niet zo veel op het strand,
behalve dat Johan Beerepoot, die
het Paviljoen „Club Maritime" begin april heeft geopend en op het
naaktstrand heeft Sans Tout een
nieuwe eigenaar gekregen, namelijk de heer Van Beem uit Hilversum.
Nieuw ook de grote zonnebak bij
Gastel Plage, die in de plaats gekomen is van het restaurant.

Voor het overige is men van mening,
dat een tent waarin men verschillende
ruimten kan creëren, door bijvoorbeeld het aanbrengen van schuifwan- ZANDVOORT - Ter gelegenheid van
den. meer aan de behoefte zal vol- het 25-jarig bestaan van de Wim Gerdoen. „Neem bijvoorbeeld het optre- tcnbach Mavo, wordt in samenwerden van het Trio Héléniques, dat was king met de heren Koper en Castien
grandioos, maar was in een kleinere een jubileumstrandloop voor de
ruimte beter tot zijn recht gekomen, Zandvoortse jeugd van 10 t / m ZO
hetzelfde geldt trouwens voor de jaar georganiseerd.
Westfriese bruiloft en de jazz-avond."
Overwogen wordt dan ook om in het De start vindt plaats op woensdag 19
jaar 1983 de festiviteiten in een derge- mei aanstaande om 15.00 uur op het
lijke tent te houden.
sportveld van de school aan de Zandvoortselaan.
Tijdstip
Het programma bestaat uit de volgenafstanden: 10t/ m!2 jaar, 4 km; 13
Hoe je het werdt of keert, het extreem de
15 jaar, 6 km en 16 t / m 20 jaar, 8
koude weer van de afgelopen periode t/m
was zeker niet bevorderlijk voor de km.
De route is: Zandvoortselaan, Haaropening van het zomerseizoen in een lemmerstraat,
Grote Krocht, Kerkbadplaats.
Overwogen wordt dan ook, omdat
gebleken is dat Zandvoort toch sterk
afhankelijk is van het weer, het festival in 1983 op een later tijdstip te doen
plaatsvinden.
„Wat het programma zelf betreft, kunnen wij tevreden zijn, vele mensen
hebben echt, een avondje „uit" gehad
in het dorp. Alleen vragen bepaalde
avonden een speciale sfeer, daarom
ook overwegen wij een tent met
schuifwanden. Voor het overige beraden wij ons nog op een latere datum,
maar dat het door moet gaan is één
ding dat zeker is."

Terugblik
Terugziende op dit festival, dat als
opening van het seizoen werd gepland, moeten de organisatoren constateren dat verschillende programmapunten bijzonder geslaagd waren,
zoals de kindermiddag, de discoavonden, de country- en westernmuziek, de Guys & Dolls; allemaal hoogtepunten, waarbij in het nadeel werkten de keiharde wind. die in de avond-
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Al is het dan nog vroeg in het
seizoen, aktiviteiten worden al wel
gepland.

Zo zal er dit jaar een grootscheepse
Miss en Mr Beach Verkiezing worden gehouden in Riche, het al
eerder genoemde midzomernachtfeest bij Castel Plage en worden er
touwtrekwedstrijden
georganiseerd op zaterdag 5 juni.
Dit evenement vindt plaats op zaterdag 5 juni bij 't Trefpunt om
20.00 uur precies 's avonds. Inlichtingen en inschrijvingen nu al bij
de organiserende vereniging Sandevoerde, N. Paap, Nic. Beetslaan
46 in Zandvoort, tel. 14389.
Op dinsdag 18 mei wordt in Club
Maritime een politiek café gehouden. Gastheer is de VVD, die uitgenodigd heeft partijgenoot Wim Keja uit Den Haag. Dit politiek café
begint om 20.00 uur en met het oog
op de komende gemeenteraadsverkiezing zeker interessant voor politiekgemteresseerde strandbezoekers.
Een bijzonder initiatiefis ongetwijfeld ook de „Talentenjachten" die
zullen worden gehouden in strandpavüjoen Nr 7 (Johnny).
Vanaf 23 mei, dat is op zondagmiddag, wordt om de veertien dagen
een grote talentenjacht gehouden
die begint om 17.00 uur.
In de jury zullen prominente artiesten plaatsnemen die de jonge
talenten op het gebied van muziek,
zang, dans en akteerprestaties zullen beoordelen.
Besprekingen worden nog gevoerd
met het orkest dat voor de begeleiding zal zorgdragen, doch het zal
zeker een bekende naam zijn.
Tijdens de talentenjacht bestaat
gelegenheid tot barbecuen, inlichtingen worden voorlopig graag verstrekt bij 02507-17170, talenten
kunnen zich nu reeds opgeven bij
Harry Verkerk, tel. 020-245852.
Ook voor de koffie voor bejaarden
wordt bekeken op welke datum dit
kan plaatsvinden.

Sport
Ook de sport en met name de
brandingwatersport, neemt ook
dit jaar weer een grote plaats in.
Nieuw zijn de wedstrijden „National Hullflying Contest", die georganiseerd zullen worden door Jules Fransen (paviljoen 23). Het geheel lijkt ingewikkeld, maar het
zullen ongetwijfeld spektaculaire
wedstrijden worden.
Aanstaande zondag worden de
clubwedstrijden verzeild bij de Wa-

was hiervan niets bekend, doch
paviljoenhouders en bezoekers,
zeilers en surfers, hebben de drabbige laag wel degelijk opgemerkt
en er in sommige gevallen hinder
van ondervonden.
Vuil-grof vuil-zwerfvuil
Door de dienst PW wordt momenteel grote schoonmaak gehouden
op het strand, na de afgelopen
winterperiode zeker noodzakelijk
en iedereen heeft de mannen van
PW met vreugde opgemerkt.
Een ander probleem blijkt het
„zwerfvuil" te zijn dat op mooie, en
ook wel andere, dagen achterblijft
op het strand. Een Hollander en
ook wel anderen „Laat nog steeds
voor het aangenaam verpozen,
graag de schillen en de dozen...."
Nu is het de taak van de strandpachters het gepachte gedeelte
schoon te houden, iets dat al jarenlang door hen wordt gedaan. Een
nieuwe regeling van het gemeentebestuur voor het brengen van het
vuil aan het vuillaadstation van
ƒ 4,- per 100 kg. en ƒ 8,- /100 kg
genaaid vuil te berekenen, werd de
gemeente door de strandpachters
niet in dank afgenomen.
Ze zeggen dat veel vuil afkomstig
is van de vishandelaren. „De mensen kopen een bakje vis, wandelen
weg en laten het wanneer het leeg
is, of wanneer ze het niet lekker
vinden, uit hun handen vallen en
wij maar vuil ruimen en nog betalen ook" was de klacht door hen
geuit op de openbare commissievergadering.
De vishandelaren beweren echter
zo blank onschuldig te zijn als de
blanke maatjesharing die door hen
wordt verkocht en wijzen naar de
afvalbakken die zij aan hun rijdende winkels hebben aangebrcaht.
Aan wethouder Aukema, in commissie financiën, hier als een wijze
Salomo over te oordelen. „Wel een
ton, duizend kilo vuil wordt er door
ons na een zonnig weekend van
ons stukje strand geraapt".
Dit gewicht deed de wethouder
duizelen. „Duizend kilo!" vroeg hij
ontzet, „zoveel?"
De wethouder wil nu het hom of
kuit in deze kwestie weten. Na een
mooie zomerdag stapt hu naar de
voorzitter om met eigen ogen de
hoeveelheid vuil in ogenschouw te
nemen. Niet bekend is of hij een
weegschaal zal meenemen.
Dit was het dan, deze eerste
strandkorrels. Voor de komende
week Goed Weer.

keuze uit: mens erger |e niet,
ganzenbord, vlooienspel,
ezeltje prik enz.

PER
STUK

3!

98

O RANG pak 4 rollen
O TOP DROP pak 3 rollen
OMEN10S pak 3 rollen
O STIMOROL familypack 5 stuks
O OLVARIT BLAUW diverse smaken
O ALMIRON A - B blik 900 gram
O LASSIE T O V E R R I J S T pak 400 gram
O TOILETPAPIER pak 4 rollen

1 39
1.29
1.29
1.99
92
10.29
1.29
1.09

MUGOLIN
STICK

*:;
O
O
O
O
O
O
O
O

houdt vliegen en bijen
op een aistand

AFWAS MET CITROEN literflocon
49
P L E I S T E R rol of v e l d 1 meter
99
GROOT SCHRIJFBLOK
1 89
ENVELOPPEN Pak 50 stuks
1 19
BIC BALLPOINTS
2 stuks voor 1 29
SPEELKAARTEN
2 spellen voor 1 99
PEPSODENT TANDPASTA
79
„MEERBERG" LUCIFERS pak 10 stuks
45

PLASTIC
WEGWERP-

BEKERS
rol UÜ STUKS
O
O
O
O
O
O
O
O

WEGWERP A A N S T E K E R S
BATTERIJEN o a. mono en pcnhcht
JORDAN TANDENBORSTEL
BILLIES LUIERS pak 30 stuks
KRUIDENSHAMPOO flacon 200 gram
WASKNIJPERS 7ak 50 stuks
KIKI TOILET2EEP 3 slukken
HALVh HAANTJES - 300 yr,im .

per stuk

.

99
1.99
1 89
4 98
...129
1 79
1.19
3 29

NEEM EEN STUKJE
HOLLANDSE KAAS MEE!

HELEEDAMMER
± 1600 gram

.

haal het bij
Hoofddorp Marktlaan 55 / Zwanenburg Dcnnenldjn 19 /
Zjndvoort Burg. Engelbertïsuaat 21 /
Nieuw Vennep Hoofdweg I18b
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NIET GEKWALIFICEERD, MAAR VERTROUWEN BLIJFT

WEEKENDDIENSTEN

Jan Lammers gedeeltelijk van de partij
ZOLDER - Je door middel van
grote financiële risico's in een
nieuw Formule l avontuur storten en dan de langzaamste trainingstijd neerzetten, hetgeen betekent dat je nog niet helemaal
terug bent van weggeweest, kan
niet anders dan slecht zijn voor
de moraal. Jan Lammers had er
weer graag bijgeweest, maar zijn
come-back op het Belgische Zolder bleef beperkt tot de beide
trainingsdagen. De Theodore
bleek niet snel genoeg voor een
startplaats voor de Grand Prix
van België. Toch zegt de vijfentwintigjarige Zandvoorter, van
wie gezegd wordt dat hij zo bezeten is van Formule 1-racen, dat
hij bereid is daarvoor grote financiële risico's te nemen, dat hij
liever deze problemen heeft dan
thuis op de bank naar een Grand
Prix-uitzending te zitten kijken.
Voeg daar nog bij de toch wel
tegenvallende zesde plaats bij de
Renault Turbo merkenrace en
het is duidelijk, dat Jan een
weekend heeft gehad om maar
snel te vergeten.
Of misschien toch ook niet. Nog voor
de start van de door John Watson
gewonnen Grand Prix van België waren Jans gedachten al bij zijn volgende optreden in Monaco. Daar moet
het immers beter gaan. Daarom zal er
veel getraind moeten worden. Zo is er
reeds gisteren getest op het Engelse
Donnington. Want alleen door veel
kilometers te maken kom je er achter
wat er zoal aan de momenteel te
langzame wagen verbeterd kan worden.
Vijftigduizend dollar heeft de ambitieuze coureur reeds aan stalbaas Terry Yip overgemaakt. Een handeling
die nog tweemaal in dit seizoen herhaald zal moeten worden om yerzekerd te zijn van een vaste plaats in het
team. Dank zij enkele persoonlijke
sponsors en een eigen potje heeft
Lammers de eerste aanbetaling kunnen doen. Voor het resterende bedrag
zal een oplossing moeten worden gevonden. Jan heeft zijn geld er al in
zitten. Dat is zijn gok.

geen mens die aan mij twijfelt. Men is
van mening dat een andere coureur er
evenmin in geslaagd zou zijn deze
wagen te kwalificeren. Voor mezelf
heb ik niet de indruk dat ik ergens op
de piste veel tijd verloor. Van een
eventuele handicap van een jaar niet
racen heb ik dan ook niets gemerkt."

na de fatale crash van Gilles Villeneuve tijdens de zaterdagtraining. De
dertigjarige Canadees verongelukte
dodelijk na een aanrijding met Jochen Mass. Het gebeurde in de ronde,
dat Villeneuve op zijn kwalificatiebanden een goede startplaats trachtte te realiseren voor wat zijn achtenzestigste Grand Prix zou worden. Niki
Lauda, die nog dezelfde avond met
circuitdirekteur Maurice Belien naar
de plek des onheus was gegaan, noemde twee oorzaken. Ten eerste worden
de wagens door het grondeffekt zo
snel, dat het te gevaarlijk wordt in de
bochten. Villeneuve verongelukte op
een zeer snel gedeelte, waar snelheden
van dik tweehonderdvijftig kilometer
worden gereden.
Daarbij kwam nog dat de Ferraririjder op qualifiers reed. Lauda: „Als
je in zo'n snelle ronde zit, dan moet je
echt alk: risico's nemen. Je moet dan
langs rijders die een „rustig" rondje
rijden. Omdat dan het snelhei ds verschil met andere wagens erg groot is,
ontstaat het gevaar. Om die reden
zijn qualifiers uit den boze."

Onderzoek
Jan Lammers op weg naar een
uitstekende trainingstijd in 'de
Renault 5-turbo's.
Banden

Als eerbetoon aan Villeneuve liet Enzo Ferrari Didier Pironi (zesde trainingstijd) niet starten.'De laatste keer
dat hij een dergelijke beslissing nam
was in 1976, toen na het ongeluk van
Niki Lauda niet werd deelgenomen
aan de Grote Prijs van Oostenrijk. Na

Maar er is wel een handicap en wel de
banden. Twee rijders rijden met Avon
en het is opvallend, dat Jan Lammers
en Roberto Guerrero de langzaamste
trainingstijden realiseerden. Alle andere wagens rijden op Good Years en
Michelins. Dat het op Michelins erg
hard gaat, bewees Manfred Winkelhoek door zijn ATS naar een verrassende veertiende startplaats te rijden.
Lammers: „Met banden liggen we ver
achter. We kunnen sekonden winnen
met goede qualifiers. De kwalificatiebanden die we nu krijgen gaan maar
een rondje mee. Je krijgt maar twee
van dergelijke sets. Zit iemand je in
dat rondje in de weg, of zit er iets
tegen, dan is je kans op een betere tijd
al verkeken. Het is daarom zaak om
betere banden te krijgen."

WATER
STANDEN

J|S|ENSinlN

Historische Zandvoort Trophy

Grand Prix

Nico Chiotakis

Standen voetbalclubs
Vplewijckers
Ripperda
Vitesse '22
IW
ZW
Volendam

21-19
21-18
21-18
21-17
21-16
21-14

De Geuzen
Energie
VVRA

22-20
22-19
22-16
22-16
22-13
22-09

SCZ '58

De Spartaan
J. Hercules

Bij

Kinderkleertjes
kijken en gezellig
koffiedrinken bij de
Roze Palmboom.
Buureweg 1-3,
telefoon 16580.

het ongeluk van Villeneuve heeft de
internationale autosportfederatie laten weten, in te gaan op de wens van
de rijders om te onderzoeken welke
maatregelen getroffen kunnen worden om de bochtsnelheden te reduceren. Het is inderdaad beangstigend te
zien, hoe in korte tijd de snelheid is
opgevoerd. Zo zette bijvoorbeeld
Alain Prost de snelste trainingstijd
neer van 1,15.701, terwijl het ronderecord (dat alleen tijdens een race wordt
bepaald) door John Watson op
1,20.563 werd gebracht. Over het effekt van qualifiers gesproken.
De Brit kwam tot deze prestatie in
zijn jacht op de met bandenproblemen kampende Keke Rosberg. Toen
de Deen na het uitvallen van Renee
Arnoux in de vijfde ronde aan de
leiding kwam, leek hij regelrecht op
de zege af te stevenen. Maar door
bandenproblemen en een schakelfout
in de voorlaatste ronde werd de Williams-rijder alsnog teruggezet naar de
tweede plaats. John Watson zag in
deze spannende slotfase zijn jacht
bekroond. Domper op de feestvreugde
kwam later op de avond, toen de
McLaren van teamgenoot Niki Lauda,
die als derde was geëindigd, te licht
werd bevonden en, evenals Rosberg
en Piquet eerder dit seizoen, werd
gediskwalificeerd.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
l ZANDVOORT - Ook dit jaar wordt er
op Zandvoort weer gestreden om het
Europees kampioenschap historische
sport- en renwagens. Een nieuwe
vorm van autosport die zeer sterk
ZANDVOORT - Op Zolder werd
opkomt, overal in de wereld.
duidelijk dat Zandvoort steeds
Op 15 en 16 mei zal Zandvoort in het
meer rekening kan gaan houden
teken staan van beroemde auto's uit
met een Grand Prix. Echter niet
het verleden.
op de eerder geplande datum van 4
Ferrari's, Maserati's, Jaguars en Alfa
juli, maar op 19 september. Dit in
Romeo's zullen samen met Lotus,
verband met direkte tv-uitzendinAbarths, Healys en Porsches herinneringen oproepen aan vroeger tijden.
gen op 4 juli van de finales Wimbledon, kwartfinales WK-voetbal in
Verwacht worden ruim 100 deelneSpanje en de Tour de France. Deze
mers uit alle Europese landen, vooral
Engelsen, Fransen en Duitsers.
uitzendingen staan de voor de FOZondagochtend, 16 mei, is er een ConCA financieel aantrekkelijke direkte tv-reportages in de weg.
cours Sportif op het circuit. Speciaal
voor liefhebbers en fotografen. Een
Voorwaarde is echter nog steeds,
dat Spanje afvalt en de Grand Prix
mogelijkheid om alles van zéér dichtvan Las Vegas dan een week later
bij mee te maken en te zien. Ruim 150
unieke auto's zullen te bezichtigen
plaatsvindt.
zijn.

Ogen dicht
Fatale crash
In het Renault 5-Turbo kamp, waar De qualifiers kwamen ook ter sprake
gefeest werd na de zege van Krab en
de tweede plaats van Haije, heeft
teamleider Han Akersloot een uitgesproken mening over de Zandvoorter.
„In de training van twee dagen moet
je als Formule 1-rijder twee rondjes
alles geven. Dan moet je met je ogen
dicht alle risico's durven nemen om
Tweede Klasse KNVB
een scherpe tjjd te realiseren. Helaas
heb ik Jan dat niet zien doen."
21-32
ZVM
„Maar", zo voegt de Nederlandse
21-26
ZFC
teamleider hier direkt aan toe, „Bij
21-25
Zilvermeeuwen
onze Formule 1-afdeling ligt Jan erg
21-23
ADO '20
goed. Hij krijgt dan ook beslist nog dit
21-23
DTS
seizoen een kans om in een Renault te
21-21
V1OS W
trainen."
Vierde Klasse KNVB Zaterdag
Voorlopig ziet het er echter naar uit
Aalsmeer
22-37
dat hij het met de Theodore zal moeSIZO
22-31
ten doen. In elk geval heeft Jans
Hoofddorp
22-31
zelfvertrouwen er niet onder te lijden,
DWA
22-29
want zo zegt hij: „De stemming binSMS
22-22
nen het team is erg goed. Er is daar
Zandvoort '75
22-21

't Kinderwinkeltje

schikbaar voor ledere inwoner var
Zandvoort geldt dat er voor de vrage.
geen kosten aan verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIG?
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp tol
17373. Op alle werkdagen van ll.o/
tot 12.00 uur. Ook schriftelijk: postbu.100, 2040 AC Zandvoort.
ARTSEN: Huisartsenpraktijk Bou- 13355; Flieringa, tel. 12181; Zwerver, STICHTING WIJKRAAD NIEUW
tel.
12499.
man en Mol.
NOORD: telefoon 18083.
Arts: 15-16 mei: B.F.J. Bouman, tele- TANDARTS: telefoon 023-313233.
WERKLOZENCOMITÉ, spreekuu:
WIJKVERPLEGING:
15-16-20
(Hefoon 15600, 20 mei (Hemelvaartsdag)
iedere maandagmorgen van 11.00 to
melvaartsdag)
mei:
Zr.
N.
de
Jong,
H. Padding, tel. 15600. Verdere inlich12.00 uur in de openbare bibliotheek
Bronsteeweg
22,
Heemstede,
tel.
023tineen omtrent de weekenddiensten
Op dat tijdstip ook telefonisch bereik
282197
worden verstrekt via de telefoonnumonder nr. 14131.
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, baar
mers van de huisartsen.
WETSWINKEL: Gemeenschapshub
H.B.A.
Mulder,
telefoon
13185.
Anderson, tel. 12058; Drenth, tel.
Davidsstraat. Eerste en derdi
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr. Louis
van de maand van 17.30 to
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, woensdag
18.30 uur.
Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023- CRISISCENTRUM:
Schotersingel 2
313233
tel. 023-256198. Geeft direk
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor- Haarlem,
hulp wanneer u die nodig" heeft bi
beckestraat 17, tel. 15847.
GESLACHTSZIEKTEN: voor alge- acute problemen.
mene informatie tel. 023-320202 (dag
Ö^Ï^JL •««
eri nacht)
ZANDVOORT - De waterstanden POLITIE: telefoon 13043.
voor de komende week:
BRANDWEER: telefoon 12000.
^
Datum
HW LW HW LW CENTRALE POST AMBULANCEl tjsm^l :.;?.VK^'j!S!»\X..:\ 'c?. >,-.•>.-;\>
13 mei
7.12 3.00 19.39 15.19 VERVOER (CPA) KENNEMER14 mei
7.47 3.24 20.22 15.54 LAND: ongevallen 023-319191, besteld
tel. 023-319277.
15 mei
8.38 4.17 21.17 16.41 vervoer
HERVORMDE KERK, KerkTAXLJelefoon 12600 en 168.43.
16 mei
9.49 5.11 22.29 17.44 STORINGSDIENST
plein:
GASBEDRIJF:
17 mei
11.05 6.17 23.44 18.57 telefoon 17641.
10.00 uur: ds. C. Mataheru (crèche
18 mei
12.21 7.26-.- 20.13 ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
19 mei
1.03 8.36 13.24 21.22 WERK ZANDVOORT: Noorderstraat Jeugdhuis achter de kerk: lO.Ot
20 mei
1.50 9.43 14.18 22.23 l, telefoon 13459 (b.g.g. 023-320899 of uur Jeugdkapel.
21 mei
2.37 10.42 15.03 23.14 320464). Spreekuur op werkdagen van Donderdag 20 mei: (Hemelvaarts
Maanstanden: zondag 16 mei LK 9.00 tot 10.00 uur, maandagavond van dag) 9.00 uur: ds. C. Matahen
7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens af- (gemeenschappelijke Hervormd
7.11 uur.
spraak. Voor deze hulpverlening, be- Gereformeerde dienst).
Doodtij: maandag 17 mei.

Te koop.
Wegens aanschaf cv
gaskachels,
plu elektrische
radiator.
Tel. 02507-16019.

Alfa Romeo stelt als bijzondere attraktie een Tubolare geprepareerd
door Autodelta ter beschikking aan
een bekende Nederlandse Alfa-coureur. Hiervoor is Nico Chiotakis gekozen, die in de zestiger en zeventiger
jaren voor veel spektakel op Zandvoort zorgde.
De toegangsprijs bedraagt ƒ 10,voor een pits / tribunekaart. Kinderen
t / m 12 jaar gratis.
Weekmedia

02977-28411

Jonge vrouw
wil graag overdag
op uw

Bloementafeltje

kinderen
passen

ƒ 125,00
Het Kastenhuis

(eiken)

Grote Krocht 25.
telefoon 17751.

Tel. 02507 - 1 57 93.

GEREFORMEERDE
Julianaweg 15:

KERK

10.00 uur: ds. L. Dorst van Sant
poort.
Donderdag 20 mei: (Hemelvaarts
dag) 9.00 uur: zie dienst in dt
Hervormde Kerk.
NEDERLANDSE PROTESTAN
TENBOND, Brugstraat 15:

10.30 uur: ds. A.L. Broer, doops
gez. pred. te Hilversum.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:

Geslaagd toernooi Sporting Club
ZANDVOORT - Sporting Club Zandvoort heeft het seizoen 1981-1982 jl.
zondag afgesloten met het jaarlijks
onderling toernooi, waaraan door
ruim zestig koppels werd deelgenomen. Het recreatief karakter van het
toernooi hield ook nu niet in, dat er
niet fel om de prijzen werd gestreden.
Na vele spannende duels werden de
beschikbare trofeeën als volgt verdeeld:
Heren-dubbel: 1. Kerkman-Plevier, 2.
Berk-Ruyer. Verliezersronde: 1. Keller-Van Duyn, 2. Retra-Foppen.
Dames-dubbel: 1. Stobbelaar-Van
Looy, 2. Bootman-Groenendijk. Ver-

VERLOREN:

liezersronae: i. van Duyn-Paap, 2.
V.d. Nulft-Van Vesspm
Uemengd-dubbel: 1. Schellekens-Pleyier, 2. Van Looy-Van Gameren. Verliezersronde: 1. Paap-Jochems, 2. Giebels-Van Kleef.
Het seizoen 1982-1983 van de Sporting
Club start in de eerste week van
september a.s. De meeste groepen zijn
al volgeboekt, maar zowel op de donderdag- als de vrijdagavond zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar voor recreatieve badmintonspelers en -speelsters. Voor opgave en inlichtingen
kan men terecht op de telefoonnummers 13344 en 18256.

Zaterdag 15 mei: 19.00 uur Eucha
ristieviering met orgel en samen
zang.
Zondag 16 mei: 8.45 uur Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eu
charistieviering met medewer
king van het St. Caecilia kerk
koor. (Met feest voor de eerste
Communicaantjes).
Dinsdag 18 mei: 's avonds om hall
acht Oecumenische
gebeds
dienst.

BURGERUJKE
Geboren:

Michael Robert Franklin, z.v. R
Kiburg en I.P. Meijer; Arnold, z.v
P. Jongejan en A. Smith; Jar
Kerim Sancar, z.v. M. Chr. Y
Folkers.
Overleden:

Anna M.A. Dersigni, geb. Aders
75 jr.; Gerardus Weymer, 57 jr.
Johannes C. Jung, 85 jr.

Uw echte Bakker Keur

donderdag jl. gouden
ketting m. sterrenbeeld
waterman.
Erg aan gehecht.
HOGE BELONING.

bereikte deze week weer een mijlpaal:

WIJ VESTIGDEN ONZE COMPLETE
BANKETBAKKERIJ OP HET RAADHUISPLEIN.

F. Gebhard-Smit

Sophiaweg 21
Tel. 173 91.

Wij willen dit met u zaterdag a.s. vieren en bieden u bij aankoop van

EJTUT1
woningbouwvereniging
Voor leden komen beschikbaar:
1. - De flatwoning

LORENTZSTRAAT 407
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, lift, blokverwarming.
Huurprijs f 594,80 per maand.
B & W verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
a. gezinnen;
b. 2-persoonshuishoudens.
2. De garage

KEESOMSTRAAT101A
Voor deze garage hebben de huurders van de
woningen Keesomstraat 387 t/m 519 voorrang
bij toewijzing. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder de op
zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen
deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
De toewijzing van deze woning of garage
geschiedt in volgorde van het lidmaatschapsnummer van de vereniging. Belangstellende
leden dienen uiterlijk dinsdag 18 mei 1982 vóór
7 uur 's avonds, schriftelijk te reageren.
Bij de inschrijving dient u het lidmaatschapsnummer en de geboortedatum te vermelden.
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus
van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1,
NIET IN DE KLACHTENBUSSEN. Het bestuur
verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling
voor liet verkrijgen van een woonvergunning
•ii',t bij het college van burgemeester en
1
' -n vjn de gemeente Zandvoort.
L- ; uiuAjg van de voorlopige toewijzing zal eerst
op donderdagmiddag in het gevelkastje aan
het kantoor worden gepubliceerd.

Voor het lekkerste en
goedkoopste stuk kaas

Houdt
Zandvoort
leefbaar.
LIJST 6

Boeren-septemberkaas c en
500 gram van 8,25 voor

«Jf OU

Grasboter

9 9K

250 gram van 2,45 voor

jtmgmm^f

Peperbrie

n nn

200 gram van 5,30 voor

.£.§00

PROGRESSIEVE
PARTIJ
ZANDVOORT
Frank Schiltmeyer.

5 AARDBEISOEZEN

Zandvoortmeeuwen
1e klasse

DE 5e GRATIS l
Dus zaterdag a.s.:

Gefeliciteerd!!

5 AARDBEISOEZEN halen... 4 betalen

PROGRESSIEVE
PARTIJ
ZANDVOORT

bij:

ÏP Uw echte
bakker

zal op 2 juni hetzelfde
resultaat behalen!

l

IBAKKER!
TTT

GeDoortekaartjes

Corry van de Kaashoek

D R U K K E R IJ

Van Petegem

Haltestraat 38 - Zandvoort.
Telefoon 1 50 00

Progressieve
Partij
Zandvoort

Deze aanbieding geldt ook bij onze bezorger en natuurlijk ook in de
Diaconiehuisstraat 36.

bv

Raadhuisplein 2 - Zandvoort

Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

Van Lent Opel Zandvoort

Lijst 6
Frank Schiltmeijer
Jo Dalman
Dick Gerritse
Jaap Mol
Wim Kluijskens

Keuze uit meer dan 50 nieuwe OPJELS direkt
uit voorraad leverbaar.
Kamerlingh Onnesstraat 15
Showroom en werkplaats.

Volop verse
aardbeien

Zandvoort Noord
Telefoon 15346

scherp geprijsd.
Aart Veer
Grote Krocht 23,
Zandvoort, 14404.

_ KEUR

1

•

- •

,* -
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REAKTIE OP VERKEERSSTUDIE KENNEMERLAND

Zandvoort: Alleen e:
met parkeersektoren
ZANDVOORT - De verkeersstudie Zuid-Kennemerland is in de
gemeente Zandvoort met gemengde gevoelens ontvangen.
Dit valt tenminste te constateren
uit de reaktie van het college op
de voorstellen van de „knelpuntencommissie".
Het „sektor-parkeren" is voor
Zandvoort een onhaalbare zaak,
het ad-hoc laten vervallen van
parkeerverboden moet, volgens
het college, principieel afgewezen worden, terwijl men wantrouwig staat tegenover „het doseringsgewijze toelaten van het
toeristenverkeer". Het college is
van mening dat het van veel
belang is wie beslist over deze
dosering, hetgeen tot nu toe niet
erg duidelijk geworden is.

Overigens deelde ze de zienswijze van
het college.
Ook het WD-raadslid Jelle Attema
vond de plannen in theorie allemaal
„wel leuk" doch hij heeft weinig vertrouwen in de uitvoerbaarheid hiervan. Hij heeft weinig vertrouwen in de
mentaliteit van de weggebruiker.
„Het interesseert de mensen geen
fluit. Ze parkeren de auto's rustig op
straat of in de duinen", aldus Attema,
die er geen heil in zag.

Openbaar vervoer
Zowel Jan Jongsma (WD) als Richard van As zijn van mening dat het
openbaar vervoer meer bevorderd
dient te worden, ook het langzame
verkeer (fietsers en wandelaars) verdient de aandacht van de gemeente.
Overigens was Jongsma tegen belemmerende maatregelen speciaal voor
De voorlopige reaktie van het het autoverkeer. Ook hij verwachtte
college op de verkeersmaatrege- weinig van het sektorparkeersysteem,
len die het gewest Kennemerland en zag niets in het afsluiten van strain deze verkeersstudie heeft aangedragen, stond centraal op de
commissievergadering van Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening van 11 mei jl. Ondanks de
twijfels die ook bij de commissie- ZANDVOORT - Zaterdag 5 juni
leden bestaan, besloot men voor- wordt een feestdag voor de kinderen
lopig akkoord te gaan met de van Nieuw Noord, want dan zal het
speelterrein waaraan de laatste wehoofdlijnen van het plan.
ken met man en macht is gewerkt,
min of meer officieel in gebruik worEen groot pleitbezorger heeft het ge- den genomen.
west gevonden in de direkteur van Voor de kinderen is er een grote
Publieke Werken, ing. Wertheim, die spelmiddag, er worden ballonnen opvan mening is dat Zandvoort moet gelaten, limonade en koekjes worden
instemmen met de voorstellen voor de uitgedeeld, er komt een drumband en
eerste fase van de maatregelen tot waarschijnlijk ook een grabbelton.
oplossing van de verkeersproblema- Alle kinderen uit de wijk zijn dan
tiek in Zuid-Kennemerland. Volgens welkom en kunnen tegen een betahem dienen wel degelijk proeven ge- ling van ƒ l,— deelnemen aan deze
nomen te worden met het parkeersek- festiviteiten.
torensysteem, dit niet in de laatste
plaats omdat nu de gelegenheid be- Dat vele handen licht werk maken
staat hiervoor subsidie te verkrijgen. blijkt wel, want wat op de hoek van de
Thomsonstraat (achter het kantoor
van EMM) en de Lorentzstraat in zeer
Parkeersektor
korte tijd is verrezen, js een staaltje
Het parkeersektorensysteem houdt in van zelfwerkzaamheid eerste klasse.
dat negentig procent van de parkeer- Enthousiaste ouders hebben in korte
ruimte in een wijk wordt bestemd tijd de zandbak plus banken gerealivoor badgasten en de resterende tien seerd, is er een open blokhut en klimprocent voor de bewoners zelf. Als een rek gebouwd, werden er glijbanen en
wijk vol is wordt de wijk afgesloten een hobbelpaard geplaatst, boompjes
voor bezoeker. Door de bezoekers ver- geplant, zijn de skelterbaan en badder te wijzen op plaatsen waar dan minton / volleybalveld gereed gekonog kan worden geparkeerd, zou de men en kan er gevoetbald worden.
opnamesnelheid van het verkeer naar „Het gaat prima en wij hopen met alle
Zandvoort worden verhoogd.
speelwerktuigen zoals de schommels
en wippen op tyd klaar te zijn. De
gulden voor de spelmiddag wordt geReaktie
vraagd omdat er nog wat geld nodig
De reaktie van de commissieleden is. Wij hebben nog een klein stukje
was verschillend. Deelde Richard van braak terrein dat uitstekend dienst
As (CDA) de mening van de heer zou kunnen doen als fietscrossbaan
Wertheim, dat het aanbeveling ver- zoals er ook in Schalkwijk in Haarlem
dient de eerst fase van het plan uit te is gekomen. Wij hebben een prijsopproberen, Nel Vreugdenhil (D'66) gaaf, en hoewel de gemeente wel mee
meende dat op drukke dagen „iets" wil werken, is het „potje" leeg, dus
wü er alles aan om ook dat te
moet worden gedaan, doch achtte het doen
aldus Marian Berlott uit
sektorparkeren onhaalbaar. Ook realiseren",
vroeg ze zich af welke kosten voor de Lorentzstraat.
rekening van de gemeente zullen blijven. Bovendien was ze van mening VrijwiIIig(st)er
dat de inspraakprocedure voor de De hulp die de ouders van het eerste
structuur- en verkeersstudie van uur hebben gekregen van diverse omZandvoort met dit plan wordt door- wonenden is dankbaar aanvaard.
kruist.
Groot probleem in de toekomst wordt
nu: „Wie is er bereid en kan in de
toekomst een oogje in het zeil houden?" Door de ouders wordt gedacht
aan een aktieve 65+'er of iemand die
momenteel over veel vrije tijd beschikt. „Wü zouden bijzonder geholpen zijn wanneer er iemand is, zodat
de kleintjes rustig kunnen spelen en

ten. Wel was hij het met de direkteur
van PW eens niet alle voorstellen van
het Gewest af te wijzen en in ieder
geval de uitvoering van fase één als
experiment te ondersteunen.
Dosering
Flieringa (Inspraak Nu) was van mening dat de gemeente Zandvoort wel
degelijk invloed moet hebben op de
dosering van het verkeer. Hij vroeg
zich overigens wel af of de voorstellen
de problemen niet naar elders verleggen. „Een snelle wijze van parkeren is
voor Zandvoort essentieel" en wees
daarom het parkeersektorensysteem
niet direkt van de hand. Wel is hij van
mening dat parkerende automobilisten bij vertrek moeten betalen.
Ook Gert Toonen ( PvdA) zag wel iets
in het parkeersektorensysteem. Hij
vond het jammer dat niet het gehele
plan uitgevoerd kan worden. „Het is
een goede gedachte om de files op de
hoofdwegen buiten de bebouwde
kommen te houden. Ook het doseren

is een goed streven", en deelde zeker
de mening van het college niet dat het
parkeersektorensysteem
afgewezen
moest worden. Wel moet er eerst mee
geëxperimenteerd worden alvorens
erover wordt beslist, en dient illegaal
parkeren in woongebieden als eerste
bestreden te worden, aldus Toonen.
Hoewel schoorvoetend, stemde
de commissie uiteindelijk toch in
met het plan, doch wil met het
parkeerssektorensysteem eerst
een experiment nemen. Nel
Vreugdenhil behield haar stem
voor, zij wil eerst nader geïnformeerd worden over de kosten. De
kosten voor het invoeren van de
maatregelen die het Gewest voorstaat worden door alle gewestgemeenten gedragen. Besluit Zandvoort later tot invoeren van het
systeem dan moet de gemeente
dit zelf bekostigen. Eén van de
argumenten van de heer Wertheim.

POLITIEK - De laatste weker
voor de gemeenteraadsverkie
zing, in dit nummer aandachl
voor de partijen die nog niel
aan het woord zijn geweest, df
VVD, het CDA en Gemeente
Belangen.
STREEK VVV - Zandvoorl
kreeg uitgebreid aandacht ir
het rapport dat door de
streek-VVV werd opgemaakt
over het jaar 1982.
SPORT - Historische autoraces raken meer in trek, eer
nederlaag van ZVM, degrada'
tie van het dameshockeyelf
tal, promotie voor de dame?
van de zaalvoetbalvereniging
De Plumbers enz. enz.
SCHUIM - Schuim met eer
luchtje op het Zandvoortse
strand, zie strandkorrels.

Vele handen maken licht werk

Mei 1982
ZANDVOORT - Zaterdag 15 mei was het even hoogzomer in de
badplaats. Een stralende zon en goede temperaturen.
Ook zondag stonden er lange file's naar het strand, wachttijden van
één tot anderhalf uur waren geen uitzondering, jammer dat de zon
zich even terugtrok en er een paar regendruppels vielen. Het gros der
badgasten trok weg, hetgeen opnieuw resulteerde in lange flle's, nu de
andere richting uit.
De verstandigen bleven, en ze kregen gelijk, want na enkele uren was
het goed toeven langs en op het strand.
„Een over het algemeen genomen, goed weekeinde, dat de burger
moed geeft voor het seizoen", aldus de mening van enkele strandpachféfS, op verzoek' wordt er „Een knipoog naar de belasting"
bijgegeven.
foto Jenny E. Wesly

CDA

christen
democratisch
appèl

PETER BSMGWERSEN
Kandidaat 2 CDA
Wilt u:
• een gezond financieel en economisch beleid?
• bescherming van de democratische rechtsorde?
• een belejd waarbij gerechtigheid en welzijn met elkaar
samenhangen?

STEMT DAN 2 JUNI OP CDA LIJST 2

Hete koelkast
ZANDVOORT - Dit is alles dat er
overbleef van de riante camper van
een Duitse badgast, nadat, vermoedelijk door oververhitting van de koelkast in de auto, zondagmiddag om
16.00 uur brand uitbrak.

Politieke
markt

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt:

RESERVEBEZORG(ST)ERS
voor de vakantieperiode
JULI en AUGUSTUS.
Min. leeftijd 15jaar.
Telefoon 1 71 66.

Dankbaar maken kinderen en moeders nu al gebruik van het gedeelte van de kinderspeelplaats in Nieuw Noord
dat nu al klaar is.
foto Jenny E. Wesly
er bij de iets ouderen toezicht is, zodat
ze niet in baldadigheid vervallen",
aldus mevrouw Berlott
Wie ziet wat hier m korte tijd gepresteerd is moet haar wel gelijkgeven. Zo
heeft men onder andeie een aantal
stekken van iepen ontvangen die zijn
gepoot en regelmatig worden begoten
zodat ze kunnen „aanslaan" en zou
het bijzonder jammer zijn wanneer
hetgeen hier werd opgebouwd binnen
korte tijd zou worden vernield. „Misschien dat er meerdere vrijwillig(st)ers komen, dan zou aan een schema gedacht kunnen worden", aldus
Marian Berlott

Een totale schade van ruim
Belangstelling? Even contact opneƒ 120.000,- want niet alleen de kam- ZANDVOORT - Op zaterdag 29
men met het comité (tel. 19120) en de
peerauto brandde uit, het vuur sloeg mei wordt er een grootse politieke EMANCIPATIE VOOR IEDER: dank
van klein en Kroot is uw deel.
over op een personenauto, eveneens markt georganiseerd op het
van een Duitse eigenaar, en op een Raadhuisplein in Zandvoort.
volkswagenbusje. Omstanders en politie zagen kans een aantal geparkeer- Op deze markt, die ongeveer om
de auto's open te breken en weg te 10.00 uur begint en pas in de
slepen. De hond van de eigenaar van middaguren zal eindigen, zullen
de camper kwam helaas in de vlam- alle politieke partijen en groepemen om. Terwijl nog drie auto's brand ringen zijn vertegenwoordigd, zoen / of breekschade opliepen.
dat belangstellenden zeker kennis
kunnen nemen van alle partijIn verband met de brand en de toestromende badgasten moest de poli- programma's en standpunten.
tie enige tijd de Zeeweg voor al het Wie zich wil oriënteren en / of in
verkeer afsluiten, waardoor een ver- debat wil gaan, wordt op het
keerschaos ontstond.
Omstreeks Kaadhuisplein verwacht.
17.15 uur kon de afsluiting worden
opgeheven.

Levendig en gevarieerd als Zandvoort zelf.

Wanneer u zich nu abonneert krijgt u de
krant tot 1

de zandvoortse üjst 5

Stuur onderstaande bon in een open enveloppe zonder postzegel
naar Weekmedia, Antwoordnummer 51, 1180 VB Amstelveen,
of bel onze afdeling abonneeservice, 020 - 5 62 30 66.

kappers
Ik ontvang het Zandvoorts Nieuwsblad
totl juli GRATIS.
;?-»^,.-:.*.W YK' '•'• :'~* •• '

&NAPPA

'•

bont en lamsvacht (ook grote maten)

alle bekende merken o.a.
x

"Irocos
IT'AIIA

,

^ . ^ donderdag koopavond
V - Haarlem: "Barteljorisstraat 20
';
(bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55
~'c", VA- Amsterdam; Leidséstraat'9^"'ï
"(bij Konïngsplein) / tel. (020)"22 35 96Ï

MICHAEL-ANA-PETER
Knippen, wassen, föhnen
Kinderen
Permanent
Kleuringen v.a.
Coup de Soleil
Hair-lightening

60,40,-

65,25,65,40,-

Daarna betaal ik . l per kwartaal (f 9,00) ' ! per half|dar [f 16,50
l i per jaar (f 31,20) (voor postabonnees andere tarieven).
Aankruisen wat de bedoeling is, u krijgt dan vanzelf een acceptgirokaart thuis.
Naam:
Adres:
Postcode
Woonplaats:
Telefoon:
Giro/banknummer:
Zandvoorts Nieuwsblad.

Passage 42, Zandvoort, telefoon 02507-12500

PAGINA

VRIJDAG 21 MEI1982

WEEKMEDIA 30

HOERA!
f is zover.

Dag en nacht bereikbaar
Kofisomstraat 61 - Telefoon 15351

Passageemployé KLM
zoekt

1 of 2 ruime
met keuken en
badkamer.
Tel. 03418-17 92

Ducrse

o.s.s.
is op maandagavond
van 7 tot 8 uur (jeugd!
on vjn 8 tol 9 uur
(ouderen) begonnen met

atletiek

eiken tafels
in grool en klein, mei
ingelegde pla\ui/en,

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
Telefoon 17751

TEHUUR:

PassageS.
Prijs f 90,- p. maand
Tel. 09-49-232572714
of 09-49-2325325229

Progressieve
Partij
Zandvoort
Lijst 6
Galerij Kerkstraat 22/10.

(vh. Estonl)

is weer geopend.

al v a n a l 125,-

op het Duintjesveld.

Zaterdag 22 mei

DE GROT

Frank Schiltmeijer
Jo Dalman
Dick Gerritse
Jaap Mol
Wim Kluijskens

Wij proberen vermaak te geven voor de
volwassen jeugd t/m 80 jaar.
De muziek stemmen wij daarop af.

Dagelijks geopend
van 21.00-03.00 uur.
Dr. Joh. Mezgerstraat 48
2041 HC Zandvoort. Tel. 02507 - 1 91 72
Annie, Jan en medewerkers.

SAUNA
SQUASH.

S.g.25-

matrassen
125,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
Telefoon l 77 51

Sportcenter
WimBuchel
A. J. v. d. Moolenstraat 47, tel. 1S823 13965. Dagelijks geopend óók de waekends van 8.00 uur tot
24.00 uur.

z.o.z.
ADVIES VOOR
HORDO:
De Progressieve
Partij Zandvoort

Uw huid vraagt aandacht.
De bij de AN BOS
aangesloten schoonheidsspecialiste g'cféft die
aandacht en adviseert u
bij de verzorging van uw
huid. Deze specialiste is
herkenbaar aan het
ANBOS-cmblcem.
Ook in uw plaats
kunt u terecht.

adviseert u een grote

windmolen

Lijst 6.

Algemene Nederlandse
Bond van
Schoonheidsinstituten
Pien Bakker
Fr. Zwaanstraat 68

tel. 13621

Ria Suiker
Fahrenheitstraat 80

tel. 12372

Lavina v. Tetterode
Brederodestraat 77

tel. 14618

Cobi Verkade
Sophiaweg 25

tel. 13698

Te huur gevraagd:

J.BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort

PS: Ook voor uw tuin
een enorme kol/ektie.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

AUTORIJSCHOOL
Phil Waaning

met verlichting.
Tel. 02507-12461.

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vri|bh|vend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JLJW VERHUIZING, ONZE ZORG'

Aangesloten bij de
VZR.
Brugstraat 20,

telefoon
02507-12071

Van Petegem b.v.
DE WIT VERHUIZINGEN

A. J. v. d. Wloolenstraat54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

gemeente
UITNODIGING
Vooi de h o o r z i t t i n g inzake het v o o r o n t w e r p
S O C I A A L - K U L T U R E E L P R O G R A M M A 1983
te houdun op 2G mei a s. in het Gemeenschjpbhuis, L.Davidütraat l 7, Zandvoort,
aanvarg 20.00 uut
Op basis van liet s o c i a a l - k u l t u r e e l plan 1982
t/m 1985 heeft de planvoorbereidingskomnnssie e u n v o o i o n t w e i pprogiamma 1983
opgebteld

Hct Kastenhuis
Grote Krocht 25
Tclctoonl7751

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wi] verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz
voor elke gelegenheid'
Ook verhuur va n leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713
Pnve na 1800 uur 16658

Dubo Advôesburo
Verzekeringen

Hondenkspsaton
rpTv TiS ?7i> <jri> *yr» OA. ff»-r™"

"~ -rrT* •."-•'"- "^mr .T^i%f

§ MyrnaBruynzeel.il
H Gediol. schoonheidsspecialiste (Stivas)^
'5^

Voor ieder huidtype een complete_ ^&
schoonheidsbehandcling 5&
Diverse

^fc--

ontharingsmethoden
Behandeling na afspraak,

<&i{
II

ook 's avonds.
la
Kostverlorenstraat 89 - Zandvoort. S»i
Telefoon 14692.
j *

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT
Jansstraat 44
Haarlem
Tel. 023-3226OT

Zeestraat 41
Zondvoort
Tel. 02507-15110

Heeft nu m beide zaken ons speciaal
(van maandag t. m. vrijdag)
stokbiood
— gemixte gnllplaat 3 soorten vlees (mager]
mei verse salaöe saus en aarcfappelpuree
- palacmka —
tvarm Hens/e met koude roomvulltng

ƒ 15.30

TALENTENJACHT EN

02507-14385/17818 b.g.g. 071-411)566
op het strand bij:

Df hooi7itting is bedoeld om ledoieen in de
qn-^f-enheid te " - t e l l e n z i j n / l i a a i mening kenbviai tu niiikcfi

Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 02507-141 31

Do Kommissie Pljnvooi bei ciding
Specifiek Welzijn,

Kinderkleertjes
kijken en gezellig
koffiedrinken bij de
Roze Palmboom.
Buureweg 1-3,
telefoon 16580.

Aanvangskorting mogelijk tot 45%
met no-claim zelfs tot 75%.
Tevens hebben wij speciale premies voor
verplegend personeel, onderwijzers en
ambtenaren.

Het vooiontwetp ligt tevens tei inzage in het
R a a d h u i s en de openbaie b i b l i o t h e e k .

G ' a a q 'nt /ion', np do hooi ^ i t t i f i g

't Kinderwinkettje

Tweede gezinsauto
erbij gekocht?

Openbare
Bibliotheek
Zandvoort

Belangstellende n kunnen het v o o t o n t w e i p pr ogi anima o p v i a g o n bij GemeerHesecietai ie
Zandvooi t, afd Ondei wijs c.a., Raadhuisplein 4 te Z j n d v o o r t , tel. 14841, t o e s t e l 139.

Bij

60 JAAR ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE
Van 17 t/m 22 mei j s verzorqt de Z.mdvoortse Reddingsbrigade een
FOTOTENTOONSTELLING
m de openbare bibliotheek, op vrijdagavond 21 mei a.s. een
INFORMATIEAVOND
over het werk van deze bncj.irle mut du b en film Aanvang. 20.30 uur. Toegang gratis

in- en verkoop en
opsjag van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel. 12164/13713,
na 18.00 uur 16658.

A. RJTMAN

Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

Eiken
secrétaire
498,-

Veilinggebouw,
De Witte Zwaan

Seinwardtstraat 20. telefoon 02507 - 1 43 65.

Handelsdrukwerk «f
D R U K K E R IJ

Nu ook het adres voor uw

Fa.WAiERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

RIJKSGEDIPLOMEERD

VERHUIZEN?

BINNEN-EN
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- EN GLASWERK

De specialist in al uw bloemwerken

organiseert de PvdA afdeling Zandvoort, in het Gemeenschapshuis - om 20.00 uur, een

PvdA

P O1

op uw dak
te plaatsen.
Inlichtingen:

21 mes
waarbij de politieke partijen
van Zandvoort zijn uitgeno
digd om standpunten en
visies uiteen te zetten...
uiteraard is er na afloop
gelegenheid tot diskussie!

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186.

Paviljoen nr. 7
Achter het Casino in Zandvoort,
op 23 mei en 6 juni; aanvang om 17.00 uur.
Prominente artiesten nemen plaats in de jury,
die de jonge talenten zullen beoordelen op het
gebied van muziek-zang-dans- en akteerprestaties.
Talenten kunnen zich opgeven:
tel. 020 - 24 58 52 (Harry Verkerk)
of 02507-171 70.

Kamerbreed tapijt - Novtlon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

Zeer massieve gcsioffeerde

eiken stoelen
498,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
Telefoon 177 51

Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

DROGISTERIJ
Haltestraat 8,
Zandvoort

RENEE
Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren - trimmen - wassen - ooren voetbehandeling.
Mevr. Renes Truder,
Van Ostadestraat 26, tel.
15626.

en sar&itair
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'M

istorisch" racen
eds meer in
ZANDVOORT - De ontwikkelingen in de autosport gaan dermate
snel, dat sportwagens van nauwelijks tien jaar oud worden beschouwd als historisch racemateriaal. Oude, maar beslist geen
vergane glorie, want overal ter
wereld valt een opleving waaf te
nemen van deze vorm van autosport. Terecht mogen de „oudjes"
zich verheugen in een grote publïeke belangstelling. Terwijl enkele jaren geleden een dergelijke
race nog als een unieke happening werd beschouwd, moeten de
organisatoren er tegenwoordig
rekening mee houden of elders
niet een zelfde evenement op het
programma staat.
Afgelopen weekend bleek dit het geval. Nu ondervond de Historische Auto Ren Club weinig hinder van de
„Mille Migha", maar de afwezigheid
van Ben Huisman was zondag op
Zandvoort toch een gemis. Dat wil
zeggen in groep 2 voor rensports boven 1450 cc. Het is de klasse waarin de
snelle Lister Jaguars uit de eind vijftiger jaren de boventoon voeren. Het
prachtige gevecht van vorig jaar tussen Huisman en David Ham bleef nu
uit, omdat de Elburger de voorkeur
aan de Mille Miglia-meeting had gegeven.
Ook de Brit was het liefst naar Zuid
Italië afgereisd om nog wat sfeer op te
snuiven van deze reeds lange tijd
vergane lange
afstand-klassieker,
maar David Ham was allang blij dat
hij een uitstapje naar Zandvoort zich
financieel kom permitteren. En de
zege die anders met Huisman zwaar
bevochten moet worden, was natuurlijk mooi meegenomen.

Vitaal
Het ligt voor de hand, dat er met dit
kostbare materiaal niet op het
scherpst van de snede wordt gestreden maar desondanks waren er mooie
gevechten om de kopposities. Zoals
bijvoorbeeld het duel Dries van Lof/
Schonleber, beiden in een drieliter
Ferrari SWB uit 1960. Bijzonder snel
ging het er eveneens toe in de groep 3
klasse voor GT's tot 1300 cc. Vooral de
m dit veld rijk vertegenwoordigde
Lotus Elite bleek ondanks de ouderdom van ruim twintig jaar nog bijzonder vitaal. Die van de Duitser Auer
was het snelst. Hij won deze Zandvoortse editie om het Europees kam-

pioenschap voor Van Doorn en Ecurie.
In fel contrast tot deze snelheidsmonstertjes stonden de eveneens in deze
groep ingedeelde vooroorlogse sporten renwagens. Zo had de blauwe Bugatti van Sauerbier de grootste moeite met de Hunserug, maar gelet op
jaartal 1936 zij het hem vergeven. De
Aston Martin Ulster van Judy Hogg
bleek nog een jaar ouder. Bloemen
waren er ook voor deze Britse, voor
wie meedoen uiteraard belangrijker is
dan winnen.
De toenemende belangstelling voor
het historische racen heeft er zelfs toe
geleid dat Alfa Romeo een wagen ter

beschikking heeft gesteld. Oüu
Oud /uiaAlfacoureur uit de zestiger en begin zeventiger jaren Nico Chiotakis stuurde de
fraaie door Autodelta geprepareerde
TZ uit 19C3 naar de overwinning in de
klasse GT's boven 1300 cc.

bij 2.V.V. Zandvoort 75
Aanmelden: secr. Z 75 de heer
A. v. Marie, FahrenheitstraatS,
telefoon 17187.

PROMOTIE PLUMBERS-DAMES

ZANDVOORT - Door een 2-0 nederlaag van Rinkp in de laatste
competitiewedstrijd tegen Tameris, verspeelden de Zandvoorters
een kans op het kampioenschap.
De voorlaatste wedstrijd leverde
nog een fraaie 4-1 zege op W.
Freeke.

Pinksterfeest
Tweede Pinksterdag staat Zandvoort een uniek stuk entertainment te wachten. Behalve het debuut van Cor Euser in de formule
3 komen opnieuw historische
sportwagens naar Zandvoort. Het
betreft de club van Divid Piper.
De vorige jaar door de Brit opgezette klasse voor sportwagens, die
dateren van rond 1970 en eerder is
in Engeland enorm populair gcworden. Het zijn de Lola's T 70,
Porsches 917, Alfa's T33 en Fords
GT 40, die in die jaren in de lange
afstandsraces al Le Mans Targa
Florio, BOAC 1000 etcetera streden om het wereldkampioenschap
merken.
David Piper, lange tijd deel uitmakend van dit gezelschap, heeft
als meest klinkende naam StirHng Moss in zijn clubje. De Brit
die in 1958 de Grote Prijs van
Nederland voor formule 1-wagens
won, rijdt op Zandvoort in een
Grumpf Special MK 4. Verwacht
wordt dat deze wagens een gemiddelde snelheid op Zandvoort halen van maar liefst honderdzestig
kilometer per uur. Eerste Pinksterdag wordt open dag gehouden,
waarbij het publiek gratis toegang heeft om al dit fraais te
kunnen bekijken. Er is zelfs gelegenheid om een rondje mee te
rijden met Stirling Moss, Jan
Lammers of Boy Haije. Het pinksterfeest, waarop we volgende
week terugkomen duurt vier dagen, 's Avonds zijn er in de circustent discoshows en optredens van
o.a. Donna Linton, Ben Cramer,
Imca Marina en Maria Verano.

ZWAK SPEL HEREN

ZANDVOORT - Zowel de dames
als de heren sloten jl. zondag de
hockeycompetitie af en deden
dat met wisselend succes. De
Zandvoortse dames kwamen uitstekend voor de dag door kampioen Kampong met 2-1 te verslaan. De dames moeten ondanks
KLTB.
deze zege toch degraderen.
Het team bestaat uit de dames L. De
heren speelden een wedstrijd
Weijers en A.M. GOos en de heren W.
Brandse. W. Meijer, N. Weijers en B. waar niets meer op het spel stond
en zagen AMVJ met de eer strijVfijnands.
ken, 3-5.
Proficiat!

Kampioenen tennisclub
ZANDVOORT - Afgelopen zondag
heefl het vierde tennisteam van de
Zandvoortse Tennisclub het kampiocnschap in haar afdeling behaald
en promoveert automatisch naar de
landelijke tweede klasse van de

Ieder jeugdlid
is welkom

PAGINA

Zandvoort en AMVJ speelden een niet
al te beste wedstrijd die m het begin
vrijwel gelijk op ging. Zandvoort
kreeg echter de betere kansen, maar
wist er geen weg mee. Bovendien
liepen de Zandvoorters veelvuldig in
de buitenspelval. In de 20e minuut
wist Zandvoort de leiding te nemen
door een doelpunt van Wim Veenekamp. Deze omspeelde een tegenstander en alleen voor de doelman scoorde
hij beheerst, 1-0. Zandvoort leek de
beste papieren te hebben en forceerde
een aantal strafcorners die echter
niets opleverden. De laatste vijf minuten van de eerste helft zouden fataal
voor Zandvoort zijn. In deze minuten
wist AMVJ driemaal het doel te vinden, wat een 1-3 ruststand betekende.
Na rust probeerde Zandvoort het spel
naar zich toe te trekken en in de 13e
minuut bracht Willem Jubels de
stand op 2-3 uit een strafcorner en er
waren weer mogelijkheden voor Zandvoort. Het bouwde wel aan een overwicht, doch AMVJ counterde zeer gevaarlijk. Eén zo'n snelle uitval betekende 2-4 en Zandvoort zag het toen
niet meer zitten. Zelfs werd het enige
minuten voor het einde 2-5. Zandvoort forceerde in de slotminuten enige strafcorners, doch het vizier stond
niet op scherp. In de laatste minuut
bepaalde Olaf van Ekeren de stand op
3-5.

foto Jenny E. Wesly

Tegen W. Freede bevestigde Rinko de
goede vorm van de laatste weken en
kwam al snel op voorsprong door twee
treffers van Rob van der Berg. Ook na
deze snelle voorsprong bleef Rinko
gemotiveerd spelen en schoten van
Gerrrit Halderman en Jan Willem
Groen werden een prooi van de Freeke-keeper. In de 12e minuut kreeg
Rinko een strafschop toegewezen, die
echter door Jan Willem Groen tegen
de paal werd geknald.
W. Freeke was slechts gevaarlek via
snelle counters en uit een hiervan
werd Addy Ottho kansloos gepasseerd, 2-1. Direkt na de rust zorgde
Teun Vastenhouw met een knap afstandsschot voor meer ruimte, 3-1 W.
Freeke trachtte verandering in de score te brengen, doch was niet bij machte het Rinko moeilijk te maken Snelle aanvallen van de Zandvoorters
konden met moeite onschadelijk worden gemaakt
In de 18e minuut stelde Gerard Koper
de zege definitief veilig door een voorzet van Gerrit Halderman bekwaam
af te ronden, 4-1.
In de strijd tegen Tamerls ontbrak bij
Rinko-schutter Rob van der berg. wat
een geduchte aderlating betekende.
Met de korte dekking van Tamens

HAARLEM - Kampioen Zandvoortmeeuwen heeft jl. zondag een jrevoelige nederlaag geleden tegen Ripperda in de laatste competitie wedstrijd.
Met 4-0 gingen de Zandvoorters ten
onder tegen een tegenstander, die een
punt nodig had om zich veilig te
stclln.

drong Kampong sterk aan. Zandvoort
verdedigde echter stug en gaf weinig
kansen weg. Slechts uit een strafcorner kon Kampong tegenscoren, doch
verder het Zandvoort het niet komen
en behaalde een zwaar bevochten 2-1
zege. Doordat mede-degradatiekandidaten ook punten verzamelden betekende de overwinning, dat Zandvoort
toch volgend jaar een stapje terug
moet.
( \il\ertenne)

Dames

Heren van ZHC in aktie op het Duintjesveld.

De dames van Plumbers legden
beslag op de tweede plaats, wat
goed is voor promotie. De laatste
wedstrijd tegen kampioen HBO
werd na veel spanning zeer verdiend met 4-3 gewonnen.

De dames leverden een uitstekende
prestatie door kampioen Kampong
met 2-1 de baas te blijven. In de eerste
helft speelde Zandvoort sterk en
vocht verbeten voor lijfsbehoud. Het
felle spel lag Kampong in het geheel
niet en Zandvoort nam door doelpunten van Monique Lubbers en Sandra
v.d. Brom een 2-0 voorsprong.
Na de rust moest Zandvoort terug en

Het zag er m de beginfase geenszins
naar uit dat de nederlaag zo hoog zou
uitvallen, daar de Meeuwen direkt fel
ten aanval trokken en reeds snel een
doelpunt scoorden. Rob Buchel knalde de bal door het net, doch de
scheidsrechter constateerde dat de

ZANDVOORT - De komende weck
staan de volgende wedstrijden op het
programma in het Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi.
/rijdag: 18.45 uur: Looman Optiek rlairshop; 19.30 uur: Lippies Boys Geerhng Auto Serv.; 20.15 uur: REA Auto Versteege; 21.00 uur: TZB Kerkhoven - DVS; 21.45 uur: Dubrovnik 'olpitt; 22.30 uur: Nihot - Publieke
Verken.
rtaandag: 18.45 uur: Reprox - Café
Bluys; 19.30 uur: Wapen van Zandoort - Mobil Oase Team; 20.15 uur:
3uivenvoorden - Medina Carpets,
21.00 uur: 't Hemeltje - Boogaard Ass.;
21.45 uur: Fotohtho Drommel - Moum Rouge: 22.30 uur: Tiffany All Stars
Hong Kong.
Dinsdag: 18.45 uur: Nutsspaarbank ^olpitt; 19.30 uur: Aleichem Boys IB Alarmsystemen; 20.15 uur: Reisjureau Kerkman - Medina Carpets;
21.00 uur: Rabbel Boys - Geerhng
auto; 21.45 uur: l'Isis - Luykx; 22.30
uur: Texthte - Turn Turn.
Voensdag: 18.45 uur: Drommel - Nilot; 19.30 uur: Pim Janssen Olds Flipper; 20.15 uur Dubrovnik - Drpmmel; 21.00 uur Luiten - Autovision;
21.45 uur: Rmko - de Klikspaan; 22.30
uur. Peter Korver sport - 't Hemeltje.

(Advertentie)

ZANDVOORT - De liefhebbers van
de bowling en kegelsport kunnen
weer in Zandvoort terecht. Sinds l
mei kan men deze sporten weer
naar hartelust beoefenen in het
Zandvoortse Bcnuling Centre aan
het Burgemeester van Fenemaplein.
De expolitatie is nu in handen van
de GMT Corporation BV, waaran
de heren H. Schuitenmaker en L.
Zijdemans de direktie uitmaken.
De banen zijn geheel gerenoveerd,
iets dat zeker nodig ivas, het interieur is aangepakt aan de kleuren
die het Bouwes Concern voert, namelijk blauw l wit, de bowlingba-

.igpdvoort'-;
fperspektief!

nen worden namelijk van dit concern gepacht.
Behalve de banen, die hard aan
een restauratie toe waren, want ze
waren volledig „uitgespeeld" blijkt
ook dat het bargedeelte bij de renovatie werd betrokken. De biljartruimte is verdwenen, men
hoopt hier t.z.t. een ruimte te creeren voor speelautomaten, poolbiljarts, voetbalspellen etc. Overwo-',
gen wordt om gedurende de wintermaanden in het bowlingcentre
ook diverse kaartclubs, en andere
denkspor/en (schaken, dammen)
te huisvesten.
Behalve een „slechtweeraccommo-

datie" in het sornerseisoen, dus
ook een uitnodiging aan de Zandvoorlse bowlers terug te keren op
hun oude stekkie, want de sluiting
van het bowlingcentrum ruim anderhalf jaar geleden bracht wel
enige opschudding teweeg.
Het centrum is geopend gedurende
de zomermaanden van twee uur
's middags tot een uur 's nachts.
Telefonische reserveringen: 0250714369, Burg. van Fenemaplem 2S /
29, Zandvoort.
Foto Jenny E. Wesly

ZANDVOORT - De uitslagen van de
wedstrijden gehouden in de diverse
tenniscompetilies van ,,ondag 16 mei,
luiden als volgt
Vlieg. Holl l - Zvt 2, G 2 Hillegom 2 Zvt3. 3-5, Bukkum4 - 'S\• 4, 0-8, Z v t 5 Slotervaart, 2-6. DDV5 ^vt 6, 4-4, Zvt
2 (heren) - Groenenden G-O

Programma
Voor zondag 23 mei luidt de wedstrijdagenda
Unicum 2 (Leiden - Zvt 2,
Zvt 3 - Zee en Duin l
Uitgccst l - Zvt 4,
Zvt 5 - Noordwi] k 3 ,
Hoofddorp 6 - Zvt G,
Anonynnib l (horen) - Zvt l,
Jaagpad 2 (heren) - ZU l,
Jumores
Zvt l- Heerenduinen 2,
Zvt 2 - Hooiddorp 2

formaat
9x13

hadden de Zandvoorters veel moeit i
en daardoor konden /,ii niet. m hè
ritme komen Na 5 minuten keken c!
badgasten zelfs tegen een achterstal»
aan door een verrassend afstancls
schot dat via de paal m het doe
verdween
Rinko Ring hierna nog onrustiger spr
len en even later was de stand al 2-0 u
het voordcel van Tamens In het vei
dere verloop van de strijd heeft Rmki
van alles gedaan om aan de nederlaas
te ontsnappen, doch schoten ginger
naast of over of kwamen tf-ccen ü>
paal, waardoor de stand 2-0 bleef u
het voordeel van Tamens.

Plumbers
De dames van Plumbers leverden er-i
uitstekende prestatie door promotn
te bewerkstelligen Tenen kampioei
HBC kwamen de Zandvoortsen vei
rassencl sterk uit de startblokken. Me
leuke combinaties zette Plumbcr
HBC onder druk en het overwich
bracht een 3-0 voorspronr bn de rust
Na de rust was het al snel 4-0 en d<
strijd leek gestreden Met een iel slot
offensief wist HBC echter terug U
komen, maar verder clan 4-3 het Plum
bers het niet komen
Plumbers heeft de promotie vooral t<
danken aan een serie wedstrijden
waarin zij 12 maal achtereen ongesla
gen bleven Het keihard werkende
team heeft dit resultaat dan ook be
slist verdiend. In deze darnes-compe
titie legde Zandvoort Noord beslag oj
een fraaie derde positie.

bal naast was gegaan Dus geen doelpunt.
Rippcrda antwoordde hierop met
twee snel op elkaar volgende treffers,
waardoor Zandvoortmeeuwen na tien
minuten spelen tegen een 2-0 achterstand aankeek. Hesseling zorgde vooi
1-0 en even later schoot Plaizier Ripperda naar een 2-0 voorsprong. Zandvoortmeeuwen probeerde wel wat aan
de achterstand te doen, maar Ripperda knokte keihard.
In de tweede helft is Zandvoortmeeuwen overwegend sterker geweest en
Ripperda had veel overtredingen nodig om doorbraken te voorkomen.
Ook vele hoekschoppen op het Haarlemse doel leverden niets op. Ripperda loerde op snelle uitvallen die niet
veel opleverden. In de 30e minuut zag
Ripperda toch kans de voorsprong te
vergroten, door een kopbal van HesseHng en even later bepaalde de eindstand op 4-0.
In de slotfase trokken zelfs Richard
Kerkman en Kees Bruin naar voren
om de stand een redelijker aanzien te
geven, doch Ripperda gaf geen krimp
en behield hierdoor het tweede klasserschap Voor Zandvoortmeeuwen
betekende het een matig slot van een
succesvolle competitie.

Snelschaakkampioen
ZANDVOORT - Donderdag 27 mei
organiseert de Zandvoortse schaakclub weer het bekende snelschaaktoernooi. ledere inwoner van Zandvoort kan hieraan deelnemen. Voor de
jeugd tot 16 jaar begint het toernooi
om 18.45 uur, de senoren zullen om
20.00 uur starten.
Voor de winnaars zijn weer mooie
prijzen beschikbaar, terwnl nummer l
zich de snelschaakkampioen van
Zandvoort mag noemen.
De plaats waar dit evenement plaats
zal vinden is het Gemeenschapshuls,
Louis Davidsstraat.
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Ik vond *wat 'ik: zocht ob de Grote Krocht
en maak kans
op een fijne
strandset!

Koop een
Polaroid
zonnebril

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Uw adres voof:

boeken
tijdschriften
stripboekejtn
kantoorartikelen
rookwaren
staatsloten
toto/lotto

De Krocht
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Tel. l 6033

Als u lussen 15 mei en 31 juli een Polaroid
zonnebril koopt, maakt u kans op het winnen
van een van de duizenden strandsets
Zo'n set bestaat uit een mooi groot badlaken.
een fijne strandlas en oen frisbee, en dat

alles in de prachtige Polaroid-kleuren
Komt u de 1982-kollektie van Polaroid gerust
eens bekijken HIJ is meer dan de moeite
waard en wie-weet bent u een van de
gelukkige winnaars

Polaroid, goed om te zien.
AI 25 jaar lang!
Optiek Slinger
Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A - Zandvoort
telefoon 02507 -14395

Vlooienbanden

OPROEP

Te huur:

nog steeds

gemeubileerde
KAMER

6,95

SANDRA,
kom gauw naar huis,
ik heb van die
heerlijke pizza's
van Aart Veer.
Ron.

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK

Te bevragen bij:
02507-16033/15182.

Grote Krocht 28 Zandvoort

Voor grote en kleine mensen
'Erica' voldoet aan al u w wensen.

V.a. heden ook uw adres voor

Gevraagd:

bolderwagen
op autopedbanden.

foto- en filmrolletjes.
Afdrukken en ontwikkelen

Tel. 02997-3106.

van al uw foto's.

'ERICA'

Leuke wegwerpartikelen voor de barbisrcue
of voor uw kinderpartijen.
Ook de slingers voor uw feestjes hebben wij.

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.
Super voordelige

2.49

ROSblef 500 gram

9,98

Hamburgers ioogram

0,99

\UJvli

als u dit jaar uw vakantie
op een Engelse boerderij
wilt doorbrengen, kunnen \N\\
dat snel voor u regelen.

Uit het warme bakkerswinkeltje:
Zachte bolletjes l O voor
2,50

U w adres voor:

elast. kousen, panties
knie- en enkelstukken
ooknaar maat.

#Kwekerij

«Erf.
P^P.vanKleeff
Van Stolbergweg 1 -Zandvoort,
telefoon 17093

Orogisterij
VBeJJQNGTUIN-EN

* Bomen en heesters,
vaste planten
* Bloem- en groentezaden
* Jiffy pots
* Zaai/potgrond

reisbureau

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

louPlngoarverhuur

Grote Krocht 20, telefoon 12560-13203

Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

ii.
.V.,
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BOUWMAN

Oranjestraat?
Zandvoort
Tel. 02507 -1 23 27

Jeugdjudo vanaf 5 jaai

Jiu jrrsu

•Judo voor dames en
heren, zowel voor zelfverdediging als keep fit
training.

Sportcenter
WIM BUCHEL
A. J. v. d. Moolenstraat 47. telefoon
15829-13986.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEM

Drogisterij
Moerenburg voor

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE

vo,
voo
18?,Cl
ki. ,
halft,
345

huishouding.
Tel. 02507-19071.

Bief Stuk lOOgram

KRAAN HMF. b|. '76. HPKgekeurd Telef 9&f>£fMittj

Nette vrouw
gevr. voor 6 uur p.w.
inde

G. Kol

Deskundig advies
Voor al uw

Schuitengat 7,
telefoon

SANITAIRE INRICHTINGEN.
WASTAFELS, enz.

13212
auto - brand - teven
alle verzekeringen

Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

l K. Mercedes best Ki. rood. ^^""- ai ;
B| 75 Vr.pr l 1500.-Amstól- : V W L T '
veld 15 A'dam^fjè 18,00 u
stel, l
ramen,
Bclla Fiat 238, Magn. st KI,
f 2150
groen
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1760.
T eab
T.h TALBOT 1100 Fouroonnetto 2 mnd, oud. 4000" km,
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•' 80 .ortcf
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81

m

Volkswagen Bus. Bj. 72,
80.000 km. Techn. pert Geel
kent Vr.pr 750.- T«i
TOYOTA
Hl-Ace Pick-Up.
40.000 km. met ooen loadb

2644

We*
lt
mei
mot
is 1^
tel r
HAN'

BEESTJES ZIJN NU BIJ l
ONGEZIEN F 3.500,- WAARD
Het moment om uit uw oude
bestelwagen in een nieuwe Volkswagen
Transporter te stappen is nu aangebroken.
Als u nu uw oude bestelwagen
inruilt en een nieuwe Volkswagen
Transporter koopt, krijgt u een minimaal
inruilbedrag van f3.500,-(excl. BTW), mits
gefinancierd via de Volkswagen dealer door
de DFM. Het doet er niet toe van welk
merk of hoe oud die bestelwagen is, maar
hij moet wel rijden en het kenteken moet
minstens 2 maanden op uw naam staan.
Over dit aanbod mag u
nadenken, hoewel u er natuurlijk veel
beter aan doet om uw aankoopbeslissing
snel te nemen.
Want hoe eerder u overstapt op
de Volkswagen Transporter, hoe eerder u
kunt rekenen op zijn degelijke, be rouwbare en zuinige bestelwerk.

De Volkswagen Transporter is de
meest economische bestelwagen in zijn
klasse. Ga maar na. Hij ofTreert u de
laagste aanschafprijs (vanaf f 16.450,-*)
van allemaal.
Hij laat u kiezen uit degelijke
benzinemotoren en een dieselmotor (de
zuinigste met l op 11) en een groot aantal
variaties in uitvoeringen.
Hij biedt u een hoog nuttig laadvermogen (978 kilo) en grote volumes
(van 5,7 tot 7,6 m3).
Hij rijdt met het comfort als van
een personenwagen. Zijn duurzaamheid
garandeert jarenlang rij- en bestelplezier,
met aan het eind van zijn diensttijd een
altijd hoge inruil p rij s.
Zijn service is uitstekend - daarvoor kunt u op 302 punten in Nederland
aankloppen.

Tel nu maar op. Alles bij elkaar
genomen krijgt u met het inruilaanbod
van 3.500 gulden de meest aantrekkelijke
bestelwagen voor de deur. De Volkswagen
Transporter is ook voor uw vervoer de

TI 11, c n /i i n al l uiMk'ii c\U H l \\ l)u miuillieili.ii: ;x'lilt lot /l .uifiiisiiix. l'IN.1 u i KI u n end In i ,i.inkut>|i \,m een nieuw o Volksw.iyen Ti.msporlei die \eidei
;'elietl «oiill velin.iiuii id (n|i II.IMS \.ui 3 1.1.111 \ u de \ nlk-iw.meii de. i lei. dom ile 1)1 M
l 11 L i .1.11 d ivkli dn ,1.1 n hi id nok MUM de 11.inspin i ei k lei n hu s en l 'K k -u p

Uw V. A.G -dealer voor Volkswagen en Audi.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102/v. Lenncpwcg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

meest economische en praktische bestelwagen! Maak nu een proefrit en profiteer
van dit unieke aanbod. Uw dealer reserveert graag een Volkswagen Transporter
voor u.
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Forumdiscussie
ZANDVOORT - De

afdeling

Zandvoort van de Partij van de
Arbeid organiseert op vrijdag-

avond 21 mei aanstaande een forumdiscussie met alle politieke

partijen die in de gemeenteraad

zijn vertegenwoordigd. TJitgenodigd zijn ook alle partijen en groeperingen die deelnemen.
Deze avond wordt gehouden in
het Gemeenschapshuis, Louis
Davidsstraat en begint om 20.00
uur.

Met de aanstaande gemeenteraadsverkiezing in het vooruit-

zicht belooft het een „hete" avond
te worden.

Belangstellenden van harte weikom.

Kiezerscontact
ZANDVOORT - De afdeling Zandvoort van de PvdA wil graag contact
met de kiezers. Daarom wordt er op
maandag 24 mei om 20.00 uur precies
een discussieavond gehouden in het
Stekkie aan de Fahrenheitstraat.
Het wordt een openbare avond waar
men van gedachten kan wisselen met
de Zandvoortse PvdA-leden over politieke onderwerpen van allerlei aard.
Bijvoorbeeld: woningbouw, milieuproblematiek, sociale dienst, minima,
nieuwbouw 't Stekkie, energietarieven etc. etc.

LIBERALEN IN DE BADPLAATS:

Wij maken ons sterk voor
behoud van het circuit
ZANDVOORT - „Wij beloven
niets voor de eerstkomende vier
jaar, kiezers hebben niets aan
beloften die niet waar gemaakt
kunnen worden. Wij kunnen alleen maar zeggen dat wij ons
sterk zullen maken voor de zaken
waarvoor wij staan, en strijden
voor een leefbaar Zandvoort",
aldus Jelle Attema lijstaanvoerder van de grootste politieke partij van de gemeente Zandvoort,
de VVD.
De afgelopen vier jaar heeft de WD
met zes zetels de oppositie in de
Zandvoortse raad vertegenwoordigd,
een positie die men zeker niet in de
toekomst ambieert. „Als grootste partij behoren wij terug in het college,
dat zijn we aan de kiezers verplicht"
zegt de lijstaanyoerder.
Na de Provinciale verkiezingen in
maart behaalde de WD in de badplaats ruim 50% van de stemmen.
Attema blijkt realist genoeg om te
zeggen dat hij een dergelijk percentage niet bij de gemeenteraadsverkiezingen verwacht. „Plaatselijke partijen eisen een deel van de stemmen op,
men stemt in een gemeente vaak op
de man af en niet de partij. Persoonlijk vind ik het jammer dat plaatselrjke groeperingen geen achterban hebben om op terug te vallen, in bepaalde
kwesties kan dat heel nuttig zijn.
Jammer dat de Progressieve Partij
Zandvoort zegt zich niet gebonden te
voelen aan de landspolitiek, zoals het
CDA, PvdA, D'66 en wij" is Attema
van mening. „Dat zou een gemis voor
hen kunnen betekenen".
De huidige fraktievoorzitter van de
WD is van mening dat het toekomstige college een afspiegelingscollege
moet worden van de uitgebrachte
stemmen. „Ik ben wel voorstander
van een programma, je kunt niet uit
het niets beginnen. Daar staat tegenover datje het niet op alle punten met
elkaar eens behoeft te zijn, maar er
moet een wil zijn om samen te werken,
dan kunnen die problemen ook opgelost worden.

cpllegeprogram-onderstcunendc partijen hebben wel een heel afwijkende
mening over het circuit. De WD
vreest dat aan het eind van 1982 zal
blijken dat door het wegvallen van
de Grand Prix en alle verwikkelingen rond het circuit, Zandvoort een
enorme schadepost heeft geleden. De
WD zal zich derhalve sterk maken,
nu en in de toekomst, voor het behoud van het circuit, zo luidt het
programma.

Naast het circuit, ziet de WD het
strand als trekpleister voor toeristen
en een welvaartsbron voor Zandvoort.
Om het strand die funktie te laten
behouden zal de WD zich de komende vier jaar sterk maken voor: het
schoonhouden van het strand; ruime
aandacht besteden aan de steeds toenemende watersport; vindt de WD
het noodzakelijk dat er vaste plaatsen
worden aangewezen voor aan- en afvaarten van zeilvaartuigen en surfplanken; en zal de vrijwillige reddingsbrigade ondersteuning verdienen.
De veranderde opzet van het stranddétachement wordt door hen dan ook
met vreugde begroet.
Volgens het programma van de WD
is de WV onmisbaar voor de badplaats en wordt het daarom ook van
belang geacht dat de Zandvoortse
belanghebbenden hun steentje bijdragen en medewerking verlenen aan de
VW. „Men kan niet de gemeente
hiervoor alleen de lasten laten dragen" aldus het programma.

Woningbouw

Mét de andere politieke groeperingen
is ook de WD van mening dat gestreefd moet worden naar woningbouw op die plaatsen waar dit nog
mogelijk is. „Niet alleen bouw voor 1en 2-persoonshuishoudens, doch ook
voor grotere gezinnen".
Nadruk wordt ook gelegd op de architectuur van de nieuwe woningen „Een
goed voorbeeld vind ik Noordwijk,'
waar de woningen zijn aangepast aan
het gebied waarin ze staan. Rekening
moet gehouden worden met het naCircuit
tuurgebied" aldus Attema. De WD is
De huidige coalitie in Zandvoort, de ook voor aankoop van oude percelen

De vrouwen in de WO die zeker de komende periode een zetel in de raad zullen
bezetten: Ankie Joustra (4) en R/fa de Jong (3i.

Fraktievoorzitter
Attema:
Wij strijden voor
behoud van het
circuit.

om na renovatie nieuwe woongelegenheid te scheppen maar wel op financieel verantwoorde basis.

Meerjarenbegroting
Ook de WD gaat ervan uit dat een
meerjarenbegroting noodzakelijk zal
zijn om een beter inzicht te verkrijgen
over de toekomstige bestedingen. Een
sluitende gemeentebegroting behoort
een hoeksteen te zijn voor een financieel verantwoord beleid. „Een begroting dient niet sluitend gemaakt te
worden ten koste van de ingezetenen"
aldus de WD die er naar zal streven
de belastingen en tarieven in uiterste
noodzaak slechts trendmatig te verhogen. Het Zandvoortse bedrijfsleven
kan verzekerd zijn van de steun van
de WD die ervan uitgaat dat een
evenwichtig winkelbestand de plaatselijke bevolking en die uit omliggende gemeenten een uitstekend voorzieningenpakket biedt. „Dit behoort zo
te blijven" aldus het programma.

Momenteel bezit de WD-fraktie de
meeste vrouwen in de raad, namelijk
twee van de zes, dit zal zeker in de
toekomst niet veranderen. Marian
Hugenholtz heeft te kennen gegeven
dat ze wil vertrekken, doch hiervoor
in de plaats zal Ankie Joustra komen,
die als nummer 4 op de groslijst is
geplaatst. De VVD gaat ervan uit dat
een op de vrouw gericht emancipatiebeleid alleen succesvol kan zijn,
als ook de man hierbij wordt betrokken. Wanneer de WD dus stelt dat
mannen en vrouwen gelijkwaardig
zijn en dus gelijke rechten, plichten
en kansen moeten hebben, wordt dit
door hen in de praktijk gebracht,
want de vrouwen in de WD bevinden zich, in tegenstelling tot overige
partijen, in de voorste gelederen.

HET CDA IS VAN MENING:

Verantwoordelijkheid en bestuurbaarheid
moeten op elkaar worden afgestemd

Voorstander blijkt het CDA ook te
zijn van een spoedige totstandkoming
van een nieuw politiebureau, terwijl
men van mening is dat maatregelen
genomen dienen te worden tegen de
negatieve aspekten van gokhallen e.d.
Toezicht en bescherming van de
strandrecreatie en ondersteuning van
een goede samenwerking tussen politie en burgerij zijn twee andere aspekten die het CDA in de toekomst graag
gerealiseerd wil zien.

Midden- en klein bedrijf
Het CDA is van mening dat het klcinschalig midden- en kleinbedrijf
bevorderd en ondersteund dient te
worden. „Het zelfstandig- onderncmen is een heel concrete vorm van
spreiding van verantwoordelijkheid,
van risiko en van macht in de samenleving", aldus het programma van
het CDA.
Deze politieke partij is van mening
dat naast de belangrijke economisnlip funktirs van het midden- en
klein bedrijf dit ook een belangrijke
sociale funktie heeft, zoals het bieden
van werkgelegenheid en een goed
leefklimaat.
„In Zandvoort moeten we duidelijk
verband leggen tussen toerisme en
•werkgelegenheid. Zo zal de gemeente, waar mogelijk, het partikulier

initiatief moeten stimuleren en ondersteunen. Een goed en geregeld
kontakt tussen gemeente en bedrijfsleven wordt door het CDA van groot
belang geacht.

deren, gehandicapten, mensen zonder
werk etc. pok deze mensen moeten de
ruimte krijgen volwaardig aan de opbouw van de samenleving deel te
nemen.

Welzijn en sport

Collegevorming

Het CDA blijkt een voorstander van
het bevorderen van de mogelijkheden
voor vrijetijdsbesteding, een logisch
gevolg hiervan is dat handhaving en
onderhoud van de huidige accommodaties hoog scoort op de lijst van
speciale aandachtspunten.
De idee te komen tot een geintregreerd wijk- en aktiviteitencentrum in
samenwerking met Nieuw Unicum in
Nieuw Noord, heeft het CDA nog niet
los gelaten.
Hoewel hierover al verschillende malen uitgebreid in de huidige raad werd
gediscussieerd en men uiteindelijk
heeft besloten dit idee te laten varen,
komt die opnieuw voor op de speciale
aandachtpuntenlijst van het CDA
voor de periode 1982-1986.
Hoewel het welzijn voor het CDA ten
nauwste samenhangt met gerechtigheid (gerechtigheid is het gevolg van
een situatie waar mensen aan elkaar
durven te verliezen en durven te delen: geld, macht, ruimte etc.) dient
een groot onderscheid gemaakt te
worden tussen welzijn en welvaart,
het laatste mag nooit doel op zichzelf
worden, doch dient dienstbaar en ondergeschikt te zijn aan welzijn. Zo
luidt de zienswijze van het CDA.
Men is van mening dat men met de
welzijnsplanning op de ingeslagen
weg dient voor te gaan, wel zullen er
in verband met de verminderde financiele middelen keuzen moeten worden
gemaakt.
Ruime aandacht moet gegeven worden aan de jeugd, er mag niet in
worden berust dat vooral de jongeren
de dupe zijn van de slechte financiële
economische situatie.
Het CDA is dan ook van mening dat
het gemeentebestuur medeverantwoordelijk is voor het funktioneren
van het jeugd- en jongerenwerk.
Ruime aandacht zal worden gegeven
aan jeugdige werklozen, arbeidsongeschikten, culturele minderheden, ou-

Volgens Richard van As, lijstaanvoerder van het CDA in de badplaats, is
het CDA zich bewust geen monopolie
te bezitten op de door de partij naar
voren gebrachte aandachtspunten.
„Onze hele Zandvoortse gemeenschap achten wij samen verantwoordelijk voor het welzijn van allen, en
het uitvoeren van de verschillende
punten kan alleen in samenwerking
en medewerking van de andere partijen" aldus de lijstaanvoerder.
De afgelopen raadsperiode heeft het
CDA de wethoudersportefeuille huisvesting en volksgezondheid bezet.
Men heeft dus gewerkt met een collegeprogram. Door Van As wordt gezegd. dat er een goede samenwerking
is geweest, maar dat het CDA van
mening is dat het CDA open moet
staan voor alle partijen en bij voorbaat geen enkele partij wil uitsluiten.
„Wanneer echter een geheel andere
koers gevaren zou moeten woro'en,
naar aanleiding van de verkiezingsuitblag, wat dan?"

ZANDVOORT - Door de kunstenares Emmy van Vrijberghe
De Coningh is een serie kaarten getekend van de Zandvoortse bomschuit.
Eén kaart laat de hele schuit
zien, terwijl op de drie andere
details van de boot zijn afgebeeld.
Uitgave van deze kaarten werd
verzorgd door K9c-kunst aan
het Gasthuisplein in Zandvoort, en ze zijn getekend naar
een model van de Zandvoortse
bomschuit die in de regenten-
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kamer van hei Cultureel Cen-

trum staat opgesteld.
De kaarten kosten incl. cnveloppen per .serie ƒ 4,— en zijn
verkrijgbaar in de galene K9ckunst. dagelijks van 13.30 16.00 uur geopend behalve op
zondag, maandag en dinsdag.

In de aandachtspunten wordt gezegd:
„Contracthandhaving totdat economisch alternatief voor gemeente en
bedrijfsleven aanwezig is." In het programma wordt verder niet gezegd wat
het CDA onder een „economisch alternatief' verstaat, wel wordt geconstateerd dat „recentelijk is gebleken
dat het circuitkontrakt niet op korte
termijn kan worden opgezegd en dat
het rijk stringente toepassing van de
wet geluidhinder nastreeft, zodat de
mogelijkheden voor woningbouw in
Zandvoort niet groter worden."
In dit verband merkt het CDA op dat
zij vasthoudt aan de motie van november 1979 waarin wordt verklaard
dat het circuit dan alleen kan worden
opgeheven indien er vervangende rnogelijkheden zijn geschapen die de huidige inkomstenbron voor gemeente
en middenstand kunnen compenseren.
Wat het CDA wil met het circuit of
circuitterrcin wordt opengelaten, de
tijd zal moeten leren wat men
verstaat onder een „economisch alternatief."

Verantwoordelijk
De landelijke leuze van het CDA „Samen verantwoordelijk in een maatschappij met zeer geringe economische mogelijkheden" geldt ook voor
het CDA in de badplaats.
Het is niet eenvoudig wanneer men
jarenlang aan méér gewend is geraakt
een stapje terug te doen. Hierin ligt
volgens het CDA echter ook een uitdagmg om wegen te zoeken voor een
groei van het bestaan.

De WD voorziet bij een vergrijzing
van de Zandvoortse bevolking een
steeds frequenter beroep op de eersteHjns-gezondheidszorg. „Het huidige
beleid is er terecht pp gericht de
bejaarde zo lang mogelijk in zijn eigen
omgeving te laten, dus zal er ook een
dienstensektor over de middelen moeten beschikken om haar taak naar
behoren te vervullen" aldus het prograrama.
Omdat ook de WD van mening is dat
een ieder recht heeft op een leefomgeving van goede kwaliteit, heeft iedereen ook de plicht om milieuverontreiniging tegen te gaan. Hierop moeten
de inwoners gewezen worden, terwijl
bij het opstellen van struktuur-, bestemmings- en verkeersplannen de
voor- en nadelen ten aanzien van het
milieu zorgvuldig afgewogen dienen
te worden" zo luidt het programma.
Partikulier initiatief
In een vakantiebungalowpark op het
Op sportgebied en het welzijnsbeleid circuitterrein ziet de WD voorlopig
neemt het partikulier initiatief nog nog niets.
steeds een belangrijke plaats in, en
terecht zo wordt geconcludeerd.
„Zandvoort heeft een wereldnaam opGewezen wordt op het werk van de gebouwd dankzij het circuit, en wij
planvoorbereidingscommissie van de strijden om dit te behouden. Je weet
afgelopen jaren. „Het is niet de ge- wat je hebt en niet wat je krijgt. Het
meente die beslist maar de inwoners zal moeilijk zijn om te streven naar
zelf. De mensen kunnen hun wensen een andere recreatieve functie van het
ten aanzien van het welzijnsbeleid terrein want een vakantiebungalowkenbaar maken aan deze commissie park zal waarschijnlijk in de miljoedie een vierjarenplan tot stand heeft nen lopen. Denk alleen maar aan het
gebracht waarbij de hulp van vrijwilh- rioleringssysteem dat aangelegd zal
gers onontbeerlijk is" aldus de WD. moeten worden omdat het waterwinDe taak van de overheid is het parti- gebied zulks vereist. Uitsluitend een
kulier initiatief ook in de sport te park met banken en een speelvijver
stimuleren, waarbij de jeugd dient te voor de kinderen en wat kortkamworden aangezet tot een zinvolle vrij- peerders zie ik niet zitten, we strijden
etijdsbesteding, waarbij georganiseer- voor de inkomsten van Zandvoort en
de sport een belangrijke rol kan spe- de neringdoenden, en een dergelijk
len.
park levert niets op" zegt Attema, die
Meer aandacht zal moeten worden herhaalt „Je weet watje hebt en niet
besteed aan de binnensport, waarbij wat je terug krijgt, met andere woorde realisering van de sporthal aan het den gooi geen oude schoenen weg,
ZVM-terrein een belangrijke bijdrage voordat je passende nieuwe hebt gekan betekenen voor het opheffen van vonden."

GROEPERING GEMEENTEBELANGEN

Een nieuw beleid, ander
ZANDVOORT - „Deze nieuwe groepering stelt zich ten doel een geheel
nieuw beleid te voeren ten aanzien
van de problemen, die Zandvoort als
eenmaal zo bekende en vermaarde
badplaats bedreigen", zo luidt een
persbericht van de groepering „Gemeentebelangen" die onder lijstnr. 8
deelneemt aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Lijstaanvoerder J.J. de Koning en de
heren M.B.V. Jansen en J.J. Pas zijn
van mening dat het huidige gemeentebeleid omgebogen moet worden. De
recreatievraagstukken, circuitbelangen, woningnoodproblemen zijn zo
langzamerhand slepende kwesties geworden waarvoor geen goede oplossing wordt aangedragen noch een
goed initiatief wordt ontwikkeld, men
is van mening dat stelling genomen
dient te worden tegen wat wordt genoemd „de verloedering van de badplaats".
Terecht is de bevolking ontevreden
over dit afbraakproces waarbij met
vele en velerlei belangen wordt gesold. Politieke besluitvorming, gepaard aan een ontstellend gebrek aan
inzicht in de specifieke problemen
van een recreatiegemeente met een
duidelije funktie in het internationaal
toerisme, heeft Zandvoort tot nu toe
grote schade toegebracht", aldus het
persbericht dat vervolgens stelt dat
zowel de handeldrijvenrie middenstand, als de woningzoekenden en de
zorg voor de beroepsbevolking de gevolgen ondervinden van de bestuurlijke onmacht.

Circuit
Eén der kandidaten, namelijk J.J,
Pas, blijkt vice-voorzitter te zijn van
de Stichting Vrienden van het Circuit
aldus het persbericht, dat tevens verwijst naar de opinie-onderzoeken
waaruit blijkt dat 85r< van de Zandvoortse bevolking voor het behoud
van het circuit is. Men constateert dat
een steeds toenemende kritiek vanuit
de bevolking tot nu toe geen invloed
heeft gehad op het gevoerde beleid.
„De regelmatige lastenverhoging voor
de bevolking, onroerendgoed-belasting, reinigingsrechten, gaspnjs en ieges-kosten. weerspiegelen een gebrek
aan bestuurlijke kwaliteiten en een
onverantwoord financieel beheer dat
zich niet richt naar de draagkracht
van de burgers", aldus de stellingnarne van deze groepering.

Lijstas n voerder J.J. Koning, M.B.V. Jansen en veteraan J.J. Pas.

Zandvoortse bevolking. „Vanuit deze
beginselen staat de partij open voor
alle inwoners die willen afrekenen met
de huidige koers en die een deugdelijke verandering wensen m de benadering van de huidige stagnerende problemen", aldus het programma, waarin met wordt gezegd hoe men de
diverse belangen wil verwezenlijken.

Verkiezingsprogramma
Door Gemeentebelangen wordt geen
verkiezingsprogramma gebracht, wel
een terugblik op het gevoerde beleid
van de afgelopen jaren, een beleid
waarvoor men geen goed woord over
heeft.
De kritiek van Itjstaanvoerder Koning
is gericht tegen het huidige gemeentebestuur „Dat steeds minder begrip
toonde voor de belangen van ZandVport als badplaats. En ook geen rekening hield met de eisen die ongetwufeld aan een badplaats voor mternationaal toerisme gesteld moeten en
mogen worden. Niet te tellen zijn de
vroegere zo trouwe zomergasten die
Zandvoort door de jaren heen voorgoed de rug hebben toegekeerd, uit
protest, uit teleurstelling, uit ongenoegen", aldus Koning.
Hij vindt dat hij als echte Zandvoorter hiertegen op mag komen en is van
mening dat Monopole gered had moeten worden, de Hulsmanhof niet gesloopt en het Cultureel Centrum een
miskleun van de eerste orde is, „dit
had een huis voor Zandvoorters behoren te blijven", aldus Koning.

Nieuw beleid
Een nieuw beleid f f aat Gemcentebelangen voor, door d heer M.B.V. Jansen wordt gezegd. ~>at veel problemen, hierbij denke:.de aan middenstand. womngzoek< nden. bejaardenzorg door Gemeentebelangen op een
verantwoorde vertrissende wijze zullen worden aangepakt, zonder politiek oogmerk".
„Het kan anders en het moet anders",
aldus nummer twee van de lijst die
zegt dat Geemeentebekmgen zioh
heeft verwonderd over de aanslag onroerend goed-belasting. ..Deze zaak
zal de Komende tud opnieuw bekeken
moeten worden en bijgesteld, ,.Ecn
nieuw beleid, een andere koers", aldus
Jansen.

„Wij zijn van mening dat bij de sarnenstelling van een college niet voorbij mag worden gegaan aan de wens
van de Zandvoortse kiezers, er zal van
te voren wel overeenstemming over
een aantal punten moeten worden
bereikt, wil het CDA evenals de vorige
periode deel uitmaken van het college". aldus Van As, die zegt niet te
weten \vie er voor een eventuele wet- Het vergt politieke moed om een
houderszetel in aanmerking zal ko- duidelijk standpunt in te nemen over
men. Geruchten uit de achterban dat de rol van de overheid in een periode
hij dat zelf zou zijn worden voorzien van beperkte financiële mogeliikhevan het etiket „geen commentaar". dcn. De tering zal naar de nering

De groepering „Gemeentebelangen"
zoekt dan ook haar kracht niet in een
politieke groepering, maar wil zich
inzetten voor de breek- economische
en maatschappelijke belangen van de
EMANCIPATIE VOOR IEDER:

Circuit

de zandvoortse lijst 5 Oplossingen

Uit het verkiezingsprogramma komt
niet duidelijk naar voren wat het CDA
nu precies wil met het circuit.
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Volksgezondheid en milieu

Emancipatie

de zandvoortse lijst 5

Bomschuit
centraal

het tekort aan binnensportakkommodaties.

Strand en toerisme

EMANCIPATIE VOOR IEDER:

ZANDVOORT - De speciale aandachtspunten van het CDA-programma voor de raadsperiode
1982-1986 vermelden onder andere voor volkshuisvesting een realisatie van 400 tot 500 nieuwe
wooneenheden in de komende
raadsperiode; de ondersteuning
van een zo rechtvaardig mogelijk
toewijzingsbeleid, uitwerking en
afronding van de ruimtelijke
struktuurstudie.
Eén en ander moet dan wel geschieden in samenwerking met
de Provincie Noord-Holland omdat anders een meer omvangrijke woningbouw op een zo kort
mogelijke termijn de mist in
gaat.
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moeten worden gezet, heroverweging
van overheidstaken is strekt noodzakelijk. De praktijk leidt tot een nieu\ve stijl van besturen in die zin dat er
meer dan ooit duidelijke keuzen moeten worden gemaakt, aldus het CDA
in haar programma.

Inzet

Oplossingen voor nijpende problemen
worden aangedragen door de heer J.J.

Pas. Na veel terugblikken, onder andere op de totstandkoming van het
zwembad. „Ik hoor het nog, het werd
afgedaan met een snauw: Wat denkt u
nu. het beter te kunnen weten dan de
mensen van de sportfondsenbaden?
Ik kreeg nog net kans om te roepen:
wij moeten geen sportfondsenbad
hebben".
Als oplossing voor het exploitatietekort van het zwembad wordt door
hem gezegd: ..Stopzetten, inclusief alIe lapmiddelen, schommels, draaimolen, kindertum, tennisbaan etc. Eenvoudig het zwembad afstoten. Een
goede koopman moet verlies kunnen
nemen. Afstoten aan een particulier
met On conditie, dat er gezwommen
kan worden en verder het terrein voor
• sport vni geven. En dan weer niet-wat
het gemeentebestuur en deze raad
graag doen- zich aoor alle mogelijke
bepalingen zich toch met het projekt
bemoeien.
Gemeentebestuur en Raad. u hebt nu
twaalf jaar de burgere de z\vembadbelastmg «verkapt) opgelegd en met de
exploitatie doorgemodderd Doe nu
eens wat ik adviseer, „dit is een nieuw
beleid", aldus de heer Pas

Casino
Uit het verhaal van de heer Pas blijkt
djt men destijds ten aanzien van het
Casino meer naar hem had moeten
luisteren, dan had men niet de boot
gemist. Alle personen die ook maar
iets met de stichting van het Casino te
maken hebben gehad worden m één
adem genoemd en Pas belooft zijn
kiezers dat er een plan klaarligt voor
miljoenenbe.-.uinigingen ten aanzien
van het Casino, bezuinigingen wehswaar van het Ri|k, maar zo zegt hu:
„Zandvoort zal er wel b'y varen'' Hoe
wel. wordt niet nader omschreven
De heer Pas besluit zijn betoog met de
woorden
„Nu denken rle CDA. PvdA. D'G6 en
Inspraak Nu dat de burgen] dit allemaal vergeten is dat zif tegen de wil
van de burgenj m du dorp besturen,
kunnen blijven besturen In do pers
staat te lezen over i m m t e h i k e orde
nmg milieu, ec.'lleiu'pruuTani. schone
duinen, allemaal leuk gekeuvel ma.ir
de 1ZiiiuivoorttTs zun dit wamvelen
beu "

weet u dat u kilometers
kunt lopen mei veters
van PEETERS
haltestraai 56

WEEKMÉDIA 30

Verrassend resultaat
ZAXDVOORT - Afgelopen weckend
barstte in ïu.'t schouw „De Hoekstuon" in Amsterdam het gejuich en
applaus ios. bij de overwinning van
Zandvoorter Mohammed Krim. Niet
alleen de in groten getale mecgckomen Zandvoorlsc supporters van
AFAFA waren in extase van deze
Roede partij. Sieehts twee weken warcn de beide deelnemers uit Zandvoort gegeven om 7,ich op deze wedstrijden voor te bereiden. Een bizar
korte periode, waarvoor coach en
trainer Peter Koopman geplaatst
was, ren bijna onmogelijke opgave
om de jongens verantwoord op niveau te Krijgen. Dag en nacht hebben
ze getraind volgens de deskundige
planning van Koopman. Het resultaat was verrassend.
_
Al clirekt bij het Kaan van de bel voor
de eerste ronde begon Mohammed
pressie uit te oefenen op zijn veel meer
ervarene tegenstander Beresteijn.
Steeds buiten het bereik blijvend van

de langere armen en benen van zijn
opponent, scoorde hij keer op keer
met, snoeiharde trappen en werd elke
poging van zijn tegenstander om bij
hem te komen afgestraft met een
huizenhoge worp en een „hoofdlanden" van Beresteijn.
Vedat Cakir was de tweede kickbokser van AFAFA die in de ring verscheen en weer werd de zaal half
afgebroken en werden er zelfs premies
op deze partij gezet. Het moest de
nieuwkomer AFAFA zijn, die in staat
moest zijn de macht van Mejiro Gym
uit Amsterdam te doorbreken. Zijn
tegenstander was de op internationale ervaring stoelende ,,De Wit".
Het was De Wit, die van plan was het
initiatief te nemen, doch na een aantal rake trappen op zijn benen en
hoofd, kwam hij aan het einde van de
eerste ronde duidelijk in de problemen. Dit beeld vervolgde zich in de
tweede ronde, te meer omdat Vedat
de opdracht had gekregen zijn tegen-

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman en Mol.
Arts: H. Padding, tel. 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen.
Anderson, tel. 12058, Drenth, tel.
13355, Flieringa, tel. 12181, Zwerver,
tel. 12499.
TANDARTS: telefoon 023-313233.
WIJKVERPLEGING: Zr. T. Dijk, Lorentzstraat 435. tel. 12382.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N.
v. Berkel. Zeestraat 71, tel. 13073.
VERLOSKUNDIGE: mevr.
Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847.
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht).
POLITIE: telefoon 13043.

BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND.
ongevallen 023-319191, besteld vervoer, tel. 023-319277.
TAXI: telefoon 12GOO en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g.
023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,
maandagavond van 7.00 tot 8,00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt dat
er voor de vrager geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 11.00
tot 12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD telefoon 18083.
WERKLOZENCOMITÉ, spreekuur
iedere maandagmorgen van 11.00 tot
12.00 uur in de openbare bibliotheek.
Op dat tijdstip ook telefonisch be-1
reikbaar onder nr. 14131.

Hervormde kerk. Kerkplein: 10.00
uur: dr. G. Snijders uit Haarlem,
crèche aanwezig.
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;§ers
stander niet te laten „clinchen" met
de verwachting van het betere knieënwerk, maar juist zijn tegenstander te
werpen, zodra deze inkwam. Slechts
in de derde ronde, overtuigd van een
puntenvoorsprong, wist De Wit, gedreven door de moed der wanhoop
met een ,,low Kick" te scoren, maar
werd onmiddellijk daarop afgestopt
door een stotencombinatie van Vedat.
Des te groter was de verbazing toen
bleek dat de Wit op punten had gewonnen. De vraag of hier niet iets mis
gegaan is in de beoordeling, lijkt gerechtvaardigd. te meer daar de gemaakte wedstrijd-analyses en de mening van de zaai het tegendeel aangaven. Een herbeoordeling via de videoopnames is aangevraagd.

INSPRAAK NU! LUST 4
V.l.n.r.: J. Kuijpers Wentinck, A.N. Gielen, mevrouw Lies Pot, lijstaanvoerder Flieringa,
mevrouw Tine Oudshoorn, mevrouw Wil Moerenburg en huisarts Anderson.

Voor een gezond alternatief!
ZANDVOORT
van Ostadestraat 16

Vrijstaand woonhuis
met achterom en royaal zomerhuis.
Indeling: hal, kamer en suite, serre, toilet,
keuken, kelder. 1e etage: 4 slaapkamers,
douche.

Gereformeerde kerk, Julianaweg
15: 10.00 uur: kandidaat M.J. Aalders uit Amsterdam.
ZANDVOORT - Woensdagmiddag 28
Rooms Katholieke Kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote april werd Paiisserie Thomas in de
Krocht: zaterdag 22 mei 19.00 Haltestraat geopend. Een bijzonder
opening, want behalve de
uur: eucharistieviering met orgel feestelijke
talrijke bloemstukken was er ook een
en samenzang. Zondag 23 mei spontaan
optreden van de bekende
8.45 uur: stille eucharistieviering; Jazzformatie Billy B Jacket.
10.45 uur: eucharistieviering met De jazzklanken pasten wonderwel in
medewerking van het St. Caeci- de sfeer van dit geheel gerenoveerde
etablissement, waar het goed toeven
liakerkkoor.
is voor een kopje koffie, en waar men
Radiokerk Bloemendaal, Vijver- kan kiezen uit niet minder dan twaalf
weg 14: 9.30 uur: ds. E.Th. Thijs; soorten in eigen banketbakkerij vervaardigd gebak.
19.30 uur: ds. L.J. Boeyinga.
ook een kleintje pils, of ander
Kerk van de Nazarener, Zijlweg Doch
drankje kan men er krijgen terwijl de
218, Haarlem: 9.30 uur: zondags- kaart
een kleine lunch laat zien.
school,
bijbelgespreksgroepen;
10.30 uur: ds. J. Smink, morgendienst; 19.10 uur: doopdienst, ds.
J. Smink sr. en ds. J. Smink jr.
Woensdag 26 mei: 20.00 uur: bijeenkomst celgroepen.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere aankondiging zondag 9.30 en
16.00 uur; woensdag 20.00 uur:
diensten in gebouw Pijlslaan 9 te
Haarlem.

De nieuwe eigenaars van de Patisserie. die al sinds 1920 in dit pand is
gevestigd, zijn de heren Th.F. en J.W.
van Houten die met de heropening
van deze zaak ervoor hebben gezorgd
dat een van oudsher bekende gelegenheid in dezelfde stijl kon worden voorgezet.

hersteld, want het is nu ook mogelijk
rechtstreeks uit de kerk op zondagmorgen even in de Haltestraat bij
Patisserie Thofnas langs te gaan omhet kersvers gebak mee te nemen
naar huis.
Wilt u bestellen? Ook dat kan, het
telefoonnummer is: 14738, thuisbezorgen zoals vroeger is er helaas niet
Om tegemoet te komen aan de huidige meer bij, dat is wél uit de tijd.
trend, waarin de nostalgie geen onbekend gegeven is, heeft men de zaak Voorlopig op dinsdag gesloten, de
een eigen sfeer gegeven, die terugreikt overige dagen wordt de zaak om 9.30
naar de jaren van voor de tweede uur geopend.
wereldoorlog.
Bovendien werd een oude traditie

Vraagprijs f 158.000,- k.k.

VVD

Inlichtingen:

H. W. COSTER BV
Telefoon 15531
Trage gaan en verre zien.
fs het werk va» wijze Hen.
Guido Gezel/e
(1S30—IS99I

Foto: Jenny E. Wesly

De
te koop gevraagd:

met slaapstand.

Progressieve
Partij
Zandvoort
Lijst 6

Tel. 02507-18388.

verspreidt affiches.

autozitje

Heeft u ze al ontvangen?
Tel. 17958.

kopen we bij een

echte bakker!

Geboren:
Joyce Desiré, dochter van R.W.
Mol en A.M.A. van Overpelt;
Louise, dochter van D.J. Bindels
en J.C.A. Todd.
Gehuwd:
A.C. Terol en M.C. van der Zwart;
Willem van der Werff en M. Blasé.
Overleden:
Theodorus B.H. Veling, 70 jaar;
Maud J.E. Blogg, geb. Smits, 60
jaar; Anna M.E. Meester, geb.
Hoppe, 84 jaar.

Een fijne BIEFSTUK kopen we bij een
Onze welverdiende

VAKANTIE

ZANDVOORT - In de maand april
werden de onderstaande voorwerpen
en hond op liet politiebureau als ,.gevonden" opgegeven.
Hond (Dalmaner); halstasje; parkiet;
portefeuilles; bril; kammetje; hancitas; horlouc: portemonnee; sleutels;
bankbiljetten van 25 (ruiden: verzekeriniKplautje bromfiets MVQ-964: keeperhandsehoen: wollen want; zwaardsurfplank.
Inlichtingen kunnen ingewonnen \vorden op het bureau van de politie of
telefonisch: 13043.
Kijkdayen gevonden fietsen: iedere
tweede en vierde woensdag van de
maand tussen 14.00 en 15.00 uur.

C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
Geeft u de raad, bij de aankoop van een uurwerk.
niet overijld te handelen, maar wel in de toekomst te
kijken. Hei is tenslotte de aanschaf voor Uw gehele leven.
De tijd van Waaning is precisie-tijd en hij adviseert
u daarover gaarne.
Kom! u eens kijken in zijn showroom, 'l Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met elektronische apparatuur.

Als je toch moet betalen
haal het dan maar op de Tolweg
BAKKERIJ

Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01

boeken we bij een

Gevraagd:

ÉCHT REISBURO

vlotte
jongen

bijvoorbeeld:

EUR

Thomas Café complet
Nu ook voor een lichte lunch of een klein
gerecht tussendoor.

Slaroomsoezen voor thuis
Thomas
lhiltustnr.it 13
Ti-lcfooii 14738

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET
ARTIKELEN

naar:

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsosseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507 -131 76
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67.
TE KOOP:

surfplank
compleet m. tuigage
en 3-delig surfpak.
Weinig gebruikt.
Tel. 02507-15369.

Te koop:
Queen Arme
salontafel
f50.-

Tel. 02507-12088
- na 20.00 uur.

Partij

strandgoed

A. s. zaterdag en zondag

1 halve dag p.w.
Flat t.o. circuit, tel.
02507-14429.

Voor al uw c.v.-, loodgietersen dakbedekkerswerk

voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

Onze keuken is geopend vanaf 1 1 .00 uur.
Wij serveren o. a. kalfsragout, sandwiches, croquetten
en diverse soepen.

huishoudelijke
hulp

voor een exclusieve
herenboetiek
in Zandvoort.
Enige ervaring.

Drogisterij - Reform

ZANDVOORT - In de komende week
zijn weer een aantal evenementen gepJand. zoals:
xaterdag 22 mei: „Fly Away' 1
Vliegerwedstrijd om ,,De zilveren
vlieg van Zandvoort". Tevens voorronde Ned. Kampioenschap en
vliegervierdaagse.
Parkeerterrein
Zuid, aanvang ± 14.00 uur, inl. 0250714618.
zondag: 23 mei: Motorraces, Circuit
van Zandvoort. aanvang 13.00 uur.
dinsdag 24 mei: 4e Zandvoortse
Avondfietstoehten, inschr. en vertrek
strandpav. 8 Trefpunt
v.a. 18.30 uur.
leertempo 22 1 /- km p.u., inl. 0250717547.
vrijdaff 28 mei: Film Inn, Openbare
Bibliotheek, toegang gratis aanvang
21.00 uur.
zaterdag 29 mei: Beierse kapel van de
IJmuider harmonie Raadhuisplein,
aanvanp: 20.00 uur.
maandag: 31 mei: Internationale Pinksterraces. Circuit van Zandvoort, aanvang: 12.00 uur.
maandag 31 mei: Club wedstrijden
zeilen, Wate.rsportver. Zandvoort,
Zuider.strand.
mei /juni: Zaalvoetbaltoernooi in du
Pellikaanhal, Zandvoortmeeuwen.
Voor nadere informatie: VVV Zandvoort, tel. 02507-17U47.

Gevraagd:
flinke

tel. 02507-19071.

Ook uw reisburo.
Ja toch ? ? ?

Mannstanüen: zondag 23 rnci NI\I 6.40
uur
Springlij dinsdag 25 mei.

Horlogerie

R. v. d. WERFF

goede slager!

Kerkstraat 22, Galerij 16 - Zandvoort \
Tel. 02507 -1 39 51 of 020 - 24 22 22i-KS 54 44

ZANDVOORT - De waterstanden
voor do komende week:
Datum H W LVV
HW I,W
21 niL-i2.37 1U2
15.03 23.14
15.44 23.59
22mei3.19 n.:!o
23 mei4.03 12.14
16.25
24 mei J.-17 0.27
17.10 12.58
25 Hiei5.2<i 1.16
17.55 13.40
2(imoi(i.lü 2.00
18.46 14.23
27 rm'i7.05 2.4G
19.39 15.18

De V V U vindt dat
een sluitende gemeen
tebegroting een hoeksteen behoort te zijn
voor een verantwoord
financieel beleid.

Hotel LAMMY
vraagt

1,50

te koop, w.o.:
emmertjes, schelpjes,
ballen, zwembanden
enz. Inl.:
tel. 020-762244.

NET MEISJE
niet beneden de 18 jaar voor alle voorkomende werkzaamheden.
Vanaf 1 juni tot 1 oktober.
Inl.: Mevr. E. v. d. Werff,
Hogeweg 34, Zandvoort, tel. 02507-13466.
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STREEK VVV ZUID-KENNEMERLAND IN JAAROVERZICHT

HAARLEM - De Streek VVV
Zuid-Kennemerland is van mening dat het jaar 1981 wel eens
het begin zou kunnen zijn van
een wijziging in de toeristische
struktuur van de gemeente Zandvoort.
Dit blijkt uit het jaarover/i<!ht
1981 van de Streek VVV, waarin
aan Zandvoort de nodige aandacht wordt besteed.
De situatie rondom het circuit geeft
aanleiding om het beknopte jaaroverzicht daarmee aan te vangen. Hoewel
de racebaan in haar gehele bestaan
vanaf 1948 niet vrij is geweest van
allerlei discussies rond het thema , ja /

KOOP nederlands
KOOP Philips
maar dan wel bij mij
WIM PEETERS
haltestraat 56

Fly-away

nee circuit" slaat het jaar 1981 in dat
opzicht alles. Tot in 's lands vergaderzaal kwamen de tongen los toen er een
beslissing genomen moest worden om
een veiligstelling van de Grand Prix
1982 te verzekeren.
Het resultaat is bekend. De Cenav Circuit Exploitatie Nederlandse Autosportvereniging - kampt met financiële problemen, de Grand Prix 1982
is geschrapt van de wereldlijst en
onder de noemer „breed overleg" zullen het rijk, provincie en gemeente
bezien op welke wijze een nieuwe
bestemming voor het circuitgebied
mogelijk is. Het wegvallen van het
racegebeuren in Zandvoort zal tevens
een aanzienlijke vermindering van de
zogenaamde „free publicity" geven,
zowel in Nederland als daarbuiten"
aldus de Streek VW in haar jaaroverzicht.

Ook de Canadese zakenman Hordo
komt in dit overzicht ter sprake. Geconstateerd wordt door de Streek
VW dat de spektakulaire plannen
van Hordo de gemoederen wél in beweging hebben gebracht, maar dat de
gewijzigde exploitatie-opzet een eventuele sluiting van het Dolfirama tot
gevolg zou hebben, een grote verschraling van het toeristenpakket betekent hetgeen in hoge mate valt te
betreuren.

Zandvoort Bulletin

Waardering ook voor het zeer verzorgde drukwerk „Zandvoort Bulletin"
waardoor het WV-werk in ruimere
mate naar buiten werd uitgedragen.
Er is een groeiende samenwerking
tussen de VW's aan de Nederlandse
kust. Uit deze samenwerking is ook in
1981 een gezamenlijk optreden op enkele Duitse beurzen tot stand gekomen. Deze samenwerking heeft zich
niet alleen tot „promotie" beperkt,
ook ontstond een kontakt met de
betreffende ministeries over de berichtgeving omtrent de situatie van
het zeewater. (Eerder waren de badplaatsen het namelijk niet eens over
de aanpak en de normstelling, dit is
dus nu beter geregeld.
Aan de Groene Kustweg Organisatie
zal Zandvoort in de toekomst waarschijnlijk niet langer deelnemen. Gebleken is dat deze organisatie, die ten
doel heeft de toeristenstroom langs de
kust te leiden, in Zandvoort te weinig

Gastheer van Zandvoort op 22 december 1980 feestelijk ingesteld.
Toch bleven de resultaten hiervan in 1981 nog beneden de verwachtingen.
archieffoto
mogelijkheden heeft om zich in positieve zin voor Zandvoort te manifesteren. Voorstellen om zich terug te trekken zijn inmiddels ingediend.

Gastheer van Zandvoort
De opzet van het arrangement „Gastheer van Zandvoort" verliep geheel
volgens plan, al zijn de resultaten iets
onder de verwachting gebleven, aldus
het jaaroverzicht.
In totaal werden 75 boekingen gemaakt met een totaal van 220 personen, een voorzichtige schatting van
het totale logiesbedrag voor deze
groep bedraagt ƒ 25.000,-. Hierbij
moet dan niet vergeten v/orden dat

aan de bestedingen buiten het arrangement om, geen aandacht worden
besteed, doch dat die zeker niet te
verwaarlozen zijn.
Ook het nieuw ingevoerde systeem,
waarbij de gast aan de balie alleen
kosten en provisie voldoet en het
restant aan het logiesaclres, heeft de
afhandeling op het VW-kantoor belangrijk vereenvoudigd. De verkoop
van de WV-geschenkbon bleef stijgen, van ƒ70.512,- in 1980 naar
ƒ78.257,50 in 1981. „Gelet op vergelijkbare plaatsen in Nederland mag
verwacht worden dat deze omzet zeker nog hoger kan worden" aldus de
Streek VW Zuid-Kennemerland in
haar jaaroverzicht over 1981.

door

Margreet Ates

Tips en suggesties: 17166

A>~ v%

strand er weer schoon en fris bijligt
en dat is wel nodig ook, want de
temperaturen gaan weer omhoog,
zodat er wellicht opnieuw een goed
weekend in zit.

Gesnapt!
Dit jongetje verdiept in zijn
spel „gesnapt" door onze fotografe.
Deze foto kan afgehaald worden door de „gesnapte" zelf op
ons kantoor Gasthuispleiii 12.

Schuim
Niet alleen het schuim op de
pilsglazen stond het afgelopen
weekeinde in de belangstelling op het strand, doch ook
het schuim langs de vloedlijn
dat een abominabele stank
verspreidde.
Sommige badgasten liepen met
zakdoekee voor de neus op zondag
morgen, »ant zelfs de meest geharde strandpachter moest toegeven
„dat het zelden zo erg is geweest".
Strandgangers , de mens anno
1982 weet niet anders, vroegen of
chemische afval hiervan de oorzaak was. Ook werd geïnformeerd
of Zandvoort misschien een lozing
op zee bezit, de grapjes over „te
veel wasmachines" nog daargelaten.
Toch is dit een biologisch proces
dat ieder jaar op gang schijnt te
komen in het voorjaar. De algen
sterven af en speciaal bij landwind
verspreiden de afstervende wieren
een afschuwelijke lucht. „Niet ieder jaar is dit zo erg en ik denk dat
wij het nu gehad hebben, want ten
eerste is de wind de laatste dagen
gedraaid en ten tweede is het afstervingsproces bijna voltooid, zodat wij de rost van de zomer de
gewone frisse zeelucht zullen hebben", aldus een der strandpachters.
Over bleef ook een vuile drab, die
nu bijna is verdwenen, zodat het

Nu blijkt „goed" en „goed" ook
voor velerlei uitleg vatbaar, want
bij de belastingdienst in Haarlem
schijnt men andere maatstaven
aan te leggen dan de gemiddelde
strandbezoeker. „Er zijn heel wat
mollen die diep wroeten hoor, nuttige, maar lastige beestjes, niet
voor niets gaat een enthousiast
tuinier de mollen met verdelgers te
lijf', zo werd verzekerd.

Voorzorgsmaatregelen
In aktie kwam het afgelopen weekeinde ook de brandweer, die een in
brandgevlogen
kampeerwagen
moest blussen. Trieste bijkomstigheid was, dat hierbij een hond om
het leven kwam. Het lijk van het
beest bevond zich nog in de uitgebrande auto, toen Jenny Wesly
hiervan een foto kwam maken.
„Een afschuwelijk gezicht", aldus
de hevig geschrokken fotografe.
Ook in de vergadering van de cony
missie midden- en kleinbedrijf die
afgelopen dinsdagavond werd gehouden, werd verontrust gereageerd op de brand in de langs de
boulevard geparkeerd staande
kampeerwagen. Commissielid Abbenes vroeg of de gemeente nu al
maatregelen heeft getrofffen deze
kampeerwagens naar een speciaal
terrein over te brengen.
Enkele maanden geleden kwam
raadslid Landman al met het voorstel deze te parkeren op het terrein
naast Garage Strijder. Van de zijde
van Strijder zou hiertegen geen
bezwaar bestaan. De wagens worden veelal tegen de avond geparkeerd. ,Ons ontbreekt de mankracht om ze dan weg te laten
slepen, bovendien kunnen wij niet
op de raampjes kloppen om na te
gaan of er zich slapende mensen in
bevinden" (die dan wel mooi de
toeristenbelasting ontduiken), aldus de burgemeester. Het probleem heeft wel de aandacht van
het college en dat is tenminste
wat.

betreft de verbetering van de wegen.
Uitgerekend in dezelfde periode
worden wegwerkzaamheden uitgevoerd aan de Zeeweg (toegangsweg naar de badplaats).
Resultaat op een mooie zonnige
dag laat zich gemakkelijke raden.
De burgemeester antwoordde dat
het soms in de eigen gemeente
moeilijk is de zaken te coördineren, dat men blij is dat werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd,
met omliggende gemeenten herstelwerkzaamheden uitvoeren in
coördinatie lijkt dan wel heel
moeilijk te worden. Maar ook deze
vraag werd genoteerd.

Van de politie
De strandpolitie die juist dit weekeinde de werkzaamheden begon,
heeft meteen ondervonden dat de
coördinatie tussen het Eode Kruis,
afd. Zandvoort, die een vrijwilliger(ster) beschikbaar stelt op drukke
dagen en de politie uitstekend is
verlopen.
'
In het weekeinde werden 17
strandbezoekers bij de EHBO-post
geholpen en moest de GG en GD
acht maal in aktie komen.
Het strandbezoek was druk tot
zeer druk en in totaal werden er 44
kinderen opgevangen die verdwaald waren.
Een 33-jarige inwoner uit Almere
die op het strand aan het vliegeren
was, werd op het strand aan twee
vingers gewond, doordat een 18jarige Zandvoorter met een crossmotor tegen de vliegerlijn aanreed.
En ik maar denken dat motorcros-

sen op het strand en zeker een
druk strand verboden is.
In totaal werden de afgelopen
week vier surfplanken gestolen,
dus wordt de surfers aangeraden
hun eigendom goed in het oog te
houden. De planken verdwijnen
soms sneller dan men zelf kan
surfen.

Aktiviteiten
Veel belangstelling is er voor de
avondfietstochten. Het aantal
deelnemers is groeiende. Afgewacht moet worden of het deelnemersaantal hoger wordt dan vorig
jaar, volgens Klaas Koper gaat het
de goede kant op.
ledere dinsdagavond kan gestart
worden bij 't Trefpunt en men kan
nog steeds in aanmerking komen
voor een herinneringsstandaard,
want er kunnen nog wel acht
avonden worden gefietst, maar zeker de standaard voor vier of zes
maa! 30 km kan nog gehaald worden.
Aanmelden en starten, dinsdagavond om 18.30 uur.
De talentenjacht in strandpaviljoen nr. 7 „Johnny", gaat aanstaande zondagmiddag van start.
Er zijn al deelnemers gemeld. Voor
de muziek zorgt Scara Mouche en
voor familieleden en vrienden is er
genoeg gelegenheid de debutanten
aan te moedigen en ondertussen te
genieten van een barbecue-maaltijd.
Voor een shaslickspies, stokbrood,
sausjes en salade betaalt men dan
ƒ 17,50 per persoon. Het belooft
gezellig te worden, terwijl het competitie-element niet zal ontbreken.

ZANDVOORT - Berouw komt na de
zonde, tenminste dat kan worden afgeleid uit de gift van honderd gulden
die op het politiebureau werd afgegeven door een onbekende.
Het geld is bestemd voor de eigenaar
van de halfgeroosterde kippen, en bestemd voor de aankoop van vier nieuwe. De kippen waren op 9 mei aangetroffen in halfgebraden toestand in
een schuurtje op het binnenterrein
van het circuit. Ook de haan die werd
vermist is later door de eigenaar teruggevonden, hij miste „slechts" enkele veren.

denkt u misschien heb ik
wat aan mijn oren,
met een geluidsinstallatie
van PEETERS
kunt u het beter horen.
haltestraat 56

De volgende talentenjacht wordt
op 6 juni gehouden. Aanmeldingen
voor deze zondag (of de volgende)
kunnen geschieden bij de organisator Hajry Verkerk, tel. 020245852 of 02507-17170.
Voor bejaarde en oudere Zandvoorters goed nieuws. Voorlopig
wordt hun gevraagd, donderdag 10
juni vrij te houden, omdat men op
die datum de „koffie voor ouderendag" wil houden. Contact met de
Folklorevereniging De Wurf is er al
geweest en ook wordt overwogen
een antieke badpakkenshow te
houden.
Hoe, waar en wanneer, wordt volgende week bekend gemaakt.
Bekend is wel de datum voor het
grote back-gammon toernooi dat
in Riche zal worden gehouden.
Aanmeldingen zijn al binnen uit
binnen- en buitenland. Wil men
nadere inlichtingen over dit evenement, even contact openemen met
Riche, tel. 12553. De datum is zaterdag 29 en zondag 30 mei.

bent u dat nat zaï,
PEETERS handdoeken
v/el wat
haltestraat 56

C.A. Korver-cup
voor Hong Kong
ZANDVOORT - Het voor de vierde
maal gehouden zaalvoetbal toernooi om de CA. Korver-cup is dit
jaar gewonnen door SC Hong
Kong dat in de finale Rinko met
moeite de baas bleef, 1-0. De entree, die geheven werd voor een
goed doel, dit jaar de Stichting
Watersport met gehandicapten,
viel enigszins tegen. Waarschijnlijk door het schitterende weer
voelden weinig kijkers zich aangetrokken tot de warme sporthal.
Totaal werd voor de gehandicapte
sporters f421,- bijeengebracht,
waarbij is inbegrepen de opbrengst a ƒ 100- van verkoop van
shirts, training'sjacks e.d.
De strijd in poule l werd duidelijk
winnend afgesloten door Rinko
met op de tweede plaats Nihot. In
poule 2 was Hong Kong veel te
sterk voor de overige Zandvoortse
zaalvoetbalverenigingen.
De finale tussen Rinko en SC Hong
Kong kende weinig krachtsverschil. Over en weer ontstonden
kansen, waaruit Hong Kong eenmaal wist te scoren. 1-0. Hierna
probeerde Rinko alsnog gelijk te
maken, doch schoten op het doel
van Hong Kong gingen over of
naast. Om de derde plaats streden
Nihot en TZB, roaarbij eerstgenoemde als overwinnaar uit de bus
kwam.

ingelast, waarna een film van de Ned
Hartstichting werd vertoond met al,
titel: „Wanneer elke seconde telt". Di
film toonde aan. hoe nuttig het is al:
er mensen zijn die op kritieke momen
ten weten hoe te moeten handeler
indien bij iemand een hartstilstanc
optreedt. In Nederland worden pe
jaar 40.000 personen door een hartin
farct getroffen. Indien de hartstil
stand langer dan een vijftal minuter
duurt, zijn de hersenen onherstelbaa:
beschadigd, zodat directe hulp var
levensbelang is. De Ned. Hartstich
tin g, waarvan ook een afdeling ir
Zandvoort is, organiseert daarvoo:
reanimatiecursussen. Eigenlijk zou ie
dereen een dergelijke cursus moeter
volgen om in voorkomende gevallen
als iedere seconde telt, hulp te kun
nen bieden. Het gaat bij de reanima
tiecursus vooral om de toepassing t<
leren van mond-op-mond beademin^
en hartmassage. In de gemeente
Zandvoort worden de reanimatiecur
sussen gegeven in het Gezondheids
centrum aan het Beatrixplantsoen.
Tot besluit dankte mw. Machielsen de
bestuursleden voor hun inzet, om ver
volgens aan mw. De Leeuw, die we
gens ziekte van haar echtgenoot d(
hartstichting vertegenwoordigde, eer
babypop te overhandigen voor ge
bruik bij de reanimatiecursus, wam
als gevolg van ongevallen etc. kar
hartstilstand ook bij kleine kinderer
voorkomen.

g
ZANDVOORT - De planvoorberei
dingskommissie specifiek welzijr
Zandvoort heeft, op basis van hè'
sociaal-kultureel plan 1982 t/m 1985
een voorontwerpprogramma sociaal
kultureel werk 1983 opgesteld. Tot 2(
mei wordt aan de betrokken instellin
gen en organisaties de gelegenheic
geboden, eventuele op- en aanmerkin
gen met betrekking tot het vooront
werpprogramma kenbaar te maker
aan de planvoorbereidingskommissie
Aan de betrokken instellingen is dar
ook het voorontwerp toegezonden.
Ook de bevolking zal omtrent hè1
programma worden geraadpleegd er
wel tijd/ris cfc hoorzitting voor instel
lingen en bevolking, te houden op 2(
mei a.s. in het Gemeensriiapshuis, L
Davidsstïi»at 17 te Zandvocrt, aan
vang 20.00 uur.
Belangstellenden kunnen het voor
ontwerpprogramma opvragen bij: Ge
meentesekretarie Zandvoort, afd. On
derwijs c.a. Raadhuisplein 4, tel
14841, toestel 139.
Het voorontwerp ligt tevens ter inza
ge in het Raadhuis en de Openbare
Bibliotheek. Aldaar liggen ook tej
inzage: het sociaal-kultureel plan 1982
t / m 1985, zoals vastgesteld bij raads
besluit q.d. 29 september 1981 en de
inventarisatienota behorende bij hei
sociaal-kultureel plan 1982 t / m 1985

Ongevallen
ZANDVOORT - De afgelopen week
hebben zich enkele ongevallen in de
gemeente voorgedaan, waarbij diverse personen werden gewond. Zaterdagmiddag kreeg een moeder de
schrik van haar leven toen zij een bal
onder haar fietswiel kreeg. Ze viel en
ook haar twee kinderen, één van acht
maanden en één van drie jaar die ze
op de fiets meevoerde raakten gewond. Met hoofd- en schaafwonden
werden moeder en kinderen naar het
Johannes de Deo ziekenhuis in Haarlem overgebracht. De voetbal was
afkomstig van een klandestien partijtje tussen een 14 en een 28-jarige
Zandvoorter. De voetballers ontvingen een bekeuring.

Reddingsbrigade
Aktiviteiten ook bij de reddingsbrigade. Niet zoveel op het hulpverlenende vlak de afgelopen weken, maar wel de jubileumviering.
Morgenavond is er een informatieavond in de bibliotheek over het
werk van de brigade, terwijl er de
hele week een tentoonstelling is
ingericht. Een fototentoonstelling
met authentieke foto's van weleer
die veel belangstelling ondervindt.
Bovendien is er op zaterdag 5 juni
een extra feestelijke dag, want dan
wordt de loods aan de Marisstraat
officieel geopend. Dit gebeurt 's
middags om 14.00 uur, terwijl in de
morgenuren het College van B en
W eens komt kijken wa; de reddingsbrigade aan het jubileumkadootje van de gemeente (de loods
aan de Van Marisstraat) heeft verbouwd.
Hoewel iedereen op zon zit te
wachten, hoeft het op die datum
natuurlijk eeen uitzonderlijke zomerdag te worden, want dan hebben de mensen van de brigade hun
handen vol op het strand en hoe
zou dat dan met de opening moeten'?
P.S. Heeft u zich al gemeld voor de
touwtrekwedstrijden voor teams
op zaterdag 5 juni?
Futo's Jenny E. Wesly
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Voor vriendelijke bediening en goede kwaliteit
tegen een redelijke prijs.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**•
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
X*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Coördinatie
Een andere vraag op deze vergadering was of er geen coördinatie
mogelijk is tussen de gemeente
Bloemendaal en Zandvoort wat

ZANDVOORT-Op dinsdag 11 meij.l.
belegde de Vereniging Federatieve
Vrouwenraad Zandvoort haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering,
welke werd gehouden in het gebouw
Tolweg 10.
Om 14.00 uur precies opende mw.
Machielsen als voorzitster dn verRndering en heette de ongeveer 25 aanwezigen welkom en daarbij in het bijzonder mw. Buursema van „Vrouwen van
Nu", die wegens ziekte enige tijd afwezig is geweest. Vervolgens werd begonnen met, de afwikkeling van de
zakelijke onderwerpen. De notulen
van de oprichtingsvergadering van 2
december 1980 werden goedgekeurd.
Daarna werd door de secretaresse het
jaarverslag over 1981 voorgelezen,
waaruit blijkt, dat de vereniging op
een goed jaar vol aktiviteiten mag
terugzien. Na verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuwe
kascommissie, werden de dames W.
Pols-Smit (Geref. Vrouwen) en M.C.
Louman-Raasveld (Huis vrouw, ver.)
bij acclamatie gekozen tot leden van
het dagelijks bestuur. Bij cie mededelingen vertelde de voorzitster, dat op
de brief van B&W betreffende beperking gemeentelijke subsidies is geantwoord, dat de Vrouwenraad binnen de
begroting wel mogelijkheden heeft
om een subsidiebeperking van 5'/; op
te lossen. Voorts deelde mw. Machicisen mede, dat een brief is ingekomen
van de Plaatselijke Vrouwenoverleggroep Stichting EVA Zandvoort over
het organiseren van do VOS-cursus.
Getracht zal worden tot samenwerking te komen om zodoende te voorkomen dat er tegelijk van twee verschillende kanten eenzelfde cursus
wordt georganiseerd.

ZANDVOORT - Zaterdag 22 mei zal
om 14.00 uur op het parkeerterrein
aan de boulevard Zuid de jaarlijkse
vliegerwedstrijden voor het nationaal
kampioenschap worden gehouden.
Inschrijvingen op dit terrein vanaf
13.00 uur.
Het gaat om de „zilveren vlieg 1982"
de trofee die dit jaar werd vervaardigd
door de Haarlemse edelsmid Joop
Ekels, die ook verantwoordelijk was
voor de ,,Zilveren Vlieg 1978" winnaar
Pieter Takes en die van 1979, winnaar
Jaap Hemelrijk.
Ook zijn er medailles beschikbaar
voor de tweede en derde prijs.
De tien beste deelnemers worden automatisch geplaatst voor de finale die
op zaterdag 4 september zullen worden gehouden.
Ook dit jaar gaat de eerste Europese
vlieger-vierdaagse van start. Van
maandag 16 t/m zaterdag 21 augus
tus wordt deze in het zwembad De
Duinpan gehouden.
Bovendien is er een vliegplan opge
steld van de navolgende wedstrijden:
22 mei: zilveren vlieg; 31 juli: voorronde Nederlands kampioenschap; 16 t /
m 21 augustus: vlieger-vierdaagse en
van 4 t / m 9 september: de finale.
Bovendien worden er zaterdag prijzen
uitgereikt voor de meest ludieke,
mooiste, malste en machtigste
vlieger. De prijzen werden beschikbaar gesteld door diverse luchtvaartbedrijven en havens.
Kosten hieraan verbonden bedragen
ƒ 2,50 inschrijvingsgeld.
Na de rondvraag werd het zakelijke
Eedeelte afgesloten en een theepauze

Hordo

Bijzonder verheugd wordt genoemd
het feit dat de gemeente Zandvoort de
bestaande subsidie heeft gehandhaafd, daarmee de waarde van een
goed funktionerende VW-organisatie
erkennend.

PAGINA 5

Hef nieuwe strandpaviljoen dat bij Riche werd gerealiseerd, een aanwinst voor het strand.
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Arnoltluspark 10- Hoofddorp
Tiïluloiin: (025031 10139
Volu du borden sportcomplex
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En het

2e pak

in dezelfde prijsklasse

Gratis

uitzoeken!

Tegen inlevering van deze
bon ontvangt u een

VOOR
DB
PRIJS
VAN

BLAZERKOSTUUM
in de Kleuren camel,

AALSMEER
Kruisweg 2a
Tel. 02977-2 20 70

nutijdeliiK,

SAMEN

en
Makita
Model
6010 DW £
ƒ220,-

Model
6710 DW

Mode!
6012 DW
Tcchn l»c IIP ap

ƒ260,-

Cjpy H rinnsl aal
Maximum wrmo«)cn_
lOSWati
600pm.n L. R
l.lkg

Maximttm y
Torrrntalontwla*

Cnpocitci* houiscfirocf
Capacrlerfhoüldtaoibou!
Max i mum vermogen
Toerental onbelast
Vottagg

5.1x50mm

220 p mm L +

7.2V
l.lkg

250bOOpm»i
7.2V
1.2kg

ƒ315,-

Vraag in I ieh tintjen/dem ons tra tie
bij uw Makita-deaïer.

IJZERHANDEL
WINKELGALERIJ BINNENWEG 138 - HEEMSTEDE - TELEFOON 020 - 28 52 02 (2 Ijnen)
AUTOMOBIELBEDRiJF

KOOIJMAN'S

H. P. KOOIJMAN

FORBOTO

VOIjVÖ
Brederodestraat6-10
Telefoon 02507-13242

Ampèrestraat 8-10
Telefoon 02507-16925
b.g.g. 13242

Verkoop - Inruil- Service - Reparatie
Alle merken inruilauto's met Bovag-garantie
In slechts 5 tot 10 minuten

WAS ZELF UW AUTO

Te huur
Zandvoort-Zuid

Zomerhuis
m
keuken, douche en
toilet, totaal 18 m2; voor 1
persoon.
Brieven ond. nr.
2162 bur. v.d. blad.

AMSTELVEEN
Rembrandtweg 419
Tel. 020-43 05 50

FIETSEN IS GOED
VOOR
REUMAPATIËNTEN
Regelmatig gaan fietsen
moet aan reumapatiënten
worden aanbevolen omdat hierdoor een betere
doorbloeding van het !ichaamsweefsel wordt bereikt en omdat dit ook van
belang is voor de gewrichten. In het zojuist in Nederlandse vertaling verschenen boek „Reuma en
homeopathie" van de
Franse arts dr. E. A. Maury wordt daarom dan ook
een speciaal hoofdstuk
aan het fietsen gewijd.
Dr. Maury schrijft hierin
onder meer:
„De gewrichtsvlakken, de
slijmvliesbekleding,
de
gewrichtsbanden en de
slijmvliezen van de gewrichten zullen na flink
oefenen en regelmatig bewegen beter doorbloed
worden. Het zuivere
bloed zorgt voor een betere beweeglijkheid. De gewrichten zullen natuurlijk
soepeler worden naarmate de weefsels van de omringende spierbundels zelf
beter ontwikkeld zullen
zijn. Deze herkregen soepelheid betreft vooral de
gewrichten die het meest
gebruikt worden tijdens
het fietsen en die tegenwoordig ook het meest
verwaarloosd worden ten
gevolge van het zittende
leven dat men vaak leidt.
Het zijn die van de onderste lichaamsdelen, zoals
van het bekken, de
knieën, de enkels, maar
ook die van de ruggegraat, wat van belang is
voor de ademhalingsbeweging."
Dr. Maury ziet nóg een
voordeel in het fietsen.
Naar zijn mening biedt dit
de reutnapatiënt de mogelijkheid van een minderwaardigheidsgevoel af te
komen. Hij blijft mobiel,
wordt lichamelijk sterker
en heeft het gevoel er nog
volop bij te horen. Een
psychische factor van betekenis om met deze ziekte te kunnen leren leven.

Met warm water en shampoo-spoelen In
de
was
zetten
vanaf
f
3,00
AUTOMAARINWORP f 1.00 Doorlopend geopend

Gevraagd:
Eenvoudige, werkende
heer, 60 jaar, zoekt

gemeub.
kamer
met gebruik van kookgelegenheid of volledige
kost en inwoning.
Brieven onder nr. 2161
bur. v.d. blad.

SOUS
BEDRiJFSR

ONS
TAURANT
t t

Ons bednjfsrestaurant op Schiphol
wordt om haar sfeer en kwaliteit erg
gewaardeerd Volgens het
zelfbedieningssysteem worden
dagelijks voor een 2000-tal mensen
de maaltijden verzorgd, er is ook een
dieetkeuken aanwezig We zijn op
zoek naar een sous-chef / kok

De kandidaat
U beschikt over een gedegen
vakopleiding en een ruime leidinggevende ervaring in het
grootkeukenbedrijf Eenaktieveen
kreatieve inbreng is onontbeerlijk
vooreen goede vervulling van de
funktie

Sous-chef/kok
Als sous-chef/kok bent u mede
verantwoordelijk voorde bereiding
van de veelzijdige maaltijden Ook
bent u betrokken bij de restauratieve
verzorging van de direktie en haar
gasten, en van recepties bij jubilea en
andere gelegenheden
Bij afwezigheid van de
chef kok geeft u leiding aan
de keukenbrigade
De werktijden zijn van
740-16 10 uur

Sollicitatie
Met belangstelling zien wij uw reaktie
tegemoet
Zenden aan Fokker BV,
Personeelszaken nr 014/82/RP,
Postbus 7600,1117 ZJ Schiphol
U kunt ook bellen vooreen
sollicitatieformulier 020-5443800
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Haarlem

Niet gebonden aan de
schoolvakanties?

Gevraagd:
in Hoofddorp of
omgeving:

Profiteer dan nu van onze gunstige juni-prijzen.
Weekend
f 260,- all-in!
Midweek
f 200,- all-in!
Verwen uzelf in onze moderne, 6-pers., 4-sterren bungalows, gelegen in Erm (nabij Emmen).
Overdekt verwarmd zwembad, tennisbanen,
windsurfing, midgetgolf, kinderspeelgelegenheden, restaurant etc.
Inlichtingen:

KAMER

Vrije-tijdspark Ermerzand

Delikatessei

l^

met kookgelegenheid voor
werkende vrouw 150 -l-)
per september '82, voor
ca. 1 jaar; tot / 500,-.
Br. ond. nr. 2160
bur. v.d. blad.

...je reinste
De koning te ry k paradijs!!!

Dalerstraat, 7843 PE ERM, tel. 05915-4018

2

Totaal circa 1.250 m kantoorruimte met computerruimte van
circa 280 m2 op de parterre.
•
•
•
•

Voor vele doeleinden geschikt.
Kompleet opgeleverd.
Direkt te aanvaarden.
Nabij uitvalswegen.

Geef inbrekers
geen kans!
Laat nu uw ramen en deuren
beveiligen tegen inbraak.
AANNEMINGSBEDRIJF

J. Plevier en Zn bv

meteen
vorstelijke
kreelï maaltijd

Brugrestaürant

t/rn 11 juni vo»r.slechts

ƒ35,-

Niét te geloveri,idaarbovef

in ons sfeervolle

Te huur:
gemeub.

Op dl nu J nd J c j mm);

^+#§2="

Bloemendaal -Zandvoort
Tel. 023-263657 - Tel. 02507-15160
,r\* ••* • \'

FOKKER BV.
SCHIPHOL

Tevens voor al uw verbouw- en onderhoudswerkzaamheden.

.
..
r1|kiw«g A4. l km l«n zulckn virfSchlJj»
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Brugrestaurant
!
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rijkiwijj A4}$ Inruil;«ild«Wïrt-5eHlphb)

Niet te geloven, daarboven'

zolderetage
m. open keuken
750,-p.m., incl.
v. 1 pers.
Tel. 02507-12088
na 20.00 uur.

andvoor
IMieuwsbla
42e jaargang nr. 22 ed. 30
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Subsidieverzoek Cenav
ZANDVOORT - Door de Cenav,
de exploitant van het omstreden
Zandvoortse autocircuit, is aan
het rijk een subsidie-aanvraag
ingediend ter ondersteuning van
de Grand Prix 1982 die dan toch
nog in Zandvoort zal worden gehouden en wel op 3 juli aanstaan-

de.

Wnd. commandant Van Dam ontving uit handen van de voorzitter van de
WVZ „de fles met geestrijk vocht" en had er ook één ingepakt voor WVZ.
ZANDVOORT - Het admiraalzeilen op Hemelvaartsdag door
de
Watersportvereniging
Zandvoort vanaf het Zuidstrand naar de Rotonde behoort de laatste jaren tot de
tradities van de badplaats.
Dit admiraalzeilen gebeurt om
het watersportseizoen officieel
te openen en kennis te maken

De vloot van de WVZ keurig gemeerd op het strand voor de Rotonde
Foto's Jenny E. Wesly.

Opening seizoen
met de leden van het stranddetachement van de gemeentepolitie, die weer op haar beurt
kennismaakt met het bestuur

van de watersportvereniging.
De „admiraal" in dit geval de
voorzitter van de WVZ maakte
correct zijn opwachting bij de

wnd. commandant van de politie, die de „hoge" gasten reeds
verwachtte, en met zijn groep
keurig voor de Rotonde stond

POLITIEKE STRIJD IN RAADSZAAL

Najaren voorbereiding slechts
papieren wijkcentrum in Noord
ZANDVOORT - Het nieuw te'
bouwen wijkcentrum in Nieuw
Noord in de plaats van het oude
„Stekkie" vordert uiterst ïangzaam. Na jaren van voorbereidende besprekingen, uitstellen
en opnieuw ter tafel brengen, is
men dan in de raadsvergadering
van 25 mei gekomen tot „Het
beschikbaar stellen van een krediet van ƒ 52.640,- incl. BTW, ten
behoeve van het besteksklaar
maken van het bouwplan." In dit
bedrag is dan begrepen het eerder gevoteerde krediet van
ƒ 15.000,— voor het schetsplan.
Dit raadsvoorstel werd dan nog aangenomen nadat een schorsing en algemeen fraktieberaad van de collegeondersteunende partijen had plaatsgevonden, omdat behalve Nel Vreugdenhil (D'66) niemand dit voorstel
wilde ondersteunen.

bleek alras het CDA te zijn. Van de
zijde van deze partij is herhaaldelijk
aangedrongen op realisering van wijkcentrum in combinatie met een aktiviteitencentrum voor mindervaliden.
Hiervoor zou men extra subsidie kunnen ontvangen zodat de bouw van een
aktiviteitencentrum de gemeente
Zandvoort geen extra geld zou kosten. Een exploitatie-opzet zou weilicht gecombineerd kunnen worden.
Deze mogelijkheid is onderzocht, en
vergde eenjaar in de plannenmakerij,
maar werd „niet haalbaar geacht" De
raad heeft toen besloten een wijkcentrum te bouwen zonder aktiviteitencentrum. Dit denkbeeld heeft het
CDA echter niet met rust gelaten en
via een bespreking met de minister
van Volksgezondheid, die plaats zal
vinden op 10 juni, tracht men toch een
aktiviteitencentrum aan het wijkcentrum gerealiseerd te krijgen. Door het
CDA is via een schrijven op 8 mei jl.
aan de minister, hierop nog eens de
aandacht gevestigd.
Wonderlijk evenwel was dat het CDA
dinsdagavond in de raadsvergadering
niet meer repte van een aktiviteitencentrum, maar zich wierp op de exploitatiebegroting. Of de zienswijze
van enkele bewoners, aanwezig op de
forumavond van vrijdag 21 mei, die
hebben opgemerkt dat er slechts vijf
bewoners goor een aktiviteitencentrum zijn, hier iets mee te maken heeft
is niet bekend, doch het aküviteitencentrum kwam niet meer voor in de
discussie.
Richard van As, woordvoerder van
het CDA, wilde graag, evenals Flieringa en Jongsma WD, eerst de dekkingsmiddelen weten van de exploitatiebegroting, alvorens zou kunnen
worden overgegaan tot bouw van het
centrum.
Bovendien vond Flieringa het een
exploitatierekening met de natte vinger, waarmee hij zeker niet akkoord
zou kunnen gaan. Ook Flieringa kon
alleen zijn flat geven wanneer duidelijk de financiële consequenties van
het hele plan (exploitatie) bekend waren.

om rampspoeden uit pen Haag het
hoofd te bieden, waarbrj ik zeg dat ik
geen rekening wens te houden met
dingen die ik toch niet kan behappen,
zoals bijvoorbeeld een afvoereffluent
van acht ton. Realistisch gezien hebben wij dit geld, wanneer door U
keuzen worden gemaakt. Wanneer er
nu geld voor is in de begroting van
1982, dan is er struktureel ook geld
voor in de begroting van 1983 en
verder" zo betoogde hij. „U wilt een
winkeltje waaruit U kan kiezen, wél
dat geef ik U aan, (onder andere 20.-25
duizend uit de schooltandverzorging,
20 duizend uit ambulancevervoer, beOpenstelling postkantoor
ZANDVOORT - Het postkantoor aan de Louis Davidsstraat is vanaf zaterdagmorgen 29 mei tot en met 28 augustus weer geopend van 09.00-

12.00 uur.

aangetreden.
Een fleurig en kleurig evenement dat door vele belangstellenden werd gadegeslagen,
waarbij de uitwisseling van de
flessen, oorkonde en vriendelijke woorden tot veel hilariteit
aanleiding gaf.
Een fleurig geheel op deze wat
sombere Hemelvaartsdag
vaak praten over zekerheden en onzekerheden en doemdenken. Nou ik
weet niet wie er in dit land tot doemdenken leidt maar wel dat de onrealistische opstelling van de PvdA eerder
tot dit soort zaken zal leiden dan het
CDA. Wanneer u zo onrealistisch bent
dingen te wensen die u niet kunt
opbrengen dan zie ik het donker in".
Omdat de meerderheid van de raad
het standpunt van Ingwersen deelde,
•werd besloten over te gaan tot een
schorsing omdat fraktieberaad van de
partijen noodzakelijk leek.

Oplossing
zuiniging van l ton schoonmaakkos- Na de schorsing resumeerde wethouten), maar ü moet wel kiezen" Wij
Aukema als volgt: Men zou nu
kunnen best nu beslissen het Stekkie der
akkoord kunnen gaan met de votete bouwen" aldus Aukema.
ring van het krediet voor het bestekklaar maken van de plannen; het
college zal voor de raadsvergadering
Onrealistisch
van augustus (de laatste van deze
Op dit moment ontbrandde de pohtie- raad) komen met een verbeterde en
ke strijd die duidelijk merkbaar was duidelijker exploitatie-opzet van 't
bij de behandeling van dit onderwerp. Stekkie, en een voorlopige begroting
De socialisten wilden dit college pro- voor 1983, waarna men dan in de
grammapunt wel degelijk gereali- augustusvergadering uiteindelijk zou
seerd zien voor de komende verkiezin- kunnen besluiten tot de bouw van het
gen, terwijl de overige partijen een centrum.
afwachtende houding prefereerden,
en hiervoor een sluitende exploitatie- Alle raadsleden die op dit moment in
begroting als middel hanteerden het de raadszaal aanwezig waren konden
Stekkie opnieuw op de lange baan te zich hiermee verenigen.
schuiven.
Een splitsing dreigde in de collegeon- Voorlopig zullen de inwoners van
dersteunende partyen, te weten Nieuw Noord dus genoegen moeten
PvdA, CDA, D'66 en Inspraak Nu, nemen met een nieuw centrum dal op
omdat Ingwersen (CDA) de wethou- papier klaar is, en dat is gezien in het
der verweet dat hij zeer onrealistisch licht van het tempo waarin de planbezig was.
nen voor 't Stekkie verlopen, al heel
„De wethouder kan ik weet niet hoe wat.

Exploitatie
Zoals bij de commissievergaderingen
al was gebleken vinden de meeste
partijen de exploitatiekosten van het
eventuele nieuwe centrum veel te
hoog, en wilde men eerst duidelijk een
antwoord op de vraag „Waar halen wij
die extra honderdduizend gulden vandaan? En "Wordt de exploitatie in de
komende jaren niet nog hoger", dit
was dan ook de reden dat het college,
die deze teneur reeds verwachtte, gekomen was met de votering van een
krediet voor het bestekklaar maken
van de plannen en niet met een voorstel reeds nu over te gaan tot een
definitieve bouw van het centrum.
Speciaal de socialisten, bij monde van
Gert Toonen, waren het niet eens met
het voorstel zoals dat nu ter tafel lag.
Men wilde veel verder gaan en nu
eindelijk eens spijkers met koppen
slaan en besluiten definitief over te
gaan tot de bouw van het centrum.
Gert had echter geen alternatief voorstel meegebracht, zodat hij wel kon
verzoeken verder te gaan dan het
huidige voorstel, maar duidelijk werd Deskundige
al snel, dat dit zeker niet gehaald zou De financieel deskundige bij uitstek
worden.
in dit gezelschap, wethouder Aukema
zag de moeilijkheden niet die de
raadsleden wel zagen. ,,Wij staan er
Dwarsligger
als gemeente met slecht voor. Wij
Grote dwarsligger bij dit voorstel hebben twee ton onbestemde reserve

CDA

christen
democratisch
appèl

RICHARD VAN AS
CDA Zandvoort - Lijst 2
Wilt u:
• realisatie van 400 tol 500 nieuwe wooneenheden in 1982-1986,
gekoppeld aan een rechtvaardig toewijzingsbeleid7
• een goed functionerend overleg tussen gemeente en bedrijfsleven?
• evenwicht tussen woon- en toeristische functies van Zandvoort?
• toegankelijkheid van onze samenleving óók voor onze kans-arme
medemens?

STEMT DAN 2 JUNI OP CDA LIJST 2

Door het wegvallen van Argentinie en Spanje mei betrekking tot
het organiseren van een race.
meetellend voor het wereldkampioenschap Formule I heeft Zancivoort opnieuw „zijn" Grand Prix
toegewezen gekregen. Door de
Cenav is nu een steun aan het rijk
gevraagd van ƒ 250.000.-, omdat
men van mening is dat een Grand
Prix in het kader van de Holland
Promotion, toerisme en \verkgelegenheid voor de Zandvoortse
middenstand van zeer grote waarde is, en een subsidie van het rijk
zou zeer welkom zijn, gezien de
wankele financiële positie waarin
de Cenav zich bevindt.

U w krant niet
ontvangen?F
Bel vrijdag vóór 12.00 uur
ons kantoor. TeIefopo>Y;

T^ipv
•
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Aan de raad1 van Zandvoort werd
ver/ocht de/r sub.sidie-aunvraac te
ondersteunen, zodat het rijk ervan
verzekerd kan xijn. dat oen subsidie
aan de Cenav niet op weerstand zou
stuiten PvenaN de eerder toegezegde
r>n weer ingetrokken renteloze lening
van acht ton (Door de ministeries van
EZ en CRM werd m november een
renteloze lening van acht ton toe^exeiïd. ter ondersteuning van de exploitatie van het circuit, een lening die
latei werd meetrokken, toen bleek
dat men had gehandeld letten de wen.s
van de college-ondersteunende partijen in de badplaats, te weten de PvdA,
CDA. D 66 en Inspraak Nui
Beslissing
Aan de gemeenteraad van Zandvoort
in haar vergadering van 25 mei te
besluiten hieraan steun te verlenen
Door het college was echter gesteld
dat tesen hei organiseren en verrijden
van cie Grand Pnx 1982 geen bezwaar
bestaat omdat het contract daarvoor
geen beletsel oplevert.
Het college was duidelijk van mening
dat ondersteuning van deze aanvraag
iets te ver gine dat kon ook moeilijk
in verband me' de zienswijze van de in
het college ?inng hebbende partijen
ten aanzien van het circuit, doch bezwaar tegen een eventuele njkssubsidie zou men niet maken, omdat men
formeel hiertegen dit maal geen bezwaren kon indienen
Zo vlak '.oor de verkiezingen, waarin
het circuit in veel programma's voor
de komende jaren door de partijen
mei name wordt genoemd, had men
geen zin te happen in dit door de
Cenav voorgehouden ..lekkere brokje" Men voelde zich duidelijk voor het
blok gezet en ging stilzwijgend akkoord met dit voorstel
Wonderlijk is dat wel wanneer men
nagaat hoe vaak en hoeveel er over
het circuit in de laatste jaren m de
Zandvoortse raad werd gediscussieerd

Koppers
M I C H A E L - A N A - PETER
Knippen, wassen, föhnen
Kinderen
Permanent
Kleuringen v.a.
Coup de Soleil
Hair-lightening

60,40,65,25,65.40,-

Passage 42, Zandvoort, telefoon Ü2507 12aOO

Levendig en gevaneero J's Zano-, ooa zelf

Wanneer u zich nu abonneert krijgt u de
krant tot 1 juli

FJtX^B

Stuur onderstaande bon " : -.' • ^
naar Weekmedia. A • • , , . * ' . •
of bel onze afdehnn JLVW^V^--.

Beker voor
DRONTEN / ZANDVOORT - Liet het weer het het afgelopen weekeinde tijdens do sportontmoetmg
tussen Dronten en Zandvoort afweten, de sportlieden niet, want er werd op de diverse onderdelen een felle
strijd geleverd.
Won Zandvoort vorig jaar, ditmaal was het Dronten die met de eer ging strijken en do beker in ontvangst
mocht nemen, waaruit zou kunnen blijken dat het spelen van „thuiswedstrijden" misschien toch
eenvoudiger is, omdat ook dit jaar de gastgemeente won.
De sfeei op en rond de sportvelden was uitstekend en na een officiële opening waarbij burgemeester drs. C.
Dekker van Dronten uit handen van loco-burgemeester K.C. van der Mije een fraaie plastiek van twee
bomschuiten ontving van de Zandvoortse sportlieden, was er voor de Zandvoorters een embleem van de
Flevohof.
Zondagmiddag was Jan Termes aanwezig bij de uitreiking van de beker aan de sportlieden uit Dronten,
dit geschiedde in tegenwoordigheid van de wethouder van Sportzaken, de heer F.D. van Kuik. Voor een
uitgebreid verslag, zie de sportpagina.
V.i.n.r. • wethouder Jan Termes. Jaap Kcrkman van de Zandvoortse sport raad en wethouder F.D. van
Kuik uil Dronten.
Foto Henk van Wierden.

Ik ontvang het Zj^^x^." :> \ ;.
tot 1 juli GRATIS
IHM luilljilcll l' 16,50

por |jjr (f 3' .V

i•

Aankruisen v v j ' J. , -.\\•
girokaart thuis
Naam: . . .

•

• K I " ti'novon)
vU" vjivell een ..KLt.'iM

Adres: . .
Postcode ........ Woonplj.ns
Telefoon: .....
Giro/banknummer
Zandvoorts Nieuwsblad.
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BEKENDMAKING

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

LENo.a. LEDER EN STOF...

Koesomstraot 61 - Telefoon 15351

ECHTGENOOT VAN Alida Molenaar
op de leeftijd van 69 jaar.
A. Keur-Molenaar
C . J . Keur
T. Kcur-Stnjdcr
!••• • " 'l P-.mon
en verdere tnnulic.
2041 PH Zandvoort, 19 mei 1982
Helmcrstraat 48.
De crematie heeft maandag 24 mei plaatsgevonden in het
Crematorium ..Veiscn" te DrichuivWestcrvcId.

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven ons betoond na
het overlijden van mijn lieve en zorgzame man, onze
beste broer, zwager en oom
J. KONING
betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam:
G. Koning-Zwemmer
Potgietcrstraat 28

Koploper GAZELLE

ENORME STUNTVERKOOP VAN
ÉÉN GROTE PARTIJ BANKSTEL-

Dag en nacht bereikbaar

Heden is na ccn kortstondige ziekte toch nog onverwacht
van ons heengegaan, mijn goede man, onze zorgzame
vaderen lieve opa, onze broer, zwager en oom
JAN KEUR

PAGIN/

'; LET OP! De meubelen die te koop worden
aangeboden zijn allen van uitstekende kwaliteit.

SAUNA
SQUASH
Sportcenter
Wim Buchel

ILLES TEGErCZEER SCHERPE PRIJZEN!

A. J. v. d. Moolenstraat 47. tol. 1582913965.
Dagelijks
geopend óók de weekends van 8.00 uur tot
24.00 uur.

BANKSTELLEN
[IN ZWARE ^IB
v v.a.f95Ö,-; tf

GEZOCHT:
Bijdehandte

meisjes
van 18 tot 25 jaar,
voor het demonstreren en verkopen van
een bepaald klein
speelgoedartikel.
Werktijden: enige uren per
dag, enkele dagen per
week, in onderling overleg.
Werkplaatsen: afwisselend
Zandvoort-Kerkstraat en
Haarlem-Winkelcentrum.

Inlichtingen:
02159-36858
of 02943-3456.

VER. ZANDVOORTSE RIJSCHOLEN

Zo maar een stukje fietsen of echt
trimmen. Gazelle-rijders zie je meestal
op kop. En ze staan zelden op de
pedalen, 't Is lekker licht trappen op
een Gazelle. Grandioze fietsen in legio
modellen en kleuren. Ze staan in volle
glorie in onze zaak. Kom kijken.
Een folder krijgt u mee. En als 't om
service gaat zijn wij koplopers.

(voor Zandvoort. Haarlem en omgeving)
*" complete rijopleiding
*" voor motor, vrachtauto en pers. auto
(ook automaat)
*** theorie-cursus vanaf 16 jaar.
Bel voor inlichtingen 0250713687 QERARD V. ENGELEN
16197 BERT GRIMBERG
(na 19.00 uur)
14946 BERT HOOGENDIJK
12355 JOH. DE VRIES
12071 PHIL. WAANING

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAAROEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Voor al uw

ZIJLWE(&9, HAARLEM^
TEL; 023-32 6182 S
OPENINGSTIJDEN: ma. t/m vrij. 14.00-17.00 uur
Do. koopavond 19,00-21.00 u./za. 11.00-17.00 u.

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber- Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12516

Voor al uw
dak-, lood- en zinkwerk

Peter Versteege
Haltestr. 18, tel. 02507-14499

AUTORIJSCHOOL
In mei 1942, dus midden in de oorlog en
feitelijk genoodzaakt door de geboorte
van onze dochter Gerda, zette ik het, door
mijn schoonmama gedreven en in 1938
overgenomen en in de (oude) Burgemeester
Engelbertstraat gevestigde bedrijf t voort

Poloshirts

als

korte mouw

RIJKSGEDIPLOMEERD

van

Modemagazijn

26,- «0,49,

T.C. van der Schelde
in de Haltestraat 7
Deze zaak, bij velen van onze cliënten bekend als "TRUUS" bestaat dus nu 40 jaar.
Een eenvoudige rekensom zal u duidelijk
maken, dat ik dus niet meer één van de
jongsten ben. Toch deed ik mijn "werk"
(en doe ik het nog) met plezier...
Wilt u ons hiermede komen feliciteren dan
bent u van harte welkom in de winkel van

*

tot 18.00 uur.

*>
*

Aangesloten bij de
VZR.
Brugstraat 20,
telefoon '
02507-12071
Uw adres voor:
elast kousen, panties
knie- en enkelstukken
ook naar maat.
Drogisterij

#
*

15.00

BOUWMAN
KERKSTR.20

• TEL: 13136

Voor al uw c. v.-, loodgieter»
en dakbedekkerswerfc
naar:

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prlnsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507 -13176
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67.

SCHOORL
Te koop een mooie

Jeugdjudo vanaf 5 jaai

JIUJIJSU

Judo voor dames en
heren, zowel voor zelfverdediging als keep fit
training.

LIJST

Telefoon Q29684&/M l - Badhoevedorp

Oranjestraat 7
Zandvoort
Tel. 02507-123 27

Vrijdag, 28 mei 1982.
Mevr. T. C. Korthof-v. d. Schelde.

De WD Zandvoort maakt
zich nu en in de toekomst
sterk voor het behoud van
het circuit.
Een goede raad, stem VVD.

F. WEIJDE

Phil Waaning

Sportcenter
WIM BUCHEL

Paviljoen „De Vijverhut"

GESCHAKELDE BUNGALOW
met verw. garage, geb. v. 1 kl. mat. zonnige tuin, 3
slaapk., open keuken, gr. woonk., mooie plav. 30 x 30,
open haard, bad k. m. ligbad, dubb. wast.

Drogisterij
Moerenburg voor

G. Kol
Schuitengat?,
telefoon

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE

13212

Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

auto - brand - teven
alle verzekeringen

Te koop of te huur gevraagd voor langere
termijn te Zandvoort, per 4e kwartaal 1982

MODERN WOONHUIS
Bev.: 3 slaapkamers en woonkamer, kleine tuin
Koopprijs ca. f 200.000,-. Huur ca. f 1000,per maand.
Brieven onder nr. Z594, bureau van dit blad.

Prijsidee/235.000,-k.k.
Telefoon 02209-2143.

A. J. v. d. Moolenstraat 47, telefoon
15829-13965.

Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. l 25 38

GAZELLE fietsen
rijden op VREDESTEIN banden.

JOEQOSLAVISCH RESTAURANT
Zetstraat 41 flIIRRnif Mllf J«n»»traat 44
Zandvoort
UUDIIUwlllli Haarlem
T»l. 02507-15110
Tel. 023-322409
Hoeft nu in beide zaken ons speciaal

menu
(van maandag l.m. vrijdag)

Voor stemmen bij volmacht
en vervoer naar het stemlokaal bellen met Jelle
Attema, telefoon 14555.

Stokbrood
- gemixte gril/plaat 3 soorten k/ees (mager)
met verse salade, saus en aardappelpuree
— palacinka —
•carm flens/e met koude roomvulling

15.50

Woensdag 2 juni verkiezingsuitslag
in Hotel Keur aan de Zeestraat.
Bruiloften en partyen
GEEN ZAALHUUR! Kortingbij contante betaling

ALGEMENE LEDENVERGADERING 1982
ACADEMY FOR ASIAN FIGHTING ARTS
Het bestuur nodigt de leden van de vereniging
uit voor de ledenvergadering 1982, te houden
op zaterdag 26 juni 1982, aanvang 8.30 uur,
Brugstraat 17 te Zandvoort.

AGENDAPUNTEN:
-

opening
notulen jaarvergadering 1981
mededelingen, ingekomen stukken, enz.
behandeling, vaststelling en goedkeuring van hetgeen
de statuten eisen
vaststel!.ng kontnbuties
benoeming kascommissie
verkiezing bestuursleden
bespreking aktiviteiten 1982
rondvraag
sluiting

TIMMER- EN
ONDERHOUDSWERK

GEVRAAGD OP KORTE TERMIJN

DAMES
voor schoonmaakwerkzaamheden
in Zandvoort
van 16.00 tot 18.30 uur of
van 17.30 tot 20.00 uur.
Inlichtingen:

csu

schoonmaakefficiency
Telefoon 02526-87123.

H. v. d. Donk
Telefoon 18560

*
*
*
*

ramen, deuren, kozijnen
schrootjes plafonds
dakkapellen
dakpannen en verwijderen
oude antennes
* alle andere timmerwerken

Autobedrijf Zandvoort bv
Kamerlingh Onnesstraat 23,2041 CB Zandvoort, telefoon 02507-14580
Dagelijks geopend van 07.30-18.00 uur

gemeente
zandvoori
De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van l |uni 1982
gedurende 14 dagen lei gemeentubeuetone,
buieau volkshuisvesting en ruimtelijke ordenmg, vooi een ieder (er inzage ligt het
bouwplan tot uitbieidmg van de woning
Kostverlorenstraat 71.
Gedurende de teimiin van de termzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen deze bouwplannen indienen.
Het raadhuis is geopend van 08.30 - 12.30
uui.

Zandvoort, 19 mei 198?
De butgemeestei voornoemd.
H Machielsen.

BÜBB

AUTOBIANCHI

Verkoop en onderhoud van andere merken

Banden - Accu's - Olieverversen en doorsmeren
Ook op zaterdag
Autoschade verwerking van alle automerken
Doe-het-zelf autowasplaats met stoomcleaner

Gratis poezenplaat
bij uwKodak Selekt Prints

Als u bij ons uw
volgeschoten
kleurenfilmpje
inlevert krijgt u
Kodak Selekt Prints:
dé mooiste kleurenfoto's.
Ontwikkeld en
afgedrukt door
Kodak zelf.
Daar doen we
nu ook een gratis
poezenplaat bij. Eén
en al kleur. Leuk
voor uzelf of voor
uw kinderen. Zomaar voor de aardigheid.
Ontwikkeld en afgedrukt door het
kleui enlaboratorium van Kodak zelf.

(Geen borôtelautomaat, dus beter voor uwautolak)

Alleen zaterdags 11 cent KORTING op
merk-super benzine

Foto Bakels
Kerkstraat 31, Zandvoori.

(Zolang het mogelijk is).
'1*7

Kodak
f<tó5^
uw herinneringen
r i l . r» • .
l i Hei«kt | J
.. i .
O,
Selekt Phnts^-S^p-üu£7 zijn het waard

Kodak
Selekt Prints
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Regeren is vooruitzien; het opstellen van een
meerjarenbegrotint? is dan ook een noodzakelijkheid.
De uitgaven van de gemeente dienen gefixeerd te worden
met als grens de trendmatige verhoging van de uitgaven van het
vongejaar.
Alvorens een belastingverhoging kan worden ingevoerd, dient
nagegaan te worden waar de gemeente zelf kan bezuinigen,
bijvoorbeeld door: « taken af te stoten naar particuliere bedrijven,
indien deze laatsten goedkoper kunnen werken: • een keer per week
in de winter het huisvuil ophalen; • de door de gemeente verleende
subsidies kritisch te bekijken.

Gezondheidszorg:
Inspraak Nu wil zijn aanwezige kennis inzetten voor:
het stimuleren van de thuiszorg;
het voor Zandvoort behouden blijven van haar plaatselijke
vroedvrouw;
het kritisch begeleiden van de diverse bevolkingsonderzoeken;
het handhaven van het beddenbestand in de regio;
de uitbreiding van de verpleegtehuisaccommodaties m de regio;
deze uitbreiding is noodzakelijk om een snellere doorstroming te
verwezenlijken vanuit het ziekenhuis en het bejaardentehuis naar
deze instellingen; door een snellere doorstroming zuÜen ook eerder
bejaarden in een bejaardentehuis kunnen worden geplaatst,
waardoor er weer eerder woningen vrijkomen ter bewoning door een
jongere generatie.

Woningbouw:

Programma van INSPRAAK NU voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 1982
Inspraak Nu:

Immers:

is een plaatselijke politieke groepering, zonder enige
band met een landelijke politieke partij.
De vertegenwoordigers van Inspraak Nu zijn dan
ook geheel vrij in hun oordeelsvorming over diverse
plaatselijke problemen en zijn niet gebonden aan politieke stokpaardjes van landelijke partijen, noch afhankelijk
van het stemgedrag van deze partijen in de Provinciale
Staten, de Tweede en Eerste Kamer. De vertegenwoordigers van Inspraak Nu zetten zich uitsluitend in voor de
behartiging van de ZANDVOORTSE BELANGEN. Zij
zullen zich laten leiden door ZAKELIJKE MOTIEVEN.

de wet geluidshinder verbiedt het bestaan van het circuit in
verband met de te grote geluidsoverlast; de daartoe bevoegde
ministeriële ambtenaren zijn niet bereid een ontheffing op grond van
de wet geluidshinder voor het circuit van Zandvoort te adviseren;
in verband met deze geluidsoverlast keurt de Provincie geen
bouwplannen goed, die gelegen zijn in een grote straal rond het
circuitterrein; de woningbouw stagneert en de woningnood wordt
daardoor vergroot;
het circuit is door de Provincie niet in het streekplan
opgenomen; de Provincie werkt dan ook op elk gebied tegen;
indien er geen grote evenementen meer plaats zullen vinden op
het circuit van Zandvoort (Grand-Prix) dan zal de exploitant van het
terrein failliet gaan; voordat een volgende Grand-Prix in Zandvoort
verreden kan worden zal eerst door de exploitant een bedrag van
ƒ l. 000.000,- dienen te worden betaald;
indien het circuit verdwijnt zal dit voor de Gemeente Zandvoort
een gemis aan inkomsten opleveren van circa ƒ 600.000, - (pacht)
per jaar, alsmede een niet te schatten gemis aan inkomsten voor de
bevolking (verhuur particulieren, horeca, middenstand);
het directe gevolg hiervan zal zijn:
• toeneming van de werkloosheid; • verhoging van de gemeentelijke
belastingen.

Groslijst:
l P. Flieringa
arts, 16 jaar gemeenteraadslid.

2mrA.N.J.Gielen
kandidaat-notaris, 5 jaar ervaring als gemeenteraadslid,
oprichter en coördinator van de Zandvoortse Wetswinkel.

3 J. G.Anderson
arts, voorzitter van het bestuur van het zwembad "De
Duinpan", 3 jaar ervaring als gemeenteraadslid.

4 Tine Oudshoorn
vroedvrouw.

5 W. M. Moerenburg- Baten
drogiste.

6E.J.Pot-Bos
(Bentveld)

huisvrouw.

7 E. Paap
voorzitter Stichting Kapklus, ex-vertegenwoordiger Sportraad.

8 J. Kuijpers-Wentink
inkoper, secretaris wedstrijdcommissie van de Zandvoortse
Hockey Club, 3 jaar ervaring als gemeenteraadslid.

Circuit:
Hoofddoel is het behoud van de inkomsten, v/elke
het circuitterrein oplevert, zowel voor de gemeente, als
voor het bedrijfsleven en de inwoners van Zandvoort.
Een partij, die in zijn verkiezingsprogramma stelt.
dat hij vóór of tegen het circuit is, zonder volledige informatie, pleegt
KIEZERSBEDKOG..
WAAROM?

Omdat de beslissing over het al of niet behouden
van het circuit niet met-r ligt bij de gemeente Zandvoort,
maar bij de hogere overheden (Provincie en Kijkl.

Wat wil Inspraak Nu?
HET ACTIVEREN VAN ALLE PLANNEN. DIE
DIENSTBAAR KUNNEN ZIJN AAN HET VINDEN VAN DIE
BESTEMMING VOOR HET CIRCUITTERREIN, DIE VOLDOET
AAN DE EIS. DAT DE INKOMSTEN VOOR DE GEMEENTE,
HAAR INWONERS EN HET BEDRIJFSLEVEN BEHOUDEN
BLUVEN.
ZOLANG ER GEEN ZODANIGE ALTERNATIEVE
BESTEMMING VOOR HET TERREIN AANWEZIG IS. ZAL
INSPRAAK NU ER ALLES AAN DOEN, WAT OP LOKAAL
NIVEAU MOGELIJK IS, OM HET CIRCUIT TE BEHOUDEN.
Erop aandringen, dat in een gemeenschappelijk overleg tussen
Rijk, Provincie en Gemeente Zandvoort zo spoedig mogelijk een
oplossing wordt gevonden om uit de huidige impasse te geraken.

Economie:
Het TOERISME is en blijft voor Zandvoort nagenoeg de enige
economische pijler, en is dus van wezenlijk belang voorde
werkgelegenheid.
INSPRAAK NU zal zich inzetten voor het stimuleren van het
Toerisme, door:
te zorgen, dat de VVV zijn werk naar behoren kan verrichten;
alert te zijn op het behoud van het Casino;
het invoeren van een sterren- of klassificatiesysteem ten
aanzien van hotels, pensions en particuliere verhuurders;
waar mogelijk alle steun te verlenen aan het particuliere
initiatief;
reserveringen op de gemeentebegroting te doen plaatsen voor
een vervangende huisvesting voor het Casino.

Financiën:
Het invoeren van een andere grondslag voor de Onroerend
Goed Belasting: de waarde in het economisch verkeer met zijn
hopeloze herwaardering van al het onroerend goed in de gemeente
om de 4 jaar, dient afgeschaft te worden. Hiervoor m de pla.it* dient
als grondslag genomen te worden de oppervlakte-maatstaf. Deze
wordt slechts een keer vastgesteld en staat dan objectief vas-t. Ken
belastingverhoging van bv. -\r'c is dan in het vervolg voor een ledei
gelijk en niet nog eens afhankelijk van een wisselvallige waaide \ .111
hel onroerend goed.

De woningnood is voor Zandvoort een zeer groot probleem.
Inspraak Nu is een voorstander van het zoveel mogelijk en zo snel
mogelijk bouwen van wooneenheden. Hierbij denkt zij met alleen aan
de zgn. "sociale woningbouw" maar ook aar. premie-koopwoningen.
Deze laatsten zullen er nl. toe bijdragen, dat huurwoningen worden
ontruimd, hetgeen de doorstroming bevordert. Inspraak Nu zal zich
inzetten voor het ongedaan maken van de zgn. aanwijzing van
ex-minister Gruijters. Deze aanwijzing houdt in, dat Zandvoort
buiten de bestaande bebouwing niet mag uitbreiden.

Milieu:
Een schoon strand is voor Zandvoort van levensbelang. Het
reeds aanwezige provinciale "olierampenplan" dient vanuit de
gemeente steeds actief verbeterd en bijgesteld te worden. Het
overal deponeren van de uitwerpselen van huisdieren dient aan
banden gelegd te worden, wat vooral een mentaliteitsverandering zal
betekenen. Het behouden en eventueel uitbreiden van
groenvoorzieningen in Zandvoort in samenspraak met de inwoners;
zie voor dit laatste ook het hoofdstuk "Activeringsplan".

Sport:
De actieve sportbeoefening dient in die mate gesubsidieerd te
blijven door de gemeente, dat zij voor een ieder betaalbaar blijft.
Voor het surfen dienen bepaalde kuststroken gereserveerd te
worden.

Huisvuil:
Inspraak Nu is voor een systeem van het ophalen van huisvuil
in zgn. "containers" zoals in o.a. Heemstede gebruikelijk is. De
heffing van de reinigingsrechten dient beter geregeld te worden in
die zin, dat de vervuiler betaalt.

Politie en verkeer:
De politie dient zoveel mogelijk te voet te patrouilleren,
waardoor een beter contact zal ontstaan met de inwoners. In overleg
met de politie zal de gemeente zo spoedig mogelijk een verkeers- en
parkeerplan moeten opstellen. Het verkeer zal nl. zo geleid moeten
worden, dat eerst de parkeerplaatsen volledig bezet zijn, voordat de
straten met de parkeerproblematiek worden belast.

Activeringsplan:
De Gemeente Zandvoort is er voor zijn inwoners. Aan de
inwoners dient die ruimte gegeven te worden, dat zij zich zoveel
mogelijk positief kunnen ontplooien. Bovendien dienen de inwoners
van Zandvoort geactiveerd te worden. Dit laatste kan o.a.
geschieden door aan de inwoners meer verantwoordelijkheid te
geven. Als voorbeeld stelt Inspraak Nu voor om de bevolking mee te
laten spreken over de groenvoorziening. Als een straat, wijk, buurt
of flatcommissiejnedezegKenschap heeft gehad over de aanleg van
een strook groen of een kinderspeelplaat >, dan zal ook eerder een
beroep op hun daadwerkelijke steun kunnen worden gedaan m de
vorm van het zelf onderhouden, het erop toezien dat er geen
vernielingen zullen plaatsvinden, het bij zeer droon weer zeil water
geven e t i . Des te eerder zal nok worden ingezien, dat vernielingen
van gemeente-eigendommen m wezen vernielingen zijn van eigen
goederen. Bovendien welke vreugde kan ht't niet neven aan de zgn.
m-actieven zoals werklozen en bejaarden om toch bezig te zijn.'
Buiten dit betrekken van de bevolking bij de u i t \ oenng van de
eigenlijke gemeentetaken, dient de gemeente in het algemeen
constructieve particuliere initiatie\ en (bv. gelegen op het terrein van
een goede kinderopvang) te steunen en te begeleiden.

Het nieuwe college van B. en W.
Bn de samenstelling van het nieuwe college van burgemeester
en wethouders zot Inspraak Nu zich ervoor in, dat allereerst wordt
gekeken naar de beste man of vrouw op de juiste plaats. De
samenstelling zal in principe plaatsvinden op grond van een
programma voor de komende 4 jaar. De samenstelling van dit college
zal zo mogelijk gebaseerd dienen te zijn op een afspiegeling van de
vertegenwoordigende partijen m de gemeenteraad.
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litiek, politiek, politiek, politiek,
Lijst l - V V D

Dit wil de WD in de komende
raadsperiode trachten uit te voeren.
- Verantwoorde
woningbouw
voor l en 2 persoonshuishoudens en voor grotere gezinnen.
- Een sluitende begroting als
hoeksteen van een verantwoord
financieel beleid.
- Steun aan de plaatselijke WV
voor een actief toeristisch beleid.
- Ruime aandacht voor de steeds
toenemende watersport op de
Noordzee.
- Medewerking verlenen aan de
mogelijke totstandkoming van
de Sporthal bij het Zandvoortmeeuwenterrein.
- Streven naar een optimale gezondheidszorg voor een ieder en
handhaving van het bestaande
leefklimaat van de bejaarden.
- Stimulering van het bedrijfsleven van Zandvoort en handhaving van een evenwichtig winkelbestand.
- Ondersteuning van het politiebeleid alsmede het handhaven
van het efficiënt functionerende
brandweerapparaat.
- Een op de vrouw gericht emancipatiebeleid, waarbij de man
betrokken dient te worden.
- Het continueren van het tot pp
heden gevoerde welzijnsbeleid.
- Goede samenwerking en overleg met de nabuurgemeenten.
- Handhaving van het circuit.
Een goede RAAD, stem VVD lijst 1.
Volgende weck woensdag wordt de
nieuwe gemeenteraad gekozen. In
dit nummer zijn alle partijen en
groeperingen die in Zandvoort deelnemen aan het woord.
De kopij is verzorgd door de partijen
zelf, en valt dus geheel buiten de
verantwoording van de redactie.

Lijst 2-CDA

Vanuit het beginsel dat de mensen in Zandvoort en daarbuiten
verantwoordelijk zijn voor elkaar,
wil het CDA medewerken aan de
politieke besluitvorming in onze
gemeenteraad.
De komende raadsperiode zal ongetwijfeld in het teken staan van
verminderde financiële mogelijkheden. Dat betekent niet dat er
niets meer mogelijk is. Wel dat er
meer dan ooit duidelijk gekozen
moet worden. Het CDA doet geen
buitensporige beloften, heeft geen
strijdpunten of reddingsprogram.
Als CDA hebben we simpelweg
enkele prioriteiten gesteld. Bijvoorbeeld: de realisatie van 400500 nieuwe wooneenheden; een zo
rechtvaardig mogelijk toewijzingsbeleid. Als we over het bedrijfsleven in Zandvoort spreken
denken we aan een goed functionerend overlegorgaan. Bij het ondenvijs, de basis van onze samenleving, moet de kwaliteit gewaarborgd blijven.
Voorts mag de burgerij van de
overheid verwachten dat de bescherming van de democratische
rechtsorde onverkorte prioriteit
heeft. Spreken we over welzijn
dan hecht het CDA aan de handhaving van voorzieningen met
grote positieve invloed op het
totale welzjjnsniveau. Het sportieve gebeuren in Zandvoort heeft
onze hartelijke sympathie!
Het emancipatiebeleid verdient
grote aandacht. Nadruk wil het
CDA leggen op het feit dat echte
emancipatie een zaak van alle
vrouwen (en mannen) is, en niet
van enkele groeperingen. Het
CDA is zich bewust geen monopolie te bezitten op bovenstaande
beleidszaken.
Onze hele Zandvoortse Gemeenschap achten we samen verantwoordelijk voor het bevorderen
van welzijn voor allen!

Lijst 4, Inspraak Nu

PvdA lijst 3

Gemeenteraadsverkiezingen zijn
belangrijk.
Burgers kiezen medeburgers van
dezelfde gemeente om namens
hen gedurende vier jaar het locale
bestuur te vormen. Binnen ons
democratisch stelsel is het de
meest directe vorm van vertegenwoordiging die wij kennen.
De PvdA in Zandvoort wenst mede richting te geven aan dat bestuur en heeft vele ideeën over
datgene wat in onze gemeente
dient te gebeuren.
De PvdA in Zandvoort wil binnen
de smalle marges van de politieke
democratie veranderingen bewerkstelligen. Dat is een moeilijk
en moeizaam verlopend proces,
omdat daarvoor initiatieven nodig zijn, die met overtuiging en
met de kracht van argumenten
verwezenlijkt moeten worden. Alles wat men wil veranderen om
een samenleving beter, menswaardiger te laten functioneren
geeft aanleiding tot weerstand en
reactie. Dat is niet zo verwonderlijk omdat er vele krachten in
onze samenleving zijn, die de
maatschappij waarin wij leven zo
wel goed vinden.
De PvdA vindt dat laatste heel
duidelijk niet. Socialisten menen
dat het anders en beter kan en
dat de inrichting van een
rechtvaardige samenleving nog
maar net begonnen is. Opkomen
voor de minst weerbaren in onze
maatschappij moet iedere keer
duidelijk gemaakt worden. Vanuit die achtergrond voeren wij
van de PvdA politiek. Samen met
anderen als het maar enigszins
mogelijk is.
Onze gemeenteraadsleden staan
borg voor een grote persoonlijke
inzet en kennis van zaken om het
verkiezingsprogramma waar te
maken.
Het is een realistisch programma
en dat is nodig in een tijd van
economishe teruggang. Uw steun
op de PvdA lijst 3 is belangrijk.
Voor een leefbare gemeente, voor
woningen, voor emancipatie, voor
een goed florerende middenstand
door het niet verder laten teruglopen van het inwonersaantal.
En op 2 juni? Ga stemmen en
geeft u steun aan de PvdA lijst 3.

D'66-Iijst5

Lijst 6 - PPZ

Woningbouw, millieu. openheid,
sport en jongerenbeleid. Het zijn
punten waar D'66, de Zandvoortse lijst 5, zich in de komende jaren
sterk voor zal maken.
Realisme, kijken wat haalbaar is
en wat niet, staat daarbij voorop.
Zonder onaanvaardbare verhoging van lasten betekent dat in
deze financieel moeilijke jaren,
dat er keuzen gemaakt moeten
worden.
De woningnood in Zandvoort is
nog steeds onaanvaardbaar
groot, daarom kiest D'66 voor de
woningbouw in de sociale sector
op basis van een slagvaardig beleid. Een beleid zoals Jan Termes
de afgelopen vier jaar voerde.
Bouwen in Zandvoort is een harde noodzaak. Het is de enige manier om ook de jongeren van
Zandvoort een leven in hun eigen
plaats te kunnen bieden.
Bouwen is ook noodzakelijk om
het inwoneraantal van Zandvoort
niet te sterk te laten teruglopen.
Een teruggang van het aantal
Zandvoorters betekent dat Zandvoort minder geld van het rijk
krijgt. Dat Zandvoort minder
voor haar inwoners kan doen.
Zandvoort wordt omringd door
de natuur: de zee en de duinen.
De duinen zijn de afgelopen jaren
te veel verwaarloosd. Een goed
milieubeleid moet de groei en
bloei beter waarborgen.
Bij het bouwen van woningen
moet eerst voor lokaties binnen
de huidige bebouwingsgrenzen
gekozen worden. Milieu is meer.
Het is ook het goed onderhouden
van plantsoenen. Het planten van
bomen. De glasbakken zijn het
begin van een milieubeleid van
het mogelijk gescheiden ophalen
van grondstoffen uit het huisvuil.
D'66 vindt, dat men in de eigen
gemeente voor zijn of haar sport
terecht moet kunnen. D'66 is
meer dan een partij die deelneemt
aan de verkiezingen. D'66 is een
partij die in openheid vergadert
en beslist.

De Progressieve Partij Zandvoort
komt voort uit de kleine „linkse"
partijen. Op de kandidatenlijst
staan personen die hun PSP, CPN
of PPR gedachten gebundeld
hebben tot „één links front".
1. Frank Schiltmeijer.
2. Jo Dalman-van Woensel.
3. Dick Gerritse.
4. Jaap Moll.
5. Wim Kluijskens.
HOUDT

ZANDVOORT

LEEFBAAR

Lijst 7, Plek
Lijst 8:
Niet-Stemmer Gemeentebe langen

Geen interesse voor politiek? Wat
geeft dat? Iedereen funktioneert
op zijn eigen wijze in deze wereld.
De een is gek van voetbal, de
ander is zomer en winter met zijn
duiven bezig, een derde kijkt het
liefst naar de tv...tot ineens blijkt,
dat er in het gemeentehuis plannen zijn gemaakt over een herbestrating, het planten of weghalen
van bomen, het slopen van een
gebouw, wijziging van verkeersregels, enzovoort.
Het hemd is nader dan de rok en
dat spreekwoord bestaat niet
voor niets. Wel is het prettig om
met de medebewoners van je
straat op dat moment een mogelijkheid in het gemeentehuis te
hebben om ja of neen te kunnen
zeggen en je vervolgens misschien
wel nooit meer voor politiek te
interesseren.

Daarom wil De Plek van de NietStemmer, ook voor u, een zetel
vrij houden in de gemeenteraad.
Hoe wil De Plek van de NietStemmer dit gaan doen? De Plek
de Niet-Stemmer wil het bePROGRESSIEVE PARTIJ van
grip „volksraadpleging" (referenZANOVOORT
dum) daadwerkelijk inhoud geven. Dit houdt onder meer in, dat
belanghebbenden by een bepaalde zaak in meerderheid kunnen
Correspondentie-adres:
beslissen hoe De Plek van de
Zuiderstraat 5, telefoon 17958.
De Progressieve Partij Zandvoort Niet-Stemmer over die zaak in de
streeft naar een éénheid van alle raad zal stemmen.
linkse partijen. Het begin is er!
PSP / CPN / PPR geven het goe- Dit geeft de Zandvoorters gelede voorbeeld
genheid zich uit te spreken over
Wie volgt?
bepaalde zaken op het moment
Enkele punten uit het program- dat die zaken aan de orde zijn en
ma zijn dat wij streven naar be- er beslist gaat worden.
houd van 't Stekkie, met een Wanneer over een zaak, die aan
aanvaardbaar exploitatie tekort, de orde is, geen reakties van de
dat er een gezondheidscentrum in Zandvoortse bevolking komen,
Nieuw-Noord moet komen, even- zal De Plek van de Niet-Stemmer
als een jeugd- en clubhuis ergens pok zwijgen en dus niet stemmen
in Zandvoort. Er moet permanent in de raad.
een ambulance in Zandvoort Het gaat namelijk om uw mestaan.
ning! Stem dus voor één keer op
Meer verkeersdrempels. Windmo- lijst 7 en geef uzelf hiermede de
lens dienen de prijs van de Zand- komende vier jaar de gelegenheid
voortse energie te drukken. By uw mond open te doen wanneer u
belangrijke beslissingen dient een dat nodig vindt! Leest u ook nog
referendum gehouden te worden. even onze huis-aan-huis4 folder,
Stem op 2 juni „progressief. die pok in de bibliotheek ter inzaStem voor een leefbaar Zand- ge ligt. Dat is wellicht een reden
voort. Stem lijst 6!!!
om deze keer wél te stemmen.

LIJST 6

slaapverwekkend
ZANDVOORT - Er bestaat een
grote eensgezindheid in de gemeentepolitiek van Zandvoort.
Dit moet worden geconstateerd
na de politieke forumavond die
op vrijdag 21 mei in het Gemeenschapshuis werd gehouden.
De fraktievoorzitters van de nu in
de raad vertegenwoordigde politieke partijen en groeperingen
waren breeduit gezeten achter de
groene tafel, terwijl het publiek
voortkwam uit de frakties, de
nieuwe partyen die aan de komende raadsverkiezingen deelnemen en wat losse aanhang.
Keren wij Zandvoort de rug toe?
Neen!
Maar wij keren ons af van kiezersbedrog.
Wij plaatsen wél een paar vraagtekens bij diverse uitspraken.
Heeft Gemeente Belangen echt gezorgd voor handhaving van de
Grand Prix?
Is alleen de VVD voor het behoud van het circuit?
Zijn alleen de socialisten voor sociale woningbouw?
Is het alleen D'66 die milieupolitiek voert?
Welke ministers waren verantwoordelijk voor onder andere de wet
Geluidhinder, waardoor de sociale woningbouw stagneert? (Ginjaar,
WD); de vaststelling van de bpuwgrenzen (Gruyters, D'S6); wie waren
in de provincie verantwoordelijk voor vaststelling van het streekplan
waarop het circuit is weggevaagd?
Hoe denkt Inspraak Nu hierover?
Ons programma vindt u op de één na laatste pagina van deze krant
volledig afgedrukt.
Links? -

Recht door Zee, Inspraak Nu.

Rechts?

Zandvoorts
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Wie een felle discussie of een flitsende
dialoog had verwacht, kwam bedrogen uit.
In de tien minuten spreektijd die een
ieder was toegewezen, werd breedvoeng of breedsprakig ingegaan op het
eigen verkiezingsprogramma, waarbij
de woorder die de afgelopen raadspenode gekenmerkt hebben namelijk
sociale wpni'.gbouw. wet Geluidhinder, circuit en milieu, veelvuldig werden gebruikt, maar nieuwe gezichtspunten werden niet aangedragen.
Ook de groeperingen en partijen die
nog niet in de raad vertegenwoordigd
zijn. maar toch in de toekomst een
plaatsje willen bezetten.hadden een
uitnodiging ontvangen, doch bleken
er niet, in te slagen wat leven m de
brouwerij te brengen door het stellen
van lastige vragen.
In tegenstelling tot wat men zou verwachten, blijkt er een grote eenstemmigheid te heersen onderling over de
wijze waarop men uit de problemen in
de badplaats denkt te komen. Een
klein verschil is dan waarneembaar
tussen VVD en PvclA ten aanzien van
het circuit, maar dat is al zo bekend,
de standpunten uit en ten treure behandeld, dat hier geen extra aandacht
aan werd besteed.

Opkomst
Belangrijk voor alle fraktievoorzitters
was de opkomst van de kiezers op '2
juni, „als men nu maar naar het sternbureau wil komen", dat leek een der
grootste zorgen te zijn.
Voor het overige kan gesteld worden
dat D'66 en de PvdA voorstanders zijn
van een collegeprogram, terwijl de
overige partijen, VVD en CDA, graag
een afspiegelingscollege zien van de
uitgebrachte stemmen, terwijl In-

De partij Gemeentebelangen i:
ronduit verheugd, dat de Gran<
Prix op het Zandvoortse circui
dit jaar (en volgende jaren) wee
zal doorgaan. Verheugd mét 85'
Zandvoortse ingezetenen die hè
circuit open willen houden! Merl
waardig te zien hoe de ander
politieke partijen in deze dage
vóór de verkiezingen hun „princ
pes" bly'ken te kunnen verlopchi
nen...Om de gunst van de kieze
Maar wie waren het, die het N
PO-onderzpek financierden 01
de waarheid boven water te kri
gen? Wie brachten er 9000 demoi
stranten op de been op het Raac
huisplein om het circuit te behoi
den? En waren het niet de winki
liers, die op deze dag hun zakes
een half uur sloten?
Het waren de „Vrienden van hè
Circuit", die dit alles hebbe
georganiseerd (en betaald!). O)
der de bezielende leiding van onz
raadskandidaat, de heer J.J. Pa.'
Ere, wie ere toekomt! Maar w
gaan door. Er is ook nog altijd ee
totaal onaanvaardbare „aanwi
zing" van de toenmalige ministt
Gruyters (D'66), die bepaalde d;
Zandvoort geen verdere uitvoi
ring mag geven aan de zo noodz;
kely'ke uitbreiding van de w
ningbouw. Het gemeentebestui.
heeft daar nooit fel tegen gepn
testeerd. Maar het zal wél gebet
ren. Wy weten de weg in De
Haag. Er moeten hier méér bi
taaibare woningen komen!
Wy' zullen ook vechten tegen d
bouwkosten-verhogende
eise
van bedillende Overheids-instai
ties, die de huidige woningbouverlammen en stagneren. E
waarom zrjn de hoognodige niei
we brede toegangswegen naar d
badplaats Zandvoort van hf
Streekplan geschrapt? De part
Gemeentebelangen neemt dr
niet. Zonder deze wegen zal d1
badplaats verstikken. Stemt lij.
8, want wij pakken de koe by c
horens. Géén politieke belange;
maar wij maken ons sterk voor'd
ware Zandvoortse belangei
EMANCIPATIE VOOR IEDE

d

de zandvoortse lijst

De nieuwe Sony-collectie is uit.
De nieuwe SLC 6 Betamix video
f 1998.Nieuwe wereldontvanger reeds
van f 239.vijf kortegolf banden

Sharp Video meeneemprijs
r"l998.U ziet,we hebben u wat te
bieden.
Dus u kunt ons niet overslaan
met winkelen
PEETERS
Haltestraat 56
Politiek in het Gemeenscha pshui.s. ven
matte vertoning.
foto Jenny E. Wesly

spraak Nu graag ,,De juiste man op de
juiste plaats wil".
Maar doen wij dat niet allen en is dit
nu niet juist één van de knelpunten m
de politiek, zowel op landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau?
Alle partijen zijn het ook roerend met
elkaar eens over de sociale woningbouw, zodat men eendrachtelijk aan
de slag zou kunnen gaan. wanneer
daar ruimte voor is. Juist die ruimte
ontbreekt in Zandvoort. doordat er
zeer stringente bebouwingsgrenzen
wettelijk zijn vastgesteld. Doch ook
hierover heerst grote eensgezindheid,
men zal dan ook gezamenlijk aan de
slag gaan om deze grenzen verlegd te
krijgen.
Iedereen heeft het emancipatiebeleid
hoog m het vaandel staan, wat dat
betreft kan men in Zandvoort gerust
zijn. de emancipatie zal niet worden
vergeten.
Een hele avond politiek in het
(Dorps-iGemeenschapshuis. Niet precies de avond waar men reikhalend
naar heeft uitgekeken, en zo dat wel
het geval is geweest dan is men teleurgesteld naar huisgegaan.
M.A.

ZANDVOORT - Maandagmorgen is de heer Machielsen vertrokken in gezelschap van zijn
vrouw naar Denver (Col.)
U.S.A. waar hij in de komende
weken een ooroperatie zal ondergaan. Het besluit van de
heer Machielsen zich toch te
laten opereren werd vrij onverwacht genomen, en was zeker
niet verwacht met het oog op
een eventueel collegezetel in
het bestuur van de Provinciale
Staten.
Woensdag vond in Haarlem
een openbare vergadering
plaats waarbij het collegeprograrnma voor de komende periode van de Provinciale Staten bekend werd gemaakt. i
Naar aanleiding hiervan vindt \
vandaag overleg plaats m het ,
gewest van de PvdA. Na de
Pinksterdagen, op dinsdag l
juni zal worden besloten wie en 1
welke partijen deel zullen uit-

Burgemeester
naar Amerika
maken van het college in de
provincie.
Hot IK niet ondenkbaar dat de
heer Machielsen. als üjstaanvoercler van de grootste pohtieke partij in Noord-Holland,
de VVD, voor een funktie als
gedeputeerde in aanmerking
komt. Afgewacht zal moeten
worden of deze funktie dan
door de heer Machielsen wordt
aanvaard.
De afwezigheid van de heer
Machielsen. wegens ziekte, op
de dag van de installatie van
het college der provincie, op
woensdagmorgen 2 juni, zal
echter geen beletsel vormen
voor zijn eventuele beëdiging.
Geruchten als zou de heer Ma-

chielsen uit Zandvoort vertrekken, worden door de bevoegde instanties op zijn minst
voorbarig genoemd, evenals de
bewering dat reeds een nieuwe
burgemeester zou zijn aangezocht. „De waanzin ten top en
hoogstonfatsoenlijk", aldus de
hiervoor genoemde funktionans.
Uiteraard een volkomen correcte reactie, want zou in
Zandvoort een nieuwe burgemeester moeten worden benoemd, dan moet er door de
raad eerst nog een „profielschets" worden gemaakt, moeten besprekingen met de nieuwe raad en het ministerie worden gevoerd etc.etc.
Opnieuw blijkt, dat men in de
badplaats uitstekend in staat
is vooruit te lopen op de toekomst, zonder daarbij rekening te houden met de
werkelijkheid.
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Drukwerk voor iedereen!

Voor een gezellig bloemetje
en een feestelijk tint/e naar

DRUKKERIJ

I.BLUYS
Haltestraat 65

Van Petegem

b.v.

Zandvoort

Kerkpad 6 - Tel. 12793 —

Zandvoort

.

Gezellig
tafelen in internationale
sfeer -^•-zi
<
^"^
______ ______^___

té huur

*-

Vlieg 'r eens een dagje uit. Gezellig naar Schiphol. Elke dag anders,
steeds weer boeiend. Kijk naar aankomst en vertrek van vliegtuigen
uit de hele wereld. Bewonder de "lucht-oudjes" in Auiodome, de
unieke luchtvaart-expositie en bekijk de permanente tentoonstelling
op de 3e etage in het stationsgebouw.
En dan natuurlijk heerlijk eten in Restaurant Aviorama. Kies uit
ome internationale keuken en geniet tegelijkertijd uan het
fascinerende uitzicht over bedrijuig Schiphol.

BEVERWIJK
3J8OO m2 bedrijfsruimte
(eventueel te splitsen)

De specialist in al uw
bloemperken.

gelegen aan vaarwater
hoge vloerbelasting
8 inritten
vrije hoogte 7.00 meter
lage huurprijs

Exotisch Tafelen

Voorf23,65 per persoon (en f ll.SOvoorkinderentot7 jaar)
heeft u keuze uit 15 authentieke Javaanse gerechten, zo veel
en zo vaak u wilt Elke dag van 12.00 - 15.00 uuren 17.00 20.00 uur. In het weekend van 13.00 - 20.00 uur.

Zadelhoff Amsterdam
f'^lijsselholplanisoen: 12-postbus7377',
•\zadelholl.-Vestigingen door geheel lièdérland

,

Weekend Menu

Meer zin in biefstuk, gestoofde paling, prachtig vlees of verse
vis? Voor zo'n f26,- per persoon krijgt u een vorstelijke
maaltijd (en een kindermenu voor f 10,-). Alleen in 't
weekend van 12.00 • 21.00 uur.

Schiphol, nu nog gemakkelijker bereikbaar met de auto of
de bus, maar óók met de trein. U kunt altijd vooraf reserveren:
020 - 15 21 50 Horeca Exploitatie Maatschappij Schiphol B.V.

Ook een centraal gelegen meetingpoint voor uw zaken-lunches of-diners. Bel voor uw reservering en/of specifieke wensen.
w,

Voor een degelijke opleiding naar een vertrouwd adres

instituut de korte
Wim van der Straten, directeur
aangesloten bij de VAKOS en de NV.V.V.
dag- en avondopleidingen voor:

_

.

.__

....

Pianist
Dico v. Putten
wil

mannenkoor
oprichten.

schoonheidsspecialiste
pedicure
manicure
visagiste

Stem woensdag 2 juni
a.s. óók gewoon op de
Partij van de Arbeid...
Worden juist jullie belangen
- met die extra zete! héél qced

_

Aanmelden: 7 juni 1982,
's avonds van 20.00 tot
21. 00 uur,

Gemeenschapshuis

Aanvang cursussen in augustus en september
a.s. en inschrijving vanaf heden.
Vraag gratis studiegids Nic. Witsenstraat 5,
1017 ZE Amsterdam-C. Telefoon 020-233994.

Zandvoort,
Tel. 02507 - 1 40 85.

.

_

-

Ampèrestraat 8-10
Telefoon 02507-16925
b.g.g. 13242

Aangeb.:

ruime 4-kamerf lat
gunstig gelegen in Purmerend. Gevraagd:

4-kamerflat
of een gezinswoning
in Zandvoort.

Tel. 02990 - 3 30 40.

U merkt bij schade wel waarom.

'n. echte
en een echte dealer: voor u een
gelukkige kombinatie, duidelijk
herkenbaar aan het serienummer, dat
zo op iedere plank valt af te lezen.
Voor u een garantie voor fret juiste
adres: Furian. exclusief dealer van
Ten Cate, Mistral, Wayleren Oufour!
Furian geeft u advies, houdt voorraad
(ook van zeilen en onderdelen) en geeft
originele fabrieksgaranties.

,T0W ,lSTs

Bij Furian vindt u uitsluitend eersteklas
merkplanken, voor elke portemonnee.
Pinksteren: Aalsmeer beide dagen open!

81434

Aalsmeer: Uiterweg 197-tel. (02977)26086
lessen - verhuur - watersport -jachthaven

Verkoop - Inruil - Service - Reparatie
Alle merken inruilauto's met Bovag-garantie

Haarlem: Rijksstraatweg 159-tel. (023)273121

In slechts 5 tot 10 minuten

WAS ZELF UW AUTO

'J3004285

Met warm water en shampoo-spoelen In
de
was
zenen
vanaf
f
3,00
AUTOMAARINWORPM.OO
Doorlopend geopend

FXJRZ.A.N
Comfortabel

Wij organiseren dan
binnenkort een GRATIS
popkonsert inZandvoort
met een van Nederlands
beste groepen...

Elke werkdag van
half negen tot half één
en van half twee tot
half zes geopend.
Bovendien zaterdags
van 10.00 tot 12.00 uur.
U bent welkom.

TE KOOP
AANGEBODEN
landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,
bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

de ridder & strijbis bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen
Adriaan Pauwlaan 27-29, Heemstede, tel. 023-288550*

Vrienden van de Partij van de Arbeid

HUIS
met tuin gevraagd
door 3 oudere dames
voor ca. 4 weken
in Zandvoort-Z.
Tel. 020-4421 01.

CAFÉ RESTAURANT

Wij verzorgen uw

Pizza!
Kerkstraat 16
Tel. 12270
Zandvourl
NIEUW!! NIEUW!!

POFFERTJES

Spaghetti Bolognaise,
Macaroni ham + kaas

Kipkerry
Kip met frites

Een feestje bij
u thuis?

12,50
8,95

Biel'sluk nulurel
Bii'lsluk champignons
Birlsluk (H'pcrsaus
Biefstuk Slrogunotïsuus
Duitse biel'stuk
Tmirui'dos champignons
Knlrecôle
V urki'iishausji'
T-bonesleuk
(alle geiecliten voor/icn v a n i l i v . s o u t i e n
.uulappclcn e n c l i v . souiicn v c i s e g i o c n i c
* cumpoie.

Ouders heef i u een
kinderfeestje?
Delicia heeft heerlijke
pannekoekcn!

dames voor de avonduren
Ca. 25 tot 45 jaar.

koude schotel

winterschotels, o.a.
zuurkool, boerenkool,
hutspot, capucijners

Ook a la carte!
Steak Delicia 250 gram
Heerlijke biel'stuk mei gehakte u i e n ,
champignons en verse paprika, mcrg-oien
mei p i k a n i e pepeisaus. g e b a k k e n aaulappelen en d i v e r s e groente en compöie.

SNACKBAR SOLS
Kerkplein 12-Tel. 12967
Wij vragen enige

65 + 'ers opgelet!
Ga er eens uit...
bij ons 10% korting!

AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186.

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-EN
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG-EN GLASWERK

Krokelten mei frites, frikadellen

Nu ook het adres voor uw

met meer dan 5 kinderen

woningstoffering

10% korting!
Diverse k i n d e r u i i r u c t i e s .

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

Te koop
aangeboden:

WATERPIJPEN
ledere woensdag
op de markt.
Tel. 02510 -301 84.

HOBIE
GAT 14
z.g.a.n. -f strandkar
en di. extra's.
Prijsn.o.t.k.
Tel. 023-286351.

te koop/te huur || fc

Heemstede
kantoor- en bedrijfsruimte
.

Llkc dag verse schol en \cise
k u b c l j a u u f i l e t . Heerlijk verse
kabeljauw mei mosierdsaus.

j
-^*

WONIWGRUIL

DUBO ADVIESBURO VERZEKERINGEN

Dalerstraat. 7843 PE ERM, tel. 05915-4018

Brederodestraat 6-10
Telefoon 02507-13242

—

's Avonds 071 -410566

Vrije-tijdspark Ermerzand
KOOIJMAN'S

-

02507-14385/17818

Weekend
f 260,- all-in!
Midweek
f200,- all-in!
Verwen uzelf in onze moderne, 6-pers., 4-sterren bungalows, gelegen in Erm (nabij Emmen).
Overdekt verwarmd zwembad, tennisbanen,
windsurfing, midgetgolf, kinderspeelgelegenheden, restaurant etc.
Inlichtingen:

FORDOTO

—

kunnen bun auto tegen een aantrekkelijke
premie bij ons verzekeren.
Bel ons eens voor informatie

Profiteer dan nu van onze gunstige juni-prijzen.

AUTOMOBIELBEDRIJF

-

Ook jeugdige rijders

Hiel gebonden aan de
schoolvakanties?

H.P.KOOIJMAN

-

.;

..;'

'i

*/i

. > .li'l.-'ï'..'.' 'e-ff..

,' . .-•'.'

Tegen zeer aantrekkelijke kondities
op eerste klas lokatie kantoor- en bedrijfsruimte,
bestaande uit:
• circa 1.800 m! kantoor-/showroornruimte, v.v. akoestische
plafonds, elektrische installatie inklu,sief inbouwarmaturen (uitbreiding met max. 4.000 m2 kantoorruimte
mogelijk);
• circa 4.500 ma bedrijfsruimte, eventueel in kleinere units,
geschikt voor opslag, distributie e.d., vrije hoogte 6.25
meter;
• distributiemogelijkheden landelijk aanwezig;
• ruime parkeergelegenheid;
• direkt te aanvaarden.
In dit komplex zijn reeds gevestigd Canon, CBS,
Christiaanse, Digital, Jewel Foliage, Mebro en PTT.

MENS

BEDRIJFSMAKELAARDIJ
Heereweg23i, 2161 BG Lisse, Telefoon 02521 -19135*

Zadelhoff Makelaars
'

makelaars & taxateurs Qig.tff.$*ïi:&*--'1, ^••SV^V-^'^ '?'•'• '

• ; • ' "t'020' * 76646

zadelhof f -vestigingen door geheel nederland
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Strandloop Gertenbach-Mavo
werd sportieve prestatie
ZANDVOORT - Na enkele weken
voor alle verkeer te zijn afgesloten,
wegens herbestratingswerkzaamheden, werd de Haarlemmerstraat op
woensdag 19 mei onofficieel in gebruik genomen door de deelnemers
aan de strandloop georganiseerd dtior
de Gertenbach Mavoschool.
De school aan de Zandvoortselaan
bestaat dit jaar 25 jaar, een jubilem
dat met veel verve wordt gevierd,
onder andere met een strandloop voor
scholieren. Het parcours van de
strandloop liep via de Zandvoortselaan, Haarlemmerstraat naar de Rotonde en strand, daardoor waren het
deze deelnemers die na de afsluiting
van de Haarlemmerstraat als eersten
over het nieuwe wegdek liepen.
De organisatie verliep uitstekend,
dank zij de voortreffelijke medewerking van de Zandvoortse politie, die
op alle kruispunten aanwezig was en
niet in de laatste plaats ook door de
medewerking van Klaas Koper en
Doek Castien, cracks op dit gebied.
Vanaf de Rotonde ging het op het
strand zuidwaarts, waar diverse controleposten ervoor zorgden, dat de
juiste afstand werd gelopen. Aangezien deelname voor de hele Zandvoortse jeugd openstond, was gekozen voor verschillende afstanden, nl. 4
km voor de jongere deelnemers en 6
km voor de ouderen.
Na terugkomst ontvingen alle deelnemers een leuk herinneringsvaantje in
de Zandvoortse kleuren met daarin
vermeld het 25-jarig jubileum van de
school. Voor de winnaars in de diverse
categorieën waren er bovendien bloemen. Deze konden worden uitgereikt
aan:
TE HUUR:
2 luxe

appartementen
Tel. 12013.

RICK's
Brugrestaurant
zoekt op zeer korte termijn

woonruimte
voor een van haar
medewerkers.
lol. bij mej. E. Bel
Tel. 02526-86841.

1. Johnny Keur - W. Gertenbachmavo
2. Paul Laarman - W. Gertenbachmavo
3. Henk v.d. Mey - W. Gertenbachmavo

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman en Mol.
Arts: G.J.J. Mol, telefoon 15091 en
15600. Verdere inlichtingen omtrent
de weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen. Anderson tel. 12058,
6 km meisjes 13 t / m 15 jaar:
Drenth tel. 13355, Flieringa tel. 12181,
1. Patricia van Zwol - W. Gerten- Zwerver tel. 12499.
bachmavo
TANDARTS: telefoon 023-313233
2. Inge Hilbers - W. Gertenbachma- WIJKVERPLEGING: Zr. R. Leurdijk,
vo
J. Steenlaan 28, Heemstede. Tel. 0233. Daniëlla Laarman - W. Gerten- 286637.
bachmavo
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N.
v. Berkel, Zeestraat 71, tel 13073.
6 km jongens 16 jaar en ouder:
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
1. Jim Draaijer - W. Gertenbachma- Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
vo
Zandvoort. Tel. 02507-14437, b.g.g.
2. Bert Roose - w. Gertenbachmavo 023-313233
3. Wim Buchel DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847.
Terugblikkend kan de Wim Gerten- GESLACHTSZIEKTEN: voor algebachmavo opnieuw terugzien op een mene informatie tel. 023-320202 (dag
geslaagd evenement, dat in de anna- en nacht)
len van de school als bijzonder kan POLITIE: telefoon 13043.
worden aangemerkt.
BRANDWEER: telefoon 12000.

Eén der jongere deelnemertjes die
in de prijzen viel
4 km jongens 10 t/m 12 jaar:
1. Robin Castien - A. Plesmanschool
2. Frank Laarman - v. H. Goedhartschool
3. Mick Schweinsbergen - O. Nassauschool
4 km meisjes 10 t / m 12 jaar:
1. Wardy Kater - A. Plesmanschool
2. Fré v.d. Mije - O. Nassauschool
3. Simone v.d Mye - A. Plesmanschool

Z' voor ƒ 5,Ja, waarom eigenlijk? Nou er zijn er
verschillende maar één van de voornaamste redenen is wel de volgende:
„Zover ons bekend, is Z'75 in onze
badplaats de enige vereniging, waar
in grote mate de jeugd het jeugdbeleid dat gevoerd moet worden, mede
bepaalt. Nee, het zijn by ons niet een
stelletje „ouwe mannen" die het alleen voor het zeggen hebben. Ook de
jeugd heeft een grote vinger in de pap.
Om dit streven van de j.c. waar te
maken, hebben wij afgelopen seizoen
een jeugdraad, bestaande uit B en A
junioren, de lagere elftallen hebben
een ideeënbus ingesteld. Deze jeugdraad vertolkt de wensen en ideeën
die er bij de jeugd leven en organiseert
o.a. discoavonden en filmavonden.

6 km jongens 13 t / m 15 jaar:

Gevraagd:

damessportfiets
2-pers.bed., max. 150 cm
breed. Aangeb:
Auping onderschuifbed
2x80x1.90 m;
Atag gasfornuis (wit) m.
ingebouwde grill.
Inl.: tel. 02507-14816
b.g.g. 15242.

GEVRAAGD:

MEISJE
ca. 18 jaar, alsHULP
in de BEDIENING
v.d. zomermaanden

HAROCAMO
Kerkstraat 14,
tel. 12102.

DOE MEER ZELF

KUNSTGEBITTËNREPARATIES

S HOUTMAN DEL C. MOOI J B. V.
PIJLSLAAN 5-TEL. 244609.
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren, verf. Louvre-deuren, edetfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER
5
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
j teten.
n.
•
's Maandags geslo
uurgesloten.
S
J . 's Middags van 12.30-13.30' uur
gesloten.
••••••••••••R
••••••••••••••••••••l

A. PITMAN

WEER BINNEN:

HANG- EN
LEGKAST
vier dessins: 172 hg..
97 br., 50 diep

f 169 ~

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
Tel. 17751

5. Ellyv. As

Jeugd van
Zandvoort
verdient
haar eigen
STEKKIE!

PvdA

Eiken
secrétaire
f498,-

Quick Organisaties presenteert

Grote Krocht 25
Tel. 17751.

Echtpaar zoekt

jongeman

HULP

Peter Ingwersen

voor 1 uur p. w. voor
lichte bezigheden.
Tel. bereikbaar na
13.00 uur.
Fam. E. Landman,
tel. 02507-16298.

VRIJDAG 28 MEI
DISCO EXPLOSION
OPTREDEN VAN:

GERARO JQUNG
DANS: Debbyen Margriet.

LIJST 2

Jaap Brugman

Ook daarom:

PvdA
BURGERUJKI
Geboren: Kirslen Maria Thercsia. d.v.
F.K. Belunek en A.W.M. Weustink.
Marjolein, d.v. K.P.F, van Rongen en
vI.M. Visser. Frederik Hendrik Franciscus z. v. F.H.F.M. Demmenie en
J.J. Bruyning.
ehuwd: M.F. Koper en Chr. G.M.
Wenker
Overleden: Emma C.C. Clasener geb.
Schoonhagen, 82 jaar. Maria M.J. de
Nijs, geb. Serlijn, 88 jaar. Paul Blankenberg, 63 jaar. Johannes Chr. C.
Rueter, 76 jaar.

Anjercollecte

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week
datum
HW LW HW LW
27 mei
7.05 2.46 19.39 15.18
28 mei
7.55 3.36 20.36 16.09
29 mei
8.53 4.33 21.40 17.04
30 mei
10.02 5.36 22.53 18.14
31 mei
11.09 5.45
19.28
l juni
0.05 7.56 12.31 18.37
3 juni
2.04 10.01 14.35 22.33
Maanstanden: zaterdag 29 mei EK
22.06
Doodtü 31 mei.
UNIEK!

Laatónsf
Zandvoo>i|J
géén tweede
Wassenaar

ZANDVOORT - Van het plaatselijke
Aruercomité werd bericht ontvangen
dat men nog over te weinig collectanten beschikt voor de komende huisaan-huis collecte die in de weken van
maandag 7 t / m 20 juni zal worden
gehouden.
Men vestigt er de aandacht op dat
deze collecte geschiedt onder auspicièn van het Prins Bernhardfonds
Het gaat derhalve om het welzijn van
de diverse Zandvoortse verenigingen.
Aspirant-collectanten kunnen zich
alsnog opgeven bij de heer A.H. Hedden, p / a Raadhuisplein 4, tel. 14841.

Gaat u ook stemmen op 2 juni? Ik wel
want dat is mijn dagelijks werk!

W. DE VRIES
PIANOSTEMMER/TECHNICUS
Nu ook voor pianolessen.
Tel. 02507-179 72

nieuw in nederland
,
1500m3amusement
NEDERLANDS GROOTSTE MOBIELE NACHTCLUB!

U kunt op ons rekenen!
Wij rekenen op u!

DISCO EXPLOSION!

PANCAKE!

MARIA VERANO

ZONDAGMIDDAG

ZONDAGMIDDAG:

VERONICA PROMOTIETEAM

VERONICA PROMOTIETEAM

HENNY HUISMAN

PLAYBACK-SHOW

presenteert:

PRESENTATIE:

DE PLAY-BACKSHOW

HENNY HUISMAN

DEBBIE EN MARGRIET

LETOPi LIVEOPTREDENVAN

MAANDAGAVOND
SHOWTIME

JERRY
HIGGINS!

TOPFORMATIE

ZONDAGAVOND
EXPLOSION DRIVE-IN SHOW

GERARD JOLING
DEBBIE MARGRIET
MICHAEL DRENTE DISCODANS

MARIA VERANO

STEMT DAN 2 JUNI OP CDA LIJST 2.

SMOKEY
BIBOBS GANG
GERARD JOLING

80 m'LUCHTKASTEEL

Dick Bos

ZATERDAGAVOND
29 mei:

DISCO DANSGROEP
m.m.v. de top-formatio

VOOR DE
KINDEREN:
SUPERATTRAKTIE:

Richard van As

Hervormde kerk, Kerkplein:
10.00 uur: ds. C. Mataheru. Medewcrking van het kerkkoor.(crèche aanwezig).
2e Pinksterdag geen dienst.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
K).(K) uur: ds. W. Volker van Amstelvcen.
2e Pinksterdag geen dienst.
Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 15:
10.30 uur Pinksterdienst, verzorgd
door eigen leden.
2e Pinksterdag geen dienst.
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 29 mei 19.00 uur: Eucharistieviering met orgel en smacnzang
Zondag 30 mei (Ie Pinksterdag): 8.45
uur Stille Eucharistieviering, 10.45 uur
Eucharistieviering met toediening van
het H. Vormsel.
Maandag 31 mei (2e Pinksterdag):
10.45 uur Eucharistieviering met orgel
en samenzang.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg 14:
9.00 uur: ds. E.Th. Thijs, 19.30 uur ds.
L.J. Boeyinga
Maandag 31 mei (2e Pinksterdag) 10.00
uur ds. L.J. Boeyinga.
Kerk van de Nazarener Zijlweg 218
Haarlem:
10.30 uur ds. J. Smink (morgendienst),
19.00 uur ds. J. Smink (avonddienst)
2e Pinksterdag geen dienst.
Woensdag 2 juni 20.00 uur: Bijbelstudie/Bldstond.

Circuit Zandvoort
r inksiBrBn 28-29-30-31 mei

MICHAELDRENTE

christen
democratisch
appèl

4. PimKuijkèn

KERK
DIENSTEN

WATER
STANDEN

02977-28411

Gevraagd:
handige
voor hulp in de
keuken en afwas.
Soll.: restaurant
Harocamo.
Kerkstraat 27.
tel. 02507-12537.

telefoon 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT.
Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g.
023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor ledere inwoner van Zandvoort geldt dat
er voor de vrager geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT.
Voor informatie, advies en hulp tel.
17373. Op alle werkdagen van 11.00
tot 12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD: telefoon 18083.
WERKLOZENCOMITÉ: spreekuur
iedere maandagmorgen van 11.00 tot
12.00 uur in de openbare bibliotheek.
Op dat tijdstip ook telefonisch bereikbaar onder nr. 14131.

Weekmedia

Het Kastenhuis
leinwardtstraat 20. telefoon 02507 - 1 43 65.

ZANDVOORT - Op vrijdag 28 mei
wordt in de openbare bibliotheek
de film van Frangois Truffaut, „Le
CENTRALE POST AMBULANCE- Dernier Metro" vertoond. AanVEEVOER (CPA) KENNEMERLAND: ongevallen 023-319191, besteld vang van de voorstelling is 21.00
uur, toegang gratis. In de hoofdvervoer tel. 023-319277.
rollen Gerard Depardieu en CaTAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF: therine Deneuve.

de heren R. Krijgsman en Rob Gansner, bereid gevonden de jeugdtraining
op zich te nemen. Dit is het wat het
technische gedeelte betreft maar... Er
Is Meer Bij
Naast het voetballen hebben wij méér
voor de jeugd. Ook in het nieuwe
seizoen hebben wij weer, voor groot en
klein, onze filmavonden, disco, klaverjas- en ontspanningsavonden. In het
nieuwe seizoen zullen wij onderlinge
tafeltenniswedstrijden en biljartwedstrfjden in ons culbhuis organiseren.
Ook zal er weer voor iedere Zandvoortse jongen of Zandvoortse meisje
weer „De strafschopspecialist 1983"
zijn. Een bezoek aan de KNVB-jeugdkampen en aan de antislipschool in
het circuit, staan ook weer op het
programma. Misschien wordt het allemaal te eentonig en dus houden wij
nog enkele grote verrassingen voor
ons. Toch is misschien het bovenstaande voor jullie aanleiding om ook
lid van onze vereniging te worden.
Dat je er geen spijt van zult krijgen
kun je te weten komen van onze
leden. Jongens, jullie zijn allemaal
van harte welkom by ZANDVOORT
'75!!!! Meld je vóór l juni by onze
secretaris de heer A. van Marie, Fahrenheitstraat 8, Zandvoort aan Zee.
Voor telefonische informatie 0250717187.

Training begeleiding
Voor de allerkleinsten is het fijn dat
onze velden niet aan een drukke verkeersweg liggen, maar rustig in het
binnencircuit in Zandvoort-Noord.
Hier kan de kinderen niets overkomen en kunnen ze rustig hun gang
gaan. De training voor de jonge
cracks, de 5-jarigen trainen bij ons
alleen nog, moet volgens ons vakkundlg gebeuren, wy zijn dan ook blij, dat
vrij hier mevrouw Maryke Nykamp,
trainster en moeder (dit laatste vinden wij voor de opvang van de kleinsten zeer belangrijk) hiervoor hebben
kunnen strikken. Voor de A, B, C en D
junioren hebben wij de heren G. Marcelle en a. Nijkamp, geassisteerd door

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummm

f

R1EVENBUS

PAGINA 9

JET SET
GERARD JOLING

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiieiien-restaurant met een
apart speciaal fondue-restaurant
tol 45 personen.
Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Reserveren: telefoon 023-265333
RESTAURANT

DE GRAVIN
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party
Gra\innt'ste«g 9-11-13 - Haarlem
Resenercn: tel. 023-317058

DEBBIE MARGRIET
MICHAEL DRENTE DISCODANSER

MARIA VERANO
IA/ICA MARINA
BEN CRAMER

DONNA LYNTON

AANVANG
ALLE AVONDEN
21.00 UUR

Gevraagd:

KELNER
Strandpaviljoen 24
K. Kerkman,
tel. 02507-1 5791.

Bejaarde
fauteuil
f298,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25

Tel. 17751

Ons kennismakingsmenu is elke dag
lekker anders.
/

Zeestraat 49-51'? %'
Telefoon Ó25Ó7-12Ö23
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De prijs niet, die blijf t elke dag
ƒ24,50.

Zeestraat 49-51
Telefoon 02507-12023
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HEERLIJKE

ANDRÉLON
SHAMPOO

literblik

(Betaal straks niet te veel
in uw dure vakantieplaats!)

flacon 200 ml, voor vet,
normaal en droog haar

VRUCHTENBEKER
200 GRAM
diverse smaken, o.a. aardbeien,
kiwie en bosbessen

»»t&./•''
O HOTEL KOFFIE roodmerk • pak 250 gram . . .
O TABLETSUIKER pak 1000 gram
O KOFFIEMELK blikje 170 gram
3 voor
O CAPITA COFFEECREAMER pot 200 gram . . .
OKOFFIEFILTERZAKJES no 2, doos 80 stuks .
O A. J. P. SOEPEN zilverzakjes
O UNOX CREMESOEPEN
O KIPPEVLEES IN BOUILLON pot 340 gram . . .

HAARVERSTEVIGER

3

COMPOTE
SCHAALTJES

2.98
2.59
1.49
1.59
1.29
27
1.79
1.69

RAAK

SINASofCOLA

flacons

OKS:

a 20 ml

wegwerpflesjes

KANSKOOPJES-ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

O PEPER EN NOOTMUSKAAT busje 50 gram . . .
O TOMATENKETCHUP tube
O ZAANSE MAYONAISE tube
O PINK ZALM blik 106 gram
O UNOX LEVERPASTEI
3 blikjes voor
O BOTERHAMKORRELS melk of puur, pak 300 gr.
O HOMBURG LUNCHMEAT blik
O KING pak 4 lollen

79
1.09
85
1.99
1.49
1.39
1.49
1.39

PAGE

ZAKDOEKJES
pakket

•-$ ,

' ^

l

i

^pakjes

AUTOCASSETTEBOX

VENTILATOR
een bundeling van 5 originele
DIK TROM verhalen. Ondanks vele
pogingen dit boek niet te laten verschijnen, kan
iedereen nu
toch genieten
van de
belevenissen
van die
gezellige
dikkerd".

in diverse kleuren,
voor 15 cassettes

zorgt voor heerlijke
frisse lucht in auto,
boot of caravan.
Veilig voor kinderen,
werkt op batterijen

o.a. helikopter en boot,
met duidelijke gebruiksaanwijzing

O RANG pak 4 rollen
O TOP DROP pak 3 rollen
O MENTOS pak 3 rollen
O STIMOROL familypack 5 pakjes
O OLVARIT BLAUW diverse smaken
O ALMIRON A - B blik 900 gram
O LASSIETOVERRIJST pak 400 gram
O TOILETPAPIER pak 4 rollen

PEPSODENT
TANDPASTA

10.95
uR
fJ, E

HERENSDKKEN

in diverse uni-kleuren,
maten van 38 t/m 44

1.39
1.29
1.29
1.99
92
10.29
1.29
1.09

["

tube

70 ml
O
O
O
O
O
O
O

C

AFWAS MET CITROEN litcrfbcon
49
PLEISTER rol of vel a 1 meter
99
GROOT SCHRIJFBLOK
1.89
ENVELOPPEN pak 50 stuks
1.19
BIC BALLPOINTS
2 stuks voor 1.29
SPEELKAARTEN
2 spellen voor 1.99
„MEERBERG" LUCIFERS pak 10 stuks
45

PLASTIC
WEGWERP-

BEKERS
PAAR
iVOOR

PILOTENin fraai bruin/beige
uitvoering

ELDERS 45.-

BAKSPAAN VLEESVORK
van
roestvrij
staal

van
roest vrij
staal

tti tr
V. J ^

in diverse
modek leuren

rol UU STUKS
O WEGWERP AANSTEKERS
OBATTERIJEM o.a. mono en pcnlight
O JORDAN TANDENBORSTEL
O BILLIES LUIERS pak 30 stuks
O KRUIDENSHAMPOO flacon 200 gram
O WASKNIJPERS lak 50 stuks
O KIKI TOILETZEEP 3 stukken
O HALVE HAANTJES - 300 gram

per stuk

99
1.99
1.89
4.98
1.29
1.79
1.19
3.29

GILLETTE WEGWERP
SCHEERMESJES
r '..'

r
T'

stuks
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FEESTENEN
RACEN TIJDENS
„VIERDAAGSE"
ZANDVOORT - De pinksterraces
beloven volgens Jim Vermeulen
de boeiendste en meest gevarieerde races sinds jaren te worden. Met een race om de formule
Ford 2000-Golden Lion Trophy,
races in de bekende nationale
klassen, de formule 3, meetellend
om het Europees kampioenschap
en de Grand Tourismo's uit de
jaren zeventig is de belofte van
de circuitdirekteur, waar het de
variatie betreft, al waargemaakt.

Sterker nog, pp autosportgebied
is een dergelijk breed scala nooit
eerder vertoond op Zandvoort.
Om deze programmatopper compleet te maken is ook het randgebeuren aangepast. Zo wordt op
eerste pinksterdag open dag gehouden om het publiek de gelegenheid te geven kennis te maken
met de coureurs en hun materiaal. Liefhebbers kunnen zelfs
een rondje meerijden met Stirling
Moss, Jan Lammers of Boy Haye.
Een feesttent, waar van vrijdag
tot en met maandagavond bekende artiesten optreden, maakt het

Grand Prix
ZANDVOORT - Nu de FISA en
FOCA de CENAV hebben laten weten dat op zaterdag 3
juli de Grote Prijs van Nederland op het circuitévan Zandvoort kan worden' verreden,
doet direkteur Jim Vermeulen
pogingen om ook de Renault
Turbo's op deze datum naar de
badplaats te halen. De geplande merkenrace op het Engelse
Donnington datzelfde weekend, vormt volgens Vermeulen geen al te groot bezwaar.
Een „milde afkoopsom" zou er
aan te pas moeten komen om
de Turbo's in het bijprogramma van de Grand Prix op te
nemen.
Wat de Grand Prix betreft,
zijn de constructeurs onder
leiding van Bernie Ecclstone,
het met de CENAV eens ge-

Pech-zeiler

pinkstertéest compleet. Een gen vertrouwd gemaakt met het snel„vierdaagse" op het circuit dus. le materiaal en het grondeffekt.
In Nederland wordt met belangstelHng uitgezien naar het debuut van
Cor Euser in de formule 3. De formule
Ford 1600 kampioen van vorig jaar die
momenteel de ranglijst aanvoert van
de formule Ford 2000 geldt als het
grootste nationale talent sinds Jan
Lammers. Reden genoeg voor het circuit van Zandvoort om de coureur uit
Oss een kans te geven in deze, voor
een ambitieus coureur, zeer interessante klasse. Dat de formule 3 terecht
als de springplank naar de formule l
wordt beschouwd bewijzen Jan Lammers, Alain Probst, Michele Alboreto
en Mauro Baldi. Deze Europese kampioenen van de laatste vier jaar rijden
momenteel allen formule 1.
Op Zandvoort beschikt Euser over de
Ralt RT 3 van het Barron Team.
Dezelfde wagen waarin Roberto Moreno vorig jaar diverse malen zegevierde. Kosten noch moeite zijn gespaard
om dit eerste optreden tot een sukses
te maken. Topmateriaal heeft men uit
Engeland over laten komen, terwijl
een speciale regeling getroffen is met
Bridgestone-banden. Kees van der
Grint, die de technische leiding heeft,
heeft Cor Euser op een aantal testdaworden over de financiële regeling, die de Grand Prix van
Nederland voor de komende
zes jaar garandeert.
De start van de Grand Prix
voor formule l wagens vindt
plaats op een ongebruikelijk
tijdstip, namelijk twaalf uur.
Dit houdt mede verband met
later in de middag geplande
tv-uitzendingen omtrent WKvoetbal, Wimbledon-finale en
Tour de France. Donderdag en
vrijdag vinden de trainingen
plaats. Langs de piste zullen
eenentwintigduizend tribuneplaatsen beschikbaar zijn.
Ruim tweemaal zoveel als
voorheen. Een uitgebreid net
van voorverkoopadressen is
reeds opgezet. Zo kunnen op
alle honderdzeventien kantoren van de Nederlandse Credietbank toegangskaarten gekocht worden met een korting
van twintig procent.

Hoewel niemand twijfelt aan de talenten van Cor Euser, mag toch niet
verwacht worden dat voor hem een
ereplaats op tweede pinksterdag is
weggelegd. De combinatie Alfa Romeo motor en Michelin banden blijkt
dit jaar het meest succesvol. Leider in
het kampioenschap, Oscar Larrauri,
beschikt over een dergelijke combinatie evenals zijn vier direkte belagers
Emanuelle Pirro, Alain Ferté, Philippe Alliot en Didier Theys. Ongetwijfeld zullen we in de toekomst enkele
van deze namen tegenkomen in de
formule 1. Zo wordt de Argentijn Larrauri in zijn geboorteland gezien als
de opvolger van Carlos Reutemann,
terwijl de Italiaan Pirro zich nu reeds
verzekerd weet van deelname aan de
24 uren van Le Mans en die van
Daytona dank zij opname in de Lancia fabrieksploeg. Voeg daar nog bij
de Franse beloftes Ferté en Alliot en
het mag duidelijk zijn dat Euser voor
een zeer zware krachtproef staat.
Nog een hoogtepunt is de race voor
„verouderde" sportwagens die dateren van rond 1970 met als bekendste
types de Lola T 70, Ford GT 40,
Porsche 917 en Alfa T 33. In Engeland
is deze door David Piper herboren
serie een groot sukses. Een van de
wagens, die in snelheid nauwelijks
onder doen voor de formule 3, wordt
bestuurd door Stirling Moss. De Brit
die in 1958 de Grand Prix van Nederland won, zit aan het stuur van een
Grumpf Special MK 4.
Stirling Moss heeft in deze auto's zijn
liefde voor het racen hervonden. Enkele jaren geleden besloot hu weer te
gaan racen in de toerwagenklasse,
maar het werd voor hem een teleurstelling. Maar nu heeft hij er weer
plezier in, omdat het nu een klasse
betreft waarin „oude normen en vormen nog op prijs worden gesteld".

Open dag
Op eerste pinksterdag doet zich de
unieke gelegenheid voor om met deze
Britse oud formule 1-coureur of andere toppers als Lammers en Haye een
rondje mee te rijden op het circuit.
Het is een onderdeel van de open dag
welke tot doel heeft het publiek nader
kennis te laten maken met de racery,
de auto's en de coureurs. Een speciale
expositie is dan in het gratis toegankelijke rennerskwartier ingericht.

De Porsche 917 waarmee Gijs van Lennep samen met Helmut Marko
op Le Mans zegevierden, komt tweede pinksterdag opnieuw in aktie.

Programma
Vrijdag 28 mei:

vanaf 10.00 uur: Vrije training diverse klassen TRAINING FORMULE 3
vanaf 19.00 uur: Feesttent open (parkeerterrein Hunserurg op het Circuit)
21.00 uur: Aanvang programma:
- Drive-In Disco Explosion
- Gerard Joling met The Disco Girls
Zaterdag 29 mei:
vanaf 10.00 uur: Tijdtraining alle Klassen; de gehele dag zal de Feesttent open
zijn.
21.00 uur: Aanvang programma:
- Drive-In Disco Explosion
- Gerard Joling met The Disco Girls
- De SMOKEY BIBOBS GANG
- en MARIA VERANO
Zondag 30 mei:
eerste Pinksterdag

vanaf 11.00 uur:

- Open huis op het Circuit van Zandvoort
- Gratis toegang tot het binnenterrein
- Gratis meerijden over het Circuit
- De Feesttent is de gehele dag open
- Colt 77 Disco-show
21.00 uur:
- Gerard Joling met de Disco Glrls
- Maria Verano
- Donna Linten
Maandag 31 mei:
tweede Pinksterdag

De Feesttent de gehele dag open.
12.30 uur: Training Formule 3
13.10 uur: Race Toerwagens boven 1600 cc
13.45 uur: Race Formule Ford 2000 Golden Lion Trophy
14.20 uur: Race Super Sports
14.50 uur: Race Toerwagens tot 1600 cc
15.25 uur: Race Formule Ford 1600 cc
16.00 uur: Race Sports 2000
16.45 uur: RACE FORMULE 3, meetellend voor het Europees kampioenschap
21.00 uur: AANVANG PROGRAMMA FEESTTENT
- JET SET
- Gerard Joling met The Disco Girls
- Maria Verano
- Imca Manna
- Ben Cramer
Toegangsprijzen:
Zaterdag: Trainingen: toegang ƒ 5,— alle rangen
Maandag RACES: tribunes ƒ 20.—; duinterrein ƒ 12,50
Kinderen tot 12 jaar, onder geleide, gratis toegang.
WEEKENDKAARTEN ƒ 30,- geven overal toegang, ook tot het Rennerskwartier.
(advertenties)

Het grootste evenement dat de
afgelopen week op het strand
plaatsvond was ongetwijfeld
het admiraalzeilen van de watersportvereniging.
Op Hemelvaartsdag werd ook
door deze vereniging het
strand officieel in gebruik genomen, en men deed dit op
ludieke wijze door het voorstellen van de bestuursleden
aan de strandpolitie en Het
het één en ander vergezeld
gaan van een fles.
De strandpolitie op haar beurt
ontving de deputatie van de
WVZ, reikte ook een fles uit,
en stelde de leden van het
detachement voor.
Hemelvaartsdag 1982 was een ouderwetse Hemelvaartsdag, want in
de middaguren kwam uit een loodgrijze lucht een gestaag neervallende regen.
De regen kwam na het ceremonieel
van de WVZ, toen bijna alle deelnemende boten al waren teruggekeerd, en men de ceremonie had
kunnen uitvoeren, gebruikmakend
van nét dat zuchtje wind dat toch
wel noodzakelijk was om de Rotonde te bereiken.

werden aangesloten op de douche,
en zo waar de ongelovige clubleden constateerden dat het water
een veel aangenamer temperatuur
heeft dan eerst, toen het rechtstreeks uit de waterleiding kwam.
Mocht het systeem voldoen, dit is
het eerste experimentele jaar, dan
wordt het in 1983 geperfektioneerd
en kan men zeggen, dat men profiterend van de zon, voor het eerst
op het zuidstrand bij de WVZ over
warm water beschikt.
Overigens werden deze morgen bij
de WVZ ook die nieuwe boten van
de leden gedoopt, acht in totaal
werden met witte wijn overgoten,
zeven Prindles en één Dart, en nu
maar hopen op een „behouden
vaart".

Modeshow

Gesnapt
Wilt u m net öezit komen van
deze foto, dan moet hij worden
afgehaald op ons kantoor aan
het Gasthuisplein.

foto Jenny Wesly

Warme douche
Koud was het niet op deze donderdag, wat niet wegneemt dat de
leden van de WVZ toch graag gebruikmaakten na hun zeiltocht
van de „warme" douche.
En dat kan tegenwoordig, want
precies een dag of tien geleden
klom de voorzitter van de WVZ, de
heer Deutekom op het dak van het
clubgebouw, en installeerde daar
onder de kritische blikken van uijn
clubgenoten drie oude centrale
verwarmingselementen die door
hem zwart waren geschilderd.
„Ik heb lang over dit systeem gepiekerd, maar gebruikmakend van
zonne-energie kunnen wij nu genieten van een „warme" douche",
' vertelde hij trots.
Het blijkt, dat de oude cv-elementen via een ingewikkeld systeem

door
Margreet Ates

Tips en suggesties: 17166

Een ander evenement was ongetwijfeld op dinsdag 25 mei de modeshow die werd gehouden, in
strandpaviljoen nr. 10, Seagull.
Door de vereniging Vrouwen van
Nu werd in samenwerking met een
aantal Zandvoortse bedrijven,
Harms schoenen, Aranka mode en
kapsalon Jeanine, een groot aantal
modellen getoond van de zomermode 1982.
Niet alleen de mannequins van
deze morgen Miep, Hanny, Ada,
Tiny en Inge „liepen" deze show
voor het eerst, er waren ook een
aantal mannequins die de show
stalen, en dat waren de kinderen,
jongens en meisjes die de kindermode van Aranka gestalte gaven.
Veel marineblauw en matrozenwit
voor de jongens, felle tinten voor
de meisjes, veel rood, maar ook
voor deze leeftijd de nieuwe tint
turkoois. Grappig de kleine zonnehoedjes voor de meisjes met zoveel
zwier gedragen door het grut. Een
daverend applaus voor alle deelnemers niet in het minst voor de
organisatie, de bedrijven die zo
spontaan hun medewerking hebben verleend, de mannequins en
speciaal de jongens, die het dan
toch maar presteerden om een
nieuwe mode zo vrijmoedig te tonen.

Show
Deze modeshow is niet de enige
show die deze week op het strand
werd vertoond. Ook bij Jules Fransen (nr. 23) kon men de afgelopen
week genieten van een show, en
wel die van de Wurf,, die een optreden hebben verzorgd door een internationaal gezelschap dat naar
Zandvoort was gekomen op uitno-

„Koppie koffie"

De jonge mannequins in aktie
in strandpaviljoen nr. 10 op
dinsdagmorgen 25 mei.
diging van de Nederlandse Spoorwegen. „Een werkelijk grandioos
optreden, ik wist niet dat ze zoveel
in hun mars hadden" werd gezegd
naar aanleiding van het optreden
van De \'/urf.
Een ande/e show die aarzelend van
de grond komt is de „talentenjacht" zor.aags om de 14 dagen in
Johnny, nr. 7.
Terugblikkend op de eerste zondagnamiddagshow van amateurs
kan gezegd worden dat het waarschijnlijk uit zal groeien tot een
gebeurtenis van allure.
Aarzelend was het optreden van de
eerste deelnemers, maar dat zal
niet lang meer duren want aanmeldingen voor de 6e juni zijn al ontvangen uit het gehele land. „Zandvoorters blijven wat achter en dat
is jammer, wij denken toch heus
dat er onder onze inwoners meer
talent is". Misschien de aarzeling
om voor eigen publiek op te treden? In ieder geval verdienen de
twee knapen die zich aangemeld
hebben voor de volgende talentenjacht een aanmoediging, zondag
wilden ze nog niet, maar de komende keer zijn ze er zeker bij.
Ook de jury, waarin onder andere
Anna Jansen zitting heeft, was enthousiast over het initiatief van
deze Zandvoortse standpachter(ster) en dat wilde Anna Jansen
wel tonen, door zelf op te treden,
een optreden dat door alle aanwezigen bijzonder werd gewaardeerd.
Mocht men nog aarzelen? Het telefoonnummcr voor het aanmelden
van deelname is: 020-245852 of
02507-17170.

Het jaarlijkse „koppie koffle" overgebleven uit 1978 bü de viering
Zandvoort 150 jaar badplaats, is
uitgegroeid tot een traditie die in
het vroege seizoen niet vergeten
mag worden.
Deze morgen is overgegaan tot een
middag voor oudere Zandvoorters,
waaraan vorig jaar zelfs een avondmaaltijd was gekoppeld.
Dit jaar wordt deze middag gehouden op donderdag 10 juni. Men
begint in het Gemeenschapshuia,
waar men kan genieten van een
diashow, waarna het gehele gezelschap zich zal verplaatsen naar
strandpaviljoen Johnny voor een
echte Zandvoortse middag en
avond.
Het geheel vraagt wel een goed
lopende organisatie, want behalve
de diashow, het kopje koffie in het
Gemeenschapshuis, een „broodje
garnacl" (maar liever nog echte
gebakken vis, dat eten wij zo weinig en dat vinden wij zo lekker,
werd vorig jaar gezegd) in het pavüjoen en ook nog een show van
badpakken, een drankje etc. moeten de gasten ook gehaald en gebracht worden.
Wil men alles perfect laten veriopen dan wordt nu reeds gevraagd
of men zich wil opgeven, zodat
men weet op hoeveel gasten gerekend kan worden. Dit kan bij de
dames Koper-Koreman (tel. 17328)
of Koper-Keesman (tel. 14957).
Mocht men hulp kunnen bieden in
welke vorm dan ook (de gasten
houden van eigengebakken cake,
moeten gehaald en gebracht worden, willen graag oude foto's zien
etc. etc.) dan kan men zich melden
bij strandpaviljoen Johnny, tel.
17170, waar men graag uw hulp
accepteert.

Sport
Voor de lopers: ook deze week kan
men deelnemen aan een strandloop, inlichtingen hierover staan
vermeld onder de „evenementen".
Een strandloop is uiterst gezond,
vraag maar aan de deelnemers van
de strandloop van de Gertenbachmavo die vorige week woensdag
plaatsvond. Bovendien worden in
het pinksterweekeinde ook de
prindlewedstrijden verzeild bij de
watersportvereniging; is er een
back-gammontoernooi bij Riche,
dus vertier genoeg op het Zandvoortse strand, ook als de zon het
soms laat afweten gedurende het
pinksterweekeinde.

in Zandvoort
voor:
Parfumeriën
Cosmetica
Geneesmiddelen
Reform
Foto-afdeling
DRUGSTORE

MOERENBURG
HALTESTRAAT 8
ZANDVOORT

Muziekavond
ZANDVOORT - Op donderdag 27 mei
aanstaande verzorgen een aantal leerlingen van het muziekcentrum Zuid
Kennemerland een muziekavond in
de Openbare Bibliotheek in Zandvoort.
Er worden diverse instrumenten bespeeld, zoals cello, dwarsfluit, fagot.
hobo. klarinet, piano en viool.
Aanvang van dit concert 20.15 uur,
toegang gratis.

Het zit onze zeezeiler Kees Visser
met z'n „Vrijheid II" niet mee. De
laatste berichten zijn dat hij nog
altijd in de haven van Horta ligt op
de Azoren. Hij wacht daar nu op de
noodzakelijke spullen, die z'n moeder hem gezonden heelt. Daarna
vertrekt hij onherroepelijk voor
zijn laatste tocht van ruim 4.000
mijl via Engeland naar Umuiden.
Z'n motor is thans weer gemaakt.

Belangrijke week

Een belangrijke week. ja een zeer
belangrijke, staat Zandvoort te
wachten, te beginnen het komende
a.s. Pinkster-weekeinde. Het zijn
elk jaar opnieuw dagen waarnaar
door strandpachters en neringdoenden met spanning wordt uitHij kan die alleen niet in z'n gezien. omdat deze dagen door
„achteruit" schakelen. Er zijn in goed of slecht weer van doorslagHorta een heleboel dingen, die gevende betekenis kunnen zijn
daar niet gemaakt kunnen wor- voor het verdere verloop van het
den. Hij heeft intussen daar een komend seizoen. Zal het een goeHollander leren kennen en die gaai de, of een slechte zomer worden?
misschien met hem mee terug naar Niemand is er. die het weet maar
Holland. Daar voelt hij wel wat wel mogen deze Pinksterdagen als
voor. Kees zou dat wel prettig uiterst, belangrijk worden bevinden. Hij verzoekt alle mensen schouwd. Dat is altijd al zo gehartelijk te bedanken, die hem wuest en zal wel altijd zo blijven.
daadwerkelijk hebben gesteund. We wensen er natuurlijk allemaal
Het is intussen nog steeds zeer het beste van en stralende, zonzwaar stormweer rondom de Azo- overgoten dagen. En dan volgt op
ren. Einde vorige week belde hij woensdag 2 juni a.s. de verkiezing
opnieuw op. omdat hij weer door van de nieuwe gemeenteraad.
nieuwe pech achtervolgd wordt. Men zal moeilijk kunnen beweren
dat Zandvoorts Nieuwsblad daarToen de kraanwagen zijn jacht aan in de afgelopen weken niet de
weer in het water bracht, zijn de nodige aandacht heeft besteed.
stalen kabels achter de zalingen Geen enkele van de acht ingedienblijven hangen en hebben die de lijsten is onbesproken gebleven.
krom getrokken. Daardoor werd Maar weet u. wat de uitslag zal zijn
ook z'n mast ontzet en is tenslotte die voor onze gemeente van zulk
afgebroken. Jl. maandag zou er een uitzonderlijk belang is? Dat
iemand komen om het euvel weer weet geen mens en valt ook zeer
te verhelpen. Het geluk zit hem moeilijk te voorspellen. Dat er verook niet mee. Die Hollandse jon- anderingen zullen komen, is stellig
gen die aanvankelijk met hem mee aan geen twijfel onderhevig. Met
zou varen, heeft daarvan tenslotte grote spanning wordt de uitslag
afgezien. Hrj gaat met een ander tegemoetgezien en ik heb zo de
jacht mee, een andere richting uit. indruk, dat de opkomst van de
Kees moet dus ook het laatste deel stemmers zeer groot zal zijn. Misvan z'n reis alleen zien af te leggen. schien wel groter dan ooit tevoren.
Namens zeer velen wens ik hem bij Dat is maar te hopen ook want een
die laatste loodjes, die wel eens het groot deel van het reilen en zeilen
zwaarst zouden kunnen wegen, nu in ons badplaats hangt ervan af.
eindelijk eens veel geluk en heel Het gaat tenslotte om het zijn of
veel mazzel! Hij verdient het wel, niet zijn van de plaats, die ons zo
want aan doorzettingsvermogen na aan het hart ligt.
ontbreekt het hem zeker niet.
Ook over de toekomst van burgemeester Machielsen wordt gespeculeerd. Wanneer hij naar de Provincie vertrekt, betekent het dat
Zandvoort een nieuwe burgemeester zou moeten hebben.
Dat ook dit van het grootste belang zal blijken voor de directe
toekomst van ons dorp, behoeft
zeker geen nader betoog. Een dynamisch bestuur heeft Zandvoort
m.i. eveneens hard nodig.
Het doorgaan van de Grand Prix
op de eerste zaterdag in juli a.s. is
bij dit alles een stap in de goede
richting, voor.de circuitliefhebber.
waarbij voor de Grand Prix in de
eerstkomende jaren Zandvoort in
aanraking komt.
Dat bij dit alles het verplaatsen
van de jaarlijkse paardenrace in de
week van het paard eind juni a.s.
zal worden verplaatst van de
Noordboulevard naar de Zeestraat, lijkt mij een belangrijke
stap in de goede richting door het
organiserend comité, het verplaatsen van belangrijke evenementen
Dit is de nieuwe Canon Communi- naar het centrum van ons dorp
cator, een Nederlandse vinding die lijkt mij van doorslaggevende benu over de gehele wereld een be- tekenis, waarvan zeker ook onze
langrijk hulpmiddel is voor gehan- middenstand pro lij t zal hebben.
dicapten, kinderen zowel als volwassenen. Er zijn verschillende Opwekkend receppie
lettergrootten, een correctietoets,
keuze uit verschillende toetsenbor- In deuze potentieloze taeje. motte
den. De tekst verschijnt op een jeloi de nodige aendacht besteje
papierstrook links boven en is uit- aan je manskerels. En daerveur
stekend leesbaar.
heb ik nou 'n oit'eleze receppie en
Op de komende Infomarkt voor
Gehandicapten die van woensdag
2 tot en met donderdag 4 juni in
Utrecht, Jaarbeurs, wordt, gehouden is belangrijk nieuws voor motorisch gehandicapten.
Door Canon wordt een nieuwe
schrijfmachine ontwikkeld van
klein formaat, waarbij het mogelijk is dat mensen en speciaal kinderen die zich moeilijk verstaanbaar kunnen maken of slecht kunnen schrijven nu kunnen communiceren met hun medemensen.
Voor de gehandicapte medemens
een belangrijke vinding die a! enkele jaren wordt gebruikt maar nu
vereenvoudigd is en door middel
van diverse hulpmiddelen (zoals
speciale bevestiging aan pols. om
de hals, aan een rolstoel of een bedi
door welhaast iedereen gebruikt.
kan worden.
De kosten van dit apparaat bedragen ƒ 1450.— exclusief BTW maai
door Canon Verkooporganisatie
Nederland BV. Cruquiusweg 29,
2102 LS Heemstede, tel. 023291150), wordt gezegd dat. deze
kosten in de meeste gevallen verhaalbaar zijn op de AAW, AWBZ,
ABP of het ziekenfonds.
Ik vond dit bericht belangrijk geZANDVOORT

3. Ineke Wind-v d. Storm

noeg om mee te nemen. Wil men
meer informatie hierover, neemt u
dan contact met bovengenoemde
firma op.

- AJ'gelurien

dat is de zogenaemde bleekselleriesoep. dat is een machtig soepie

met een zootje kaes d'rin en heslp
(ham). Je trekt eerst 'n smaekelaike booljon van schenkel, met zout.

peper, l'oelie. marjolain. peterselie.
selleriestengels. pene. sellene. knol
en kroidnaegels. De boeljon zeve
en ontvette. De sellerie dun schille

en in gelaike dele snaeje. Dat tien
menute ..arciiente" knappen;: ko-

ke. Dat „ardiente" is Itneliaens
Dat dan bai de boeljon kwakke en
met aromae davablaetijesi en cae-

jenne-peper op smaek 'bront-e. De
ham in klaine brokkie.s hakke on

met geraspte kaes mentre. Dat a:npart servere. zodat iedereen zolvers die zooi kan mence.

cSe zandvoortse lijst 5

zondag KLTB

heeft het vierde tcnniateam van de
Zandvoortse Tennisclub liet kan:pioenschap in haar afdeling behaald
en promoveert automatisch naar de
landelijke tweede klasse van de

Geef de
jeugd van
Bomschuit
Zandvoort
centraal
nog énig
ZANDVOORT - Door de kunEmmy van Vrijberghe
perspektief! stenares
De Coningh is een serie kaarten getekend van de Zandbomschuit.
Ook daarom: voorUse
Eén kaart laat de hele schuit

zien. terwijl op de drie andere
details van de boot zijn afgebeeld.
Uitgave van deze kaarten werd
verzorgd door K9c-kunst aan
het Gasthuisplein in Zandvoort, en ze zijn getekend naar
een model van de Zandvoortse
bomschuit die in de regenten-

He! team bi'*:aat ui! de dann-s !.
uv.vc^ ca A.M. GOnx'cn fit: iii'n'n U'
Brandde. H'. Meijer. N. Wcijfrx en B
\\'ijnainis.
Proficiat!
ji^jjv , v j i,:

^ ;, M .'..'„

Kamer van net Cultureel Centrum staat opgesteld.
De kaarten kosten incl. enveloppen per serie ƒ4.- en zijn
verkrijgbaar in de galerie K9ckunst. dagelijks van 13.30 16.00 uur geopend behalve op
zondag, maandag en dinsdag.
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
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Voor kwaliteit van
bloemen en planten
weet 'ERICA' van
wanten.

Super voordelige

het gehele jaar door.
Voor ai uw reizen,

'•.. . ' • • ' • !

Varkensrollade Per kg
12,98
Rundertartaar 500 ^ 6,98
Verse hele kipp e r k g 6 , 4 8

oh

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

Grote Krocht 20, telefoon 12560-13203.

, : • ' ' • • •

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleinties letten.

'ERICA'

tourlngcarverhuur

•

Uit het warme bakkerswinkeltje

Zachte puntjes
2,50
10 voor

Grote Krocht 9-1S - Zandvoort

HENK,

REINIGEN • STOMEN - PERSEN

Boek- en kantoorboekhandel
Slgarenmagazljn

De Krocht
Blanke
varkensfrikando

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Tel. 1 60 33

Uw adres voor:

boeken
tijdschriften
stripboeken
kantoorartikelen
rookwaren
staatsloten
toto/lotto

Azeanette

Je hoeft niet naar Venlo,

GROTE KROCHT 21 • ZANOVOORT
TELEFOON 02507 -12574

heeft ook
goedkope en mooie

Te huur:

gemeubileerde
KAMER
Te bevragen bij:
02507-16033/15182.

Drogtsferij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

AART VEER
ASPERGES
Dat bespaart je de trein reis.

FOTO Quelle
Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.
DROGISTERIJ

MOEBENBURG

Vlooienbanden

Haltestraat S.
Zandvoort

nog steeds

Magere
varkensralïade

6,95
V.a. heden ook uw adres voor

foto- en filmrolletjes.
Afdrukken en ontwikkelen

DIERENSPECIAALZAAK

van maandag t/m vrijdag
van 8.30-12.30 en van 13.00-18.00 uur.
zaterdag van 9.00-13.00 uur geopend.
Grote Krocht 21 - Telefoon 1 25 74.

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 Zandvoort

van al uw foto's.

tmmmmt
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Leuke wegwerpartikelen voor de barbecue
of voor uw kinderpartijen.
Ook de slingers voor uw feest/es hebben wij.

CHARME

•
•
•
•
•

Volledige schoonheidsverzorging.

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort,
telefoon 17093
VKBHHNG1U1N-W
Hfff.

* Bomen en heesters,
vaste planten
* Bloem- en groentezaden
* Jiffy pots
* Zaai/potgrond

Kinderkleertjes
kijken en gezellig
koffiedrinken bij de
Roze Palmboom.
Buureweg 1-3.
telefoon 16580.

Voor al uw:

Schoonheidssalon

Kwekerij
P. van Kleeft

Bij

't Kincterwinkerfje

O.a. speciale
acné-behandeling.
DR. BABOK
Natuurkosmelika
INA GOUDAPPEL

tegelwerk
stucwerk
voegwerk
vernieuwen riolering
ontstoppen riolering
met de modernste
apparatuur:

Bouwbedrijf J.Ö. KEUR

Rrsumuslraal 1. Bidhocvrdorp.
telefoon 0:968-4176.

Fahrenheitstraat 4. 2041 CH Zandvoort
Tel. 02507-14137.

••••••••••••••B

De Passat: rijk aan technische hoogstandjes
ieuwe tijden stellen nieuwe eisen aan auto's. Eisen, die voornamelijk draaien rond
de begrippen zuinigheid, veiligheid, betrouwbaarheid en comfort. Getrouw aan
z'n solide reputatie is de Volkswagen Passat rijk aan'n hele reeks technische hoogstandjes.
Zo is - ondanks de grote buitenmaten - de aerodynamische vorm optimaal,
waardoor het verbruik zeer gering is. De gecombineerde schakel- en verbruiksmeter geeft aan of u economisch rijdt, een opflitsend lampje maakt duidelijk
dat het om redenen van brandstofbesparing goed is om over te schakelen.
De electronische ontsteking draagt ook bij aan de zuinigheid.
De vernuftige koerscorrigerende achteras, de lange wielbasis en grote spoorbreedte zorgen voor een voorbeeldig weggedrag. Perfecte vering, doeltreffende isolatie tegen windgeruis en
de grote binnenruimte leiden tot nog meer rijcomfort. Dat geldt
voor de Limousine. En voor de Variant.
De Passat is verkrijgbaar met 5 verschillende motoren
van 40 kW (54 DIN-pk) tot maar liefst 85 kW (l 15 DIN-pk)
5-cilinder benzinemotor. Stuk voor stuk robuuste en zuinige
motoren. Absolute topper voor wat betreft verbruik en exploitatiekosten is de dieseluitvoering. Deze verbruikt slechts l op 19,2
bij 90 km/h. Keuze te over dus al vanaf f 21.777,- inclusief B.T. W.
Af Leusden. Vaste afleveringskosten f405,-. Vrijblijvend. En informeer
tevens naar de interessante leasemogelijkheden.
Maak 'n proefrit bij uw V AG dealer voor Volkswagen
en Audi.

Brandstofverbruik Passat Diesel volgens ECE A 70 norm: stadsverkeer: l op 14. /. 90 km/h: l op 19,2, 120 km/h: l op 12,8. Raüio en lidiinieialen velden tegen meerprijs. WijziginKC» voorbehouden.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat i02/v. Lennepweg 104 Zand voort Tel.: 02507-14565

Volkswagen. Degelijk
duurt
V-A-G
het langst

PAGINA
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Dronten klopt
geslaagde sportuitwi
DRONTEN - De sportuitwisseling van het afgelopen weekend
tussen de gemeenten Dronten en
Zandvoort, gehouden in Dronten,
is in een overtuigende overwinning geëindigd voor de bewoners
van het nieuwe land.
De eerste ontmoeting vorig jaar
in Zandvoort tussen beide plaatsen eindigde toen in een duidelijke overwinning voor de badgasten, doch duidelijk bleek dat de
ontvangende gemeente vaak in
het voordeel is in diverse takken
van sport, doordat meer spelers
en speelsters beschikbaar zijn.

Veel publiek bij de zaalvoetbal, en later ook handbalwedstrijden in sporthal 't Dok in Dronten.

Tydens deze sportuitwisseling op zaterdag en zondag hadden de buitensporters het weer niet mee, daar op
beide dagen continu de regen neer
plensde, wat een nadelige invloed had
op de publieke belangstelling. Door
dit weer type trokken de indoorspor-

ten echter tegen verwachting m veel
meer belangstellenden, zo werd handbal verplaatst naar sporthal 't Dok.
Na de eerste dag was het al duidelijk
dat Dronten een ruime voorsprong
had opgebouwd. Afgewerkt werden
voetbal, badminton, zwemmen, zaalvoetbal, schaken en turnen terwijl
gedeelten van handbal en basketball
werden gespeeld. Op de tweede dag
werd het restant wedstrijden van
handbal en basketball gespeeld terwijl hockey en waterpolo het geheel
completeerde.
Zandvoort was slechts op drie onderdelen Dronten de baas terwijl het
basketball in evenwicht bleef (50-50;.
De ruimste overwinning in punten
omgerekend voor de kustbewoners
was van de hockeyers (84-16) en ook
de handbalteams zorgden voor een
ruime zege (73-27). De voetballers
zorgden voor de derde Zandvoortse
overwinning en ook de laatste (63-37).
Voor het overige was Dronten, waartoe ook de gemeenschappen Swifterband en Biddinghuizen onder vallen,
veruit de sterkste.
Konden de zaalvoetballers(sters) (4456) en de zwernmers(sters) (43-57) de
schade nog enigszins beperkt houden,
het turnen (11-89), het schaken (15-85)
het badminton (17-83) en het waterpolo (33-67) werden de Zandvoorters duidelijk overklast. Met en totale score
van 553-447 bleef de beker in Dronten.

Organisatie

;"

2. Ide Murk Aukema

De lasten
voor alle
Zandvporters
eerlijk te
verdelen!
Ook daarom:

PvdA
Nieuwe limieten
voor Zeeschuimers
ZANDVOORT - Ria Willemse en Petra Hillenius van De Zeeschuimers
hebben tijdens de limietwedstrijden
in Veenendaal voor de nationale
zwemkampioenschappen weer scherpere tijden gezwommen. Zij bereikten
op de 400 m wisselslag dames een
eerste (Ria) plaats in 5.20.3, terwijl
Petra volgde met 5.22.8 en tweede
werd.
Nico Wempe veroverde de limiet op de
200 m wisselslag in 2.3.45 (eerste),
terwijl Mare Hommes met 1.13.3 op de
100 m schoolslag derde werd. Hij bleef
hiermee slechts 0.3 seconde boven de
gestelde N.K. limiet. Hommes behaalde tevens een tweede plaats bij de 200
m wisselslag met 2.19.5 (N.K. limiet
2.19.0).
De kansen op ereplaatsen tijdens de
komende nationale kampioenschappen 1982 zijn voor de Zeeschuimers
zeer reëel geworden. Met maar liefst
achttien limieten op de verschillende
programma-onderdelen moet het
voor de Zeeschuimers mogelijk zijn
bij de top van de Nederlandse zwemwereld te gaan behoren.
In juli worden deze wedstrijden gehouden en men hoopt op een topvorm
bij de deelnemende Zeeschuimers.
Er bestaat een goede kans dat Ria
Willemse wordt opgenomen in de selectie voor de wereldkampioenschappen die in Equador zullen worden
gehouden.

Mixed hockey, hier waren de Zandvoorters duidelijk de sterksten, want dank zij de score van de
hockeyers(sters) die met 84-16 wonnen, werd het verlies uiteindelijk beperkt tot 553-447.

Aangepast zwemmen
in De Duinpan
ZANDVOORT - Sedert enige
jaren wordt er door bewoners
van Nieuw Unicum op maandagmiddag gezwommen in het
zwembad De Duinpan in Zandvoort aan de Vondellaan.
Het zwembad is dan volledig
aangepast en het water wordt
voor deze gelegenheid extra
verwarmd. Gemiddeld maken
vijftien bewoners van Nieuw
Unicum gebruik van deze gelegenheid en verder zijn er een
fysiotherapeute en verzorger(st)ers aanwezig voor begeleiding van deze zwemmersesters).
In overleg met de direktle van
het zwembad is nu besloten
meerdere mensen van deze faciliteiten gebruik te laten maken. Hierbij wordt speciaal gedacht aan gehandicapte zwemmers(sters) en cara-patiènten.

Heeft u belangstelling, neem dan coiitact op met de stichting: J.P. Heijeplantsoen 8, 2041 TA te Zandvoort,
tel. 16029.

ZANDVOORT - De strijd in het
12e Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi is volledig ontbrand. Veel kan er na een week
nog niet gezegd worden over de
uiteindelijke finalisten, doch na
enkele uitslagen in de diverse
divisies hebben enige favorieten
zich aangediend.

1. GertToonen

Het was de zesde sportuitwisseling
waaraan Zandvoort deelnam Eerder
werd verwoed doch sportief orn de
punten gestreden tegen Doetinchem
en Deurne. De strijd tegen Dronten
mag zeer geslaagd worden genoemd
en heeft niet alleen bijgedragen in de
sportieve verhoudingen tussen Dronten en Zandvoort, maar ook tussen
Zandvoortse sporters onderling.

Wisselend succes
Alle dertig deelnemers van de zwemvereniging De Zeeschuimers hebben
met veel plezier deelgenomen aan de
wedstrijden in Dronten. waarbij vooral de logeerpartij voor de jongere
deelnemers en sters een ware belevenis was. Tijdens de zaterdagavond
gehouden disco-avond in de Meerpaal
was de stemming uitstekend, en dansten Zandvoorters en Drontenaren op
de muziek van de bekende hits. Dat
het laat werd heeft niets, of bijna niets
afgedaan aan de sportieve presaties
van beide ploegen.
Na acht van de zeventien te verzwemmen programma onderdelen leidde
Zandvoort met 55 tegen 36 punten de
einduitslag Dronten-Zandvoort werd

43-57. In de vierkamp bereikte Zand
voort de eerste plaats en mocht eei
prachtige plaquette in ontvangst nc
men, de tweede plaats was voor ZV
uu Vaassen en de Nunspeter zwerf'
vereniging werd derde, terwijl ZZZ ui
Dronten op de vierde plaats besla;
legde
Zondagmiddag werd het waterpolo
programma afgewerkt. De Zeeschui
mers heren moesten na een zeer spar.
nende strijd toch het onderspit delvei
tegen de pas gepromoveerde watei
polpploeg uit Dronten, eindstad 4-JDe jongensploeg van de Zeeschuimer
veroverden voor Zandvoort een g(
weldige overwinning op de Dronk
jeugd en scoorden maar liefst 21 doe:
punten tegen l tegengoal. Het Zanci
voortse meisjesteam kon het tegen d
oudere Drontse schonen niet bolwei
ken en werd met maar liefst 24-i
volledig weggespeeld. Wel moet hie
vermeld worden, dat de Zandvoorts
meisjes tegen een goeddraaiend de
mesteam moesten opknokken. En hè
verschil m waterpolokapaciteiten tus
sen een meisjesteam en een dames
team is natuurlijk levensgroot.

VOOR SPORT:

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt:

8EZORG(ST)ERS

de zandvoortse lijst S

voor de vakantieperiode
JULI en AUGUSTUS.
Min. leeftijd 15jaar.

Telefoon 1 71 66

Triomf voor deze Zandvoortse handballer, die op weg naar een
doelpunt in totaal werd de eindstand 73-27.

dig weggespeeld door een superieur
Peter Korver Sport, 13-1. De SC Hong
Kong was niet minder op dreef tegen
Tiffany All Stars met in de gelederen
Haarlemspelers Terry Hendriks, Martin Haar en Chris Dekker van Sparta,
Na een wat stroef begin van de Zandvoorters, waren zij na doelpunten van
Henk van Ingen volledig warm gedraaid en met prachtige doelpunten
van Pieter Keur, Hans Schmidt en
In poule IA is er nog van alles moge- Dick Schreurs, werd de eindstand 10-2
lijk, daar zowel Boogaard Assurantiën voor SC Hong Kong.
en Marcel Schoorl BI. Kiosk nog niet
in het veld zijn geweest, doch Peter Ouk in poule l B valt nog niet op te
Koerver Sport en Hong Kong Zand- maken wie als winnaar aan de finish
voort zorgden voor verrassend grote zal komen. De Klikspaan, met Simon
overwinning, 't Hemeltje werd volle- Tahamata in het team, zorgde voor
een 3-0 overwinning op Luykx, terwijl
Moulin Rouge drie punten vergaarde
uit twee wedstrijden, pok Aurora
bleef in de eerste wedstrijd tegen Pim
Janssen (5-2) aan de goede kant van
ZANDVOORT - Het afgelopen week- de score. In poule 2 A zijn diverse
einde heeft opnieuw succes gebracht teams nog in de race. Duivenvoorden
voor de Zandvoortse Tennisclub. Dit- leidt in deze afdeling met vier punten
maal werd het derde team kampioen uit twee wedstrijden, waarbij de laaten promoveert naar de landelijke Ov. ste overwinning tegen Medina met
Klasse B.
veel moeite tot stand kwam. AleiHet team bestaat uit de dames v. chem Boys, TZB Kerkhoven en HB
Bruggeman en S. Steenvoorde, en de Alarmsystemen behoren eveneens tot
heren H. Fiekert, W. Brandse, N. Weij- de ploegen die nog geen verliespunt
ers en B. Wijnands. Proficiat!
hebben.
Zandvoort twee werd ook kampioen Het Wapen van Zandvoort gaat na
en promoveert naar de 5e klasse, ook twee gewonnen wedstrijden aan de
deze heren: R. Beek, Fr. van Brugge- leiding in poule 2 B, te zamen met
man, N. Blom, H. Lenselink en R. Rea. Wapen van Zandvoort versloeg
Breurkens, gelukgewenst.
eerst Auto Versteege met 4-1 en de
Uitslagen zondag 23 mei:
tweede overrwinning ging ten koste
Unicum 2-Zvt 2
4-4
Zvt 3-Zee en Duin
7-1 van Mobil Oase Team, 7-5. In deze
Uitgeestl-Zvt4
4-4 poule zijn Rabbel Boys en Geerling
Zvt5-Noordwijk4
2-6 Auto Service eveneens ongeslagen.
Hoofddorp 6-Zvt 6
2-6 In poule 2 C is de strijd nog volkpmen
Anonymus 1-Zvt l (hereni
5-1 open, doch Nihot Luchttechnieken
Jaagpad2-Zvt (heren
1-5 stelde zich kandidaat als mogelijke

Fatsoenlijk
wonen is Tennisclub
hè|réc|t ^
vaneenieder
in Zandvoort!
Ook daarom:

VOOR WONINGBOUW:

de zandvoortse lijst S

Iedereen die hiervoor in aanmerking wil komen, dient zeli
te zorgen voor eventuele hulp
bij aan- en uitkleden en indien
nodig voor hulp in het water.
Een badrolstoel is aanwezig en
voor hulp bij het in- en uit het
water gaan kan worden gezorgd.
Op maandagmiddag 7 juni van
14.30 tot 15.30 uur kan dus
iedereen die hiervoor in aanmerking denkt te komen naar
De Duinpan komen. De kosten
bedragen ƒ30,- voor tien
maandagmiddagen. Uiteraard
kan men ook eerst even langskomen om poolshoogte te nemen, voordat men tot dit zwemuur besluit.
Voor aanmelding en / of informatie kan men zich wenden
tot Nieuw Unicum, afdeling fysiotherapie, tel. 02507-15441,
toestel 214.

Basketballers van de Lions en die van VUAS (Dronten) zorgden vooi
een deelscore 50-50.

ZVM-toernooi zorgt
voor prima zaalvoetbal

Excursie
Kostverlorenpark
ZANDVOORT - Stichting Behoud
Kostverlorenpark houdt op zaterdag
29 mei een excursie in het Kostverlorenpark. Men wil de wandelaars graag
kennis laten maken met de vele interessante vogels en planten die het
park herbergt.
De rondleiding zal ongeveer een uur
duren, terwijl na afloop koffie kan
worden gedronken in één van de bunkerhuisjes.
De excursie staat onder leiding van
een natuurgids, terwijl deze periode
van het jaar het park op zijn mooist is.
Mocht u op deze datum verhinderd
zijn, dan kan men toch een excursie
meemaken, hiervoor moet men dan
contact opnemen met Jaap Kolpa,
tel. 020-230795.
De rondleiding van zaterdag 29 mei
begint om 10.30, ingang Quarles van
Uflbrdlaan.

De goede zorgen en organistie tekende zich reeds af bij de ontvangst
zaterdagmorgen in De Meerpaal. Na
een ontvangst-toespraak door Drontens burgemeester C. Dekker en het
antwoord van de Zandvoortse locoburgemeester K.C. van der Mije.
waarbij een aantal geschenken werden uitgewisseld kregen de deelnemers een diavoorstelling te zien waarin een duidelh'k beeld werd gegeven
van de gemeente Dronten
Voor hen die na een zaterdag sporten
in het „nieuwe land" overbleven was
ook het avondgedeelte uitstekend
verzorgd. De discoavond in De Meerpaal werd een zeer geslaagd evenenemt waar zowel jong en oud aan hun
trekken kwamen. Het slot van de
sportuitwisseling vond plaats in de
sporthal 't Dok waar de wethouder
van Dronten F.D. van Kuik de beker
in ontvangst mocht nemen, uit handen van de voorzitter van de wedstrijdcommissie Jaap Kerkman.

PvdA

winnaar. Twee zeges op respectievehjk Café Bluys (4-1) en Publieke
Werken (8-0), bracht Nihot aan de
leiding. Nutsspaarbank en Colpitt
draaien echter nog volop mee in de
strijd om de bovenste plaatsen De
veteranen laten dit jaar opnieuw zien
het voetbal nog niet verleerd te zijn.
Met fraaie staaltjes voetbal laten zij
de vele toeschouwers bijzonder genieten. Hier zijn Pim Janssen Olds. Reisbureau Kerkman. Nihot veteranen en
Looman Optiek de kanshebbers.
Vooral Reisbureau Kerkman, dat
Bouwbedrijf Keur met 7-0 versloeg en
Nihot veteranen, die het team van
Flipper met 10-3 terugwees
Donderdag: 18.45 uur Casino - Lippies
Boys; 19.30 uur Colpitt - Café Bluys;
20.15 uur Looman Optiek - Reisbureau Kerkman; 21.00 uur Mobil Oase
Team • Auto Versteege; 21.45 uur H.B.
Alarmsystemen - DVS; 22.30 uur Klikspaan - Pim Janssen.
Vrijdag: 18.45 uur Medina Carpets
vet. - Looman Optiek; 19.30 uur Geerling Auto Service; 20.15 uur TZB
Kerkhoven - Luiten; 21.00 uur Pim
Janssen - Fotolitho: 21.45 uur L'Isis Aurora; 22.30 uur Marcel Schoorl BI.
Kiosk • Tiffany All Stars.
Dinsdag: 18.45 uur Hairshop • Nihot
veteranen; 19.30 uur Nihot - Reprox;
21). J 5 uur Wapen van Zandvoort •
Lippies Boys; 21.30 uur Hong Kong Peter Korver Sport.
Woensdag: 18.45 uur Flipper - Bouwbedrijf Keur; 19.30 uur Publieke
Werken • Café Bluys; 20.15 uur Reisbureau Kerkman - Pim Janssen Olds;
21.00 uur Aleichem Boys - Autovision;
21.45 uur Moulin Rouge - Pim Janssen;
22.30 uur Marcel Schoorl
BI.Kiosk - Boogaard Assurantiën

X
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1ODEN IN ZANDVOORT
\
WOONHUIZEN
2 i kamcrflat op Ie etage
? chl op zee

Gehool ge'erioveerde bovonwon nq
3 kamers moderne open keuken
moderne to let douche (, gen c v ir talhte

95.000,-

Nassauplem 13
met vr ji op j jn j

qUegui <n i rust tV plc n

«

4

/older verhuurd

*

Rdfltel |k

n

I TfW«i

Haarlemmerstraat 35

f 135.000,-

f 125.000,f 125.000,-

2 kamerhookflat op 2e etage
1 ft uitzicht duinen

Luxe 2 kamerhoekflat 3e etage lift

Hogeweg 56/10

Zomerhuis

f175.

Schuitengat 11

f 135.000,-

2 kamerflat leetaqe lift garage

Schuitegat 49

Dr. Mezgerstraat 50
Halfvr jsta md woonhuis vlakbij /ee
met schuur on tu n b kamers

f190.
f 195.000,-

Dr. Gerkestraat 57 zw

Gtmodcrn c ct rot benedcnwon ng
nut grote icht< ri jm

Tjerk Hiddesstraat 103
J kamerflat op 6e etage lift

Van Galenstraat 178

GerLnovt-crdr» bovenwon ny
vlakb | zee geltgon

2 kamerflat op 2e etage lift zeezicht ook
te gebruiken als 2e woning met garage

f 205.000,f215.000,-

Gemoderniseerd woonhu s haKvnjstaand
met voor z j en achtertuin m zomerhuis

M ddenwon ng met voor en
achtertuin en garage

Hallvr jstaind woonhuis met grote
achtertuin en garage

f 245.000,-

3 kamerflat (vh 4 kamers) op Ie etage
zeer goed onderhouden uitzicht zee

f 245.000,-

StôtöTTSpïöin 25
Groot woonhuis met 7 kamers
zeer geschikt voor verhuur

n.o.t.k.

Kostvert oren straat 113

n.o.t.k.

HaKvnjstaand woonhuis met aan dne
zijden tuin garage

Wi'helminaweg 38
Zeer goed onderhouden hoekwoonhuis
drie zijden tuin zonnige ligging

f 255.000,-

Gasthuisstraat 6
Vrijstaand woonhuis in centrum dorp
bouwjaar 1978

f 255.000,-

Wilhelmônaweg 50

f 260.000,-

Rustig £,üc£.<-n woonhuis met tuin
^oor LH ai-hier

Frans Zwaanstraat 6
Halfvnjstaand woonhu s met voor
en achtertuin garage gelegen aan dumrand

f 265.000,-

Thorbeckestraat 22
Gerenoveerd woonhuis vlakbij zee gelegen
geschikt voor kantoor a huis of verhuur

Woonhuis met inpandige aarage
voor en achtertuin bouwjaar 1978

ƒ 275.000,-

Hogeweg 52
Vrijstaand woonhuis met garage achter
tuin zeer geschikt als praktijkhuis

f 295.000,-

Leeuwerikenstraat 8
Woonhuis met voor en achtertuin
f
schuur en achterom evt n tweeen bewoonb •

Halfvnjstaand woonhuis met 2 garages
drie zijden tuin

Goed onderhouden woonhuis met
achtertuin vlakbij zee gelegen

Geheel gerenoveerd woonhuis met
achtertuin vlakbij zee gelegen

Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01.

3 kamer hoekflat op 9e etage
panoramisch uitzicht

f 150.000,-

De Ruyterstraat 4 f l. 4
4 kamerflat op 2e etage zeer goed
onderhouden uitzicht op zee en strand

/150.000,-

DE STICHTING VW ZANDVOORT
is nu al 8 DAGEN OPEN

Dr. Gerkestraat 67 l
Woonstudioop begane grond
bouwjaar 1978

f 88.000,-

Wij verwachten u
ôôk dit weekend.

De Favaugeplein 21/36

f 95.000,-

1 % kamerflat 7e etage lift
u tzicht zee strand en boulevard

Patnjzenstraat 1
f

n.o.t.k.

jl f t UU l f

Zandvoortselaan 117
L )nd l (k woonhu b ^t h L ' ^t- i t >v t
1 1 ] )rj JL

(

f "395
J
O«r*J>>«

l

Dr Gerkestraat 151

n.o.t.k.
n.o.t.k.

t u t ) VUL'

ubbelu gjt i

Ptr (cl bouvxjrond

Brederodestraat 150
Jut bU( cjdrjc]
t n

n.o.t.k.

Brederodestraat 144
Vrij t \ l it
T t
jdlow
bljvt. d v | u !/ l t \\ iu i n

n.o.t.k.

Boulevard Paulus Loot 27

n.o.t.k.
Boulevard Paulus Loot 33
H( v II v | ld l ti
li
el tH it d i \l II jvc r ,•>

f 155.000,-

Trompstraat 7 fl. 5

f 155.000,Burg. van Alphenstraat 61 fl. 44i
f 160.000,3 kamerflat (vh 4 kamers) op 3e etage
uitzicht op zee en strand

4 kamertlat op 1e etage
uitzicht zee

\

/160.000,-

3 kamerflat (vh 4 kamers) op Ie etage
zeezicht

Royale 4 kamerhoekflat op 2e etage
zicht op zee en strand

f 195.000,Curiestraat 2L

f 17.000,-

Hogeweg 56
nlt( tl l u

prijs op aanvraag

95.000,-

ADMINISTRATEUR/TRICE
Diploma boekhouden vereist
(geen volledige dagtaak)
Schriftelijke reacties per omgaande te zenden
aan. directeur VVV Zandvoort, Postbus 272,
2040 AE Zandvoort.

f 165.000,-

Liberty Mode
Louis Davidsbtraat 15
(t o VVV), telefoon 16920

H 69.000,-

4 Kamerflat op 3e etage nabij centrum
gelegen zeezicht

Schuitegat 55

ƒ 175.000,-

Patrijzenstraat 36

/175.000,-

Tjerk Hiddesstraat 8 flat 5

f 185.000,-

3 kamerflat (vh 4 kamers) op 3e etage
zeezicht

Corn. Slegersstraat 2 B/1
2042 SP Zandvoort,
telefoon 02507-16535.
3 banden voor
25,00
1 band voor.
. .
. . . 10,00
Per 3 dagen, geen borg
Alleen geldig legitimatiebewijs
Geopend van 12.00—19.00 uur.

Er zijn waarheden die niet i oor alle mensen zijn,
noch voor alle tijden
Volloire
(1694 I778)_

Horlogerie

Heemskerckstraat 49

5 kamerma sonette met garage
uitzicht over de duinen

VIDEOTHEEK "DOMBO"

uit eigen atelier

f 169.000,-

2 kamerflat op 3e etage centrum
zicht op /ee

GEOPEND!

heeft nu

exclusieve, betaalbare mode

GEVRAAGD

C. WAANING

WINKELJUFFROUW

HET KLOKKENHUIS MET Pil
Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07

eventueel part-time.
Voor groente en fruitzaak

Aart Veer
Grote Krocht 23,
telefoon 14404 of 12888.

hctfl echter op uurwerkge'hied voor alle mensen
en voor alle lijden horloges. Klokken en wekkers
die niet ie evenaren z.\jn

DJI zijn waarheden als een koe'
Een kosleltjk be^ll voor u\< gehele leven
Koml u eens kijken in zijn showroom 't Is een belevenis!
Eigen reparatie afdeling niet elektronische apparatuur

Passage 3 flat 50
3 kamerflat op 10e etage lift
pdnoram sch uitzicht

f199.000,f 205.000,-

Burg. Fenemaplein 2 f 1.126
3 kdmerflat m Bouwes Palace
!>ch tierend uitzicht op zee en dorp

f215.000,-

Burg. v. Fenemaplein 4 flat 10
ree

f
f

**OC
£,<££).

f 225.000,r

OAQ O Cl Cl

REKREATIEWONINGEN
Haarlemmerstraat 88 b
Groot zomerhuts met royale tuin
totJdl 180 rn; grond

f 119.000,-

Dr. Gerkestraat 20 flat 65
Rekredt eflat op leverdieping zuidzijde
/teht op (Jt duinen

grandioos
Pinksterbal
mot KQI goed<3 live
m on^e gezellige zaal m

„The Palace Street"

De Favaugeplein 17 flat 3,
4 kdmerflat op 2e etage uitzicht

Alleenstaanden en ongehuwden
Zondag 30 mei

Burg. v. Fenemaplein 16 fl. 7
Zeer goed onderhouden 4 kamerflat v
op 4e etage zicht op zee en over dorp

Kruisweg 1043 Hoofddorp C
Zridl open 20 30 uur
Adiivtiny 21 00 uur tot 02 00 utii
Gratis hdpies van Evti
Org soos 25 30. tel 01230-19337

CENTRE

BROOD
kopen we bij een

f 69.500,-

TE HUUR:
Garages

FLATS
Tjerk Hiddesstraat 38

Liberty Mode

f 165.000,-

De Favaugeplein 13 flat 1
4 kamerflat in centrum dorp
zicht op zee

4 kdmerhoekfljt op 5e etage met uitzicht op
i o en Nootdboulevard lift

re l Cl
ui l

Dr. Joh. G. Mezgerstraal 48
2041 HC Zandvoort
Tel. 02507-19172.

Burg. v. Fenemaplein 4 flat 9

BEDRIJFSPANDEN
Haltestraat 37

H Ir |t
l
l l v l | |
l t 11 l
l 31 i t )
i ti ulij
k ukt
te Huurprijs [n | i M

Burg. v. Alphenstraat 61 fl. 30
4 kamerhoektlat op de 6e etage
lift uitztcht over boulevard en ree

4 kdmertl it op 5e etdge zicht op
c n dorp lift

f

Dagelijks geopend
van 21.00-3.00 uur

f 155.000,-

Karel Doormanstraat 2 flat 2

f 375.000,-

Ruim herenhuis met groie achtertuin
(Z l geschikt dis prakttjkhuts e d

Wij proberen vermaak te geven voor de
volwassen jeugd t/m 80 jaar

n.o.t.k.

roept met spoed kandidaten op voor de
functie van

De muziek stemmen wij daarop af

f 295.000,-

Hogeweg 76

K n toul be l j f s
1v r
jfrm I i i

R. v.d. WERFF

f 145.000,-

Burg. v. Alphenstraat 61 fl. 35

f 295.000,-

f 295.000,-

Ruim woonhuis met souterrain
achtertuin geschikt voor verhuur

J

4 kamerflat op 6e etage
lift uitzicht op zee en dorp

Trompstraat 5 flat 1

Burg. Engelbertsstraat 10

Vr j t j w l woo huib
bl jvt- ei vr j u tz ht t w

ledere dag vanaf 10.15 uur.
BAKKERIJ

Burg. v. Alphenstraat 57 fl. 18

Van Galenstraat 32

Mansstraat 4

ichtL L

SAUCIJZEBROODJES

f 148.000,-

ƒ 295.000,-

Marissïraat 58

v.ojrt

2 kamerflat op 3e etage lift
zicht op zee centrum dorp

4 kamer maisonnette
9e etage woonverdiepmg 8e etage slaap
verd eping uitzicht over zee en duinen

WeiTnarweg 7

ZANDVOORT.

WARME

Schuitegat 29

4 kamerflat op 1e etage zeer goed
onderhouden uitzicht op 2ee

Burg. Nawijnlaan 32

Tel. 02507 - l 58 80 - Schoolplein 4 - 2042 VD

f 145.000,-

De Ruyterstraat 4 fl. 1

jp
*

Uitsluitend volgens afspraak

De Ruyterstraat 8 fl. 2

2 kamerflat op de begane grond groot
terras ook te gebruiken als tweede woning

Ruime hoekwon ng met stenen
Jp
/omerhuis dne z den tuin vlakbij zee gelegen i

H j l f v jbld i

ftyn/anderweg 1056,
Hoofddorp.
Tel 02503 33133

Van Galenstraat 136

Oosterparkstraat 66

j f j \\

Holland Trailer

f 145.000,-

3 kamerflat {maisonettel
in centrum vlakbij zee

Fazantenstraat 7

i J

f 138.000,-

3 kamerflat op 3e etage lift
uitzicht op strand en zee

f 225.000,-

Fahrenheitstraat 19

j

BAGAGEWAGEN v a
750 .verhuur 95, per w,
Boottrailers v a 695,

Thorbeckestraat 3 fl. 5

Burg. v Alphenstraat 25

Si n bungalow

f 135.000,-

De Ruyterstraat 80

Patnjzenstraat 12

til fl d td /l U q

Vader Abraham.
Inl (ook over stand
huurt 023 24 71 43
o f 24 24 69

f 135.000,f 135.000,-

2 kamerflat op 3 etage lift
/ichtopzee centrum dorp

Burg. Engelbertsstraat 15 rood

Royale m ddenwoning rntt voor en
achtertuin

Coiffures Bernard Limat

lede' weekend qedtire ide
de zomermaanden in t
RECREATIEPARK
OUD VALKEVEEN
De eerste Markt is op
zaterdag 5 juni en zondag
6 juni Als speciale
openmgsattraktie zondag
6 juni s middags optre
den van

f 125.000,-

Luxe 2 kamerflat 3 etage lift

Louis Davidsstraat 5
Groot woonhuis mu achtertuin 7 kamtrb
tn ct-ntrum dorp

BL

ZWARTE
MARKT

Tjerk Hiddesstraat 39
Hogeweg 54/13

Halfvr jbtattnd woonhuii. met voor
en achtLrtu n

f 115.000,-

Grote Krocht 25
Tel. 17751.

J kamerflat op (>> etage lift
f 1 OO O f) f) /cc zicht ook ti. gebruiken ili tweede wonmq W l £.\tm\t\f\tf~

Brederodestraat 24
1c ve d

f125,Het Kastenhufs

Tjerk Hiddesstraat 95

i ^.O.

Halfvrijsta jnd woonhu s au t kit int, tu n

PAGINA 8

Kapsalon Ene Renout wordt onder eigen naam voortgezet

80 x 80

f 105.000,-

Tjerk Hiddesstraat 49
3 kamerflat op 3e elage lift

Zeer qoed qercnovei-td bovtnhui

Matras
dubbel doorgestiki

Karel Doormanstraat 20

Burg. Ëngelbertsstraat 84 rd.

DONDERDAG 27 ME11982
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echte bakker!
Een fijne BIEFSTUK kopen we bij een

tussen di Tjerk Hiddesslradt en de Van
GdlenM tdl
Huurprjs
WdartKrg/200 / kontrdktkosten t 59

goede slager!

100,-

Onze welverdiende
per maand

VAKANTIE
boeken we bij een

makelaar/ o.g.
VRIJBLIJVENDE
AANBIEDINGEN

ÈCHTREISBURO
bijvoorbeeld.

Dagelijks geopend van
14.00 tot 01.00 uur.
Bowlen-kegelen-biljarten
gezellige bar.
Tel. reserveringen 02507-14369
ôurg. van Fenemaplein 28,
Zandvoort (naast Dolfirama).
Ons nevenbedrijf

FUNHOUSE-Playcentre
is eveneens geopend van 14 00 tot 01 00 uur
Ingang naast Bowling

Ook uw reisburo
Ja toch

SPEELAUTOMATEN
POOLBILJARTS

andvo

Flater
BIJ de huldiging \an formule Vwinmar Oscar Larraun
deed zich een pijnlijk incident voor Tot ontsteltenis
van de Argentijn en de twee met hem op staatskosten
meegereisde verslaggevers klonk niet het Argentijnse,
maar het Britse volkslied Toen de organisatie deze
blunder bemerkte haastte men zich naar het Argentijnse gezelschap om haar verontschuldigingen aan te
breden

42e jaargang nr 23 ed 30
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Machielsen niet in
college GS
De woordvoerder van de WD,
mr. J.W. Eutgers zegt dat dit
standpunt van de heer Machielsen, even voor wat moeilijkheden heeft gezorgd in de
VVD-fraktie, omdat Machielsen de belangrijkste man was
voor de post Ruimtelijke Ordening. Burgemeester Machielsen is echter van mening
dat hij zich momenteel niet
ten volle zal kunnen inzetten
voor deze portefeuille en heeft
na rijp beraad deze beslissing
genomen.
Momenteel verblijft de eerste
man van de WD in NoordHolland in Amerika voor het
ondergaan van een operatie,
voor zover bekend, zijn de artHAARLEM - Dinsdagavond l sen tevreden over het resultaat
juni heeft de heer Machielsen hiervan.
te kennen gegeven dat hij in
verband met zijn gezond- Collegevorming
heidstoestand voorlopig afziet
van een zetel in het college Woensdagmorgen 2 juni zijn de
van Gedeputeerde Staten van gedeputeerden gekozen in een
Noord Holland.
vergadering van de Provmcia-

ZANDVOORT - In een stralende
zonneschijn werd zaterdag in
Zandvoort de politieke markt gehouden Ondanks het vrij warme
weer een koele vertoning, want
ondanks de buitentemperatuur
wilden de bezoekers met warm
lopen voor deze stunt van de
Zandvoortse politieke partijen
Klanten waren er genoeg voor de
haring van Inspraak Nu, de ijsjes
van de kinderen van de WD en
de rode rozen van de PvdA, doch
of dit alles ook de politieke smaak
van de kiezers heeft beïnvloed,
valt nog te bezien
Deelnemende nieuwe partijen en
groeperingen, vertikten het eenvoudig om te happen in een aardige discussie, zodat de matheid die
deze verkiezingsstrijd heeft gekenmerkt, zich ook tot de markt
heeft doorgezet.
Of deze matheid zich ook gisteren
bij de gemeenteraadsverkiezing
kenbaar heeft gemaakt, kunnen
wij u helaas met melden.
In verband met het sluitingsuur
van de krant, zijn wy helaas met
in staat, u de uitslag van deze
gemeenteraadsverkiezing vandaag te melden Uiteraard komen
wij hier volgende week uitgebreid
op terug

Koele politieke markt

le Staten Kandidaten voor de
drie zetels die de WD naar
aanleiding van de verkiezingsuitslag heeft geclaimd, waren,
mr. J I Sanders, J K. Alma en
mr. J.W Rutgers, voor het ovenge college waren twee CDAkandidaten, twee PvdA-afgevaardigden en één lid van de
CPN op de kandidatenlijst geplaatst
Pas vrijdag, dus morgen, zal in
een provinciale vergadering
van de PvdA worden beslist of
men inderdaad ook de komende periode deel zal uitmaken
van het college van GS.
Het verlies van de post Ruimtelyke Ordening, voorheen een
zetel die werd bezet door gedeputeerde Van der Knoop, is
voor de socialisten zeer hard
aangekomen en nog lang met
zeker is of men opnieuw deel
zal willen uitmaken van een
college van GS waarbij deze
post voor de PvdA verloren
lijkt te zyn

foto Jenny E Wesly.

Milieuorganisaties tegen
bebouwing duingebied Zuid
ZANDVOORT - De Stichting
Duinbehoud en de Stichting Bescherming Duinlandschap zijn
van mening dat woningbouw in
de zuidduinen van Zandvoort in
het geheel niet nodig en uit oogpunt van natuurbehoud, zelfs ongewenst is.

Langs de Vloedlijn

Luilakviering

Jazzfestival in
augustus
ZANDVOORT - Het Jazz behind
the beach festival zal ook dit jaar
weer in de badplaats worden gehouden en wel op het eerste volle
weekeinde in augustus, te weten
van vrijdag 6 tot en met zondag 8
augustus

Deze milieu-organisaties hebben
dan ook aan de minister van
volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening als hun visie overgebracht, dat de gemeentelijke
plannen om in de zuidduinen te
gaan bouwen gebaseerd zijn op
achterhaalde gegevens en overbodige plannen

Nadat de organisatoren van het eerste
uur, Wim Nederlof, Hans Bossink en
Wim van der Zeijs het eerste lustrum
vorig jaar achter de rug hadden, besloot men om voorlopig eens even af
te zien van een jazzfestival omdat het
bijzonder veel tijd vergt
Dit bericht werd de organisatoren
echter met m dank afgenomen, en op
veler verzoek komt dan ook het Jazz
behind the beach festival voor 1982
voor op de evenementenagenda Wél
hebben de organisatoren versterking
gekregen, onder andere van de direkteur der WV, Theo Hilbers, Gert
Toonen en Louis Schuurman Men
denkt aan een andere opzet, waarbij
Schuurman de organisatie van de
zondag op zich zal nemen (Jazz be
hind the church), Toonen en Hilbers
zich bezighouden met de streetparade
en vrijdagavond en de overigen bezig
zijn verschillende topformaties naai
Zandvoort te krijgen
„Wrj zijn driftig bezig met vergunmn
gen, subsidies en artiesten en men
kan binnen enkele weken nadere en
concretere gegevens van ons ver
wacht , aldus Wim Nederlof, die bij
zonder verheugd is op de positieve
response vanuit bedrijfsleven en par
tikuheren „Het geeft je juist die op
pepper dóór te gaan", aldus Nederlof

De gemeente Zandvoort heeft narnelijk aan deze minister het verzoek
gedaan, de ministeriele aanwijzing betreffende de bebouwmgsgrenzen uit
1975 in te trekken, omdat men in de
gemeente van mening is dat er meer
grond beschikbaar moet zijn om het
woningbouwprogramma voor de komende twintig jaar te kunnen uitvoeren Een verzoek dat onlangs door het
provinciaal bestuur van Noord-Holland werd ondersteund
Het duingebied m Zuid waarvoor ontheffing van de bebouwingsgrenzen aan de minister werd gevraagd,
De milieuorganisaties zijn echter van een verzoek waartegen de milieuorganisaties zich nu al hebben verzet
oordeel dat er binnen de bebouwde
kom van Zandvoort nog voldoende groei van het aantal woningzoeken- in de Noron-lokatie 425 a 500 stuks wen en een dichtere bebouwing van
ruimte aanwezig is om op korte ter- den tot het jaar 1990
voor Zandvoort in Hoofddorp-Vijfhm- Nieuw Noord, terwijl ook de „open
mijn 652 woningen te bouwen van de
zen, kunnen, gevoegd brj het reeds stukken" langs de Noord boulevard
ruim 1020 die de gemeente volgens de
eerder genoemde totaal, de woning- benut zouden kunnen worden „Zandberekeningen nodig heeft voor de Veranderingen
nood opheffen, zo wordt gezegd „De voort kent een heel ruime bebouwing
van het circuit zou ook in als je net grondoppervlakte op het
Door de milieuorganisaties wordt ge- sluiting
nog genoeg ruimte voor 800 aantal inwoners deelt", zo werd verzesteld dat door een veranderd huisves- Noord
kunnen opleveren, zodat kerd, het ligt natuurlijk met m de
tmgsbeleid van de gemeente (volgens woningen
probleem van de woningnood ge- bedoeling het zo vol te bouwen als
hen door meer druk die werd uitgeoe- het
binnen de Zandvoortse bebouw- brjvoorbeeld „De Pijp" in Amsterdam
fend onder andere door de werkgroep heel
de kom zou kunnen worden opgelost", maar dichter kan er wel bebouwd
huisvesting) blijkt al dat er m plaats schrijven
worden", aldus de woordvoerder
organisaties
van de eerder opgegeven 215 te bou- Telefonischdecontact
leerde dat de orwen woningen er nu al 522 in bouwprogramma's zrjn opgenomen, respec- gamsaties m deze 800 woningen heb- Natuurbehoud
tievehjk worden uitgevoerd „Volgens ben berekend, bebouwing van de
organisaties wijzen nog eens nade werkgroep huisvesting Zandvoort voetbalvelden van Zandvoortmeeu- De
drukkelijk op de grote nationale en
is het bovendien mogelijk door flatsinternationale betekenis van het
phtsmg nog eens 130 wooneenheden
duingebied rond Zandvoort Juist het
aan het bestand toe te voegen, zodat
veiligstellen van de belangen van het
dan in totaal 652 woningen in de
terrein is destijds aanleiding geweest BLOEMENDAAL - Een 21-jarige man
Zandvoortse bebouwde kom kunnen vraagt:
van minister Grunters de bebou- uit IJmuiden, die sterk onder invloed
worden gerealiseerd in de komende
wmgsgrenzen zo vast te stellen Men verkeerde, is m de nacht van zondag
jaren", aldus de organisaties in een BEZORG(ST)ERS
hoopt dan ook dat aan deze belangen op maandag om halfdne op de Zeepersbericht waarin wordt gezegd dat
weg door de politie aangehouden
niet
voorbij zal worden gegaan
men de minister van deze feiten in voor de vakantieperiode
toen hij met zijn auto door de middenkennis heeft gesteld.
Mocht Zandvoort in het gelijk gc- berm schoot en ten slotte op het
JULI en AUGUSTUS.
steld worden en zullen de grenzen fietspad van de noordelijke rijbaan
Min. leeftijd 15 jaar.
verlegd worden, dan zullen deze tot stilstand kwam De man scheerde
Oplossing woningnood
milieuorganisaties niet aarzelen te- vlak voor de surveillancewagen \an
Telefoon
1
71
66
gen deze nieuwe ministeriele bc- de politie langs Er was schade aan de
Ook de woningen beschikbaar gesteld
auto en de bosschages aan de Zeeweg
schikking m beroep te gaan.

Onder invloed

Zandvoorts Nieuwsblad

kappers
MICHAEL-ANA-PETER
Knippen, wassen, föhnen
Kinderen
Permanent
Kleuringen v.a.
CoupdeSoleil
Hair-lightening
Passage 42, Zandvoort, telefoon 02507-12500

60,40,65,25,65,40,-

Politiek is de kunst zich van mensen te bedienen door hen te doen
geloven dat men hen dient
Dumur
(1S63 1933)

Geslaagd!

Steenbergen, Frank Vink, Ton
van der Voort, Els Zwemmer

ZANDVOORT - Na maanden
van studeren en weken van
spanning komt vandaag voor
veel eindexamenkandidaten
het antwoord op de vraagd ben
ik geslaagd'
Positief kan dit worden beantwoord voor de onderstaande
leerlingen, die slaagden voor
het eindexamen MAVO-4 eerste tijdvak aan de Christelijke
Mavo School Jaap Kiewiet
Annette Abeelen, Robert
Arens, Mark Bluys, Pieter Brune, Dymphy Ehch, Jacquelme
van Heermgen, Arjen van den
Hoek, Bianca Hoogendoorn,
Monique Honders, Peter de
Jong, Dennis Magielse, Alex
Miezenbeek, Monique Paap,
Peter Ruigrok, Thomas Schulte, Sabme Sebregts, Ron

Aan de Wim Gertenbach-,
school voor MAVO slaagden
Michael Albert, Ronald Bossmk, Henk Cordes, Tom Dear,
Cecile Doorson, Roelof Drayer,
Imca Drommel, Melwm Drose,
Petra van Essen, Manus Gobel Fred Ipenburg, Annemieke Jansen, Mehssa Jonker, Leo
Keesman, Karin Kerkman,
Marcel Kerkman, Jacquelme
Keur, Sandra van Kipshagen,
Wouter Kolk, Liesbeth Konmg, Peter Koopman, Llnda
Koper, Yvonne Koper, Linda
v d Mye, Erwm Njjboer, Nadja
Nijboer, Ferry van Rhee, Paul
Ruiter, Manetta van Schaage,
Mirjam Verhoeven, Ton Visser,
Kees de Vries
Proficiat!

ZANDVOORT - De traditionele luilakvienng ging in Zandvoort met de
nodige baldadigheid gepaard
Door de jeugd werden tien vlaggemasten op het Raadhuisplein uit de grond
getrokken of afgebroken De masten
werden later dwars over de rijbaan
gelegd, één van de daders, een 19jarige Zandvoorter gooide een mast
op de auto van de gearriveerde politie,
de auto werd beschadigd
Verder zijn diverse papierbakken losgetrapt en sommige daarvan in brand
gestoken Tenslotte heeft men zich
bezig gehouden met het bekladden
van winkelruiten, muren en moesten
tiiverse bloembakken het ontgelden
GIRO KOLLEKTE

24 MEI 5 JUNI

IN DIT NUMMER
PINKSTEREN - Terugblik op
de warme hete dagen van het
afgelopen weekeinde
EXPOSITIE - In het Cultureel
Centrum wordt aanstaande
zaterdag een bijzondere expositie geopend.
FIETSPADEN - Meningen zijn
verdeeld over de doortrekking
van het Visserspad en de aanleg van de recreatieve fietsroute vanaf de Kennemerdmnen
tot aan Zandvoort.
PINSTERRACES - Op het circuit, ondanks de warmte, toch
nog zo'n achtduizend toeschouwers, zaalyoetbaltoernooi heeft een uiterst spannend verloop, zie sportpagma
HISTORIE - Zandvoorts histone belicht door Pastoor
Voets

U w krant niet
ontvangen?
••-,-•.
p-***
Bel vrijdag vóór 12.00 uur
ons kantoor. Telefoon

17166
(en

STRAATKOLLEKTE

's middags heeft u hem
*•"'.
indebusl

5JUNI1981

Nieuwsblad
Levendig en gevarieerd als Zandvoort zelf.

Wanneer u zich nu abonneert
krant tot 1 juli

u de

Stuur onderstaande bon m een open enveloppe zondei
naar Weekmedia, Antwoordnr. 1Q05'/, 1000 PA Amsterdam,
of bel onze afdeling abonneeservice. 020 - 5 62 30 66.

Ik ontvang het Zandvoorts Nieuwsblad
tot 1 juli GRATIS.
Daarna betaal ik
per kwartaal (/ 9,00) i_, per halfjaar (f 16,50
CJ per jaar (f 31.20) (voor postabonnees andere tarieven).
Aankruisen wat de bedoeling .s. u krijgt dan vanzelf een accept
girokaart thuis.
Naam:
AdresPostcode
Woonplaats:
Telefoon:
Giro/banknummer:
Zandvoom Nieuwsblad.
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WEEKMEDIA 30

Openbare
Bibliotheek

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

Zandvoort
Prlnsesseweg 34
2042 N H Zandvoort
Tel. 02507 -1 41 31

Krijgt u gasten?
Dag en nacht bereikbaar
Kflflsomstraatei -Telefoon 15351.

Geen bezwaar)
Wtj verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid l
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2.
TELEFOON 12164/13713
Privé na 18.00 uur 16658.

en

Henk van der Meer

Frans Zwaanstraat 18.

Enige kennisgeving

JOBJE VAN VELTHOVEN-MOLENAAR

op de leeftijd van 83 jaar.
J. van Velthovcn
J. van Velthoven-Kiekcns
C. J. van Velthovcn
Kleinkinderen
Haarlem, 29 mei 1982
Colensostraat 50
De crematie heeft 2 juni te
Wcsterveld plaats gehad.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

dwarstluitkwartet van Marijke

kamers

Handelen zonder beginsel is als zijn horloge
te raadplegen na hel op goed geluk op een of andere lijd
Ie hebben gezet.
Mme Roland (1754-1793)

Voor leden komen beschikbaar:
Gasthuishofje 17
bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers.
Huurprijs f 148,95 per maand.

Horlogerie

C. WAANING

B & W verlenen voor deze woning slechts woonvergunning
aan:
a. alleenstaanden van 55 jaar en ouder;
b. een echtpaar van 55 jaar of ouder.

A. PITMAN

gemeente
zandvoort
De burgemeester /an Zandvoort brengt
ingevolge artikel 22 lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bij besluit van 25 mei
1982 op grond van artikel 21 van voormelde
wet heeft verklaard, dat voor het perceel
Kostverlorenstraat 71 een bestemmingsplan
wordt voorbereid.
Bedoeld besluit ligt, met bijbehorende
tekening waarop met rode omlijning het
gebied is aangegeven, voor een ieder ter
inzage op het bureau Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening ter gemeentesecretarie.

2. De flatwoning

Zandvoort. 28 mei 1982.
De burgemeester voornoemd,
K.C. v.d. Mije, Pzn.

Etsen en Kunstnijverheid
meteen

vorstelijke
kreeftmaaltijd
l/m II juni voor slechts

ƒ35,-

met gebr. van keuken
voor langere tijd.
Tel. 02507-14674.

inonssfctrvollc

folder

Snackbar
DE FRIETPOT
is met vakantie

ééngezinswoning

Brugrestaurant
Tel 02526 KM\
njk&M>(!g A4,6 hr
'

t/m 11 juni 1982

Max. f 100.000,-.
Medio juli, augustus.
TeL 043-63 0168

...

Niel fe geloven, daarboven!

Nico.

heeft geen horloges die op goed geluk de tijd aangeven.
Het zijn precisie-uurwcrkcn waar u altijd van opaan kunt.
Dit geldt ook voor zijn klokken en wekkers!
Komt u eens kijken in zijn showroom, 't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met elektronische apparatuur.

B & W verlenen voor deze woning slechts woonvergunningaan:
a. gezinnen;
b. 2-persoonshuishoudens.

De toewijzing van deze woningen geschiedt in
volgorde van het lidmaatschapsnummer van
de vereniging. Belangstellende leden dienen
uiterlijk op dinsdag 8 juni 1982 vóór 7 uur des
avonds, schriftelijk te reageren. Wanneer men
belangstelling heeft voor meerdere woningen,
kan met dat kenbaar maken in één brief; het is
niet nodig voor iedere woning een aparte brief
te schrijven. Bij de inschrijving dient u het
lidmaatschapsnummer en de geboortedatum
te vermelden. Tevens dient u de woningen in
volgorde van voorkeur aan te geven.
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus
van het kantoor op het adres: Thomsonstraat 1.
Het bestuur verstrekt een bererdverklaring.
de beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op donderdagmiddag 10 juni 1982 om 2.00
uur in het gevelkastje aan het kantoor worden
gepubliceerd.

ALS U DENKT DAT UW
AUTOVERZEKERING
GOEDKOPER KAN,
BEL ONS DAN EVEN.

AANBIEDING

CHEM. WASSERIJ - VERVERIJ
Haltestraat 39 - ZANDVOORT - Tel. 1 28 10
Gratis halen en bezorgen.

DEKENS
5,00
GORDIJNEN
25% korting
WINTERMANTELS
8,00

Veel verzekeringsmaatschappijen
hebben hun tarieven voor autoverzekeringen ingrijpend gewijzigd. De onderlinge verschillen
zijn nu zo groot geworden, dat
het de moeite kan lonen van
autoverzekering te veranderen.
Kies echter wel overwogen.

Op advies van verzekeringsvakmensen die precies weten waar u
het beste en meest voordelig
verzekerd bent. Bel ons even.
Zo'n advies kost u niets. Het kan
u wél een aardig bedrag aan
premiebesparing opleveren.

RU ZUINIG.VERZEKER 'M BIJ

ONS.

Geldig t/m 19juni.

1. Aangeboden: eengezinswoning
(met vrij uitzicht)
,
CELSIUSSTBAAT
Gevraagd:
eengezinswoning
elders in Zandvoort.

POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door

J.D. Muis
Zandvoortselaan 225 - Bentveld/post Aardenhout
tol. 023 - 24 49 83 (b.g.g. 020 - 22 09 01 of 12 31 23).
Reeds meer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend te koop tegen beslist goede prijzen: grote en
kleine wereldcollecties, landencollecties, verzamelingen
Nederland en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels,
series engros en partijen.
Geen object is te groot. Er wordt contant betaald.
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

2. Aangeboden: eengezinswoning
J. P. THIJSSEWEG
kleinere woning (eventueel flatwoning, 1 hoog of
begane grond) in het dorp
of in oud noord.
3. Aangeboden: flatwoning
LORENTZSTRAAT
Gevraagd:
eengezinswoning
4. Aangeboden: in gebouw Lijsterstraat 2:
Gevraagd:

Gevraagd:

STATIONSPLEIN 7

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg4 - Tel. l 23 07

RUILRUBRIEK JUN11982
leinwardtstraat 20. telefoon 02507 - 1 43 65.

De koning te rjj

„ARTICA"
Gratis inlijsten.
Ook verkoop van losse lijsten.
Woensdags gesloten.

Tehuuraangeb.:
gestoft, en/of
gemeub.

woningbouwvereniging

Van Lennepweg 24-2
bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche
Huurprijs / 233,85 ner maand.

Heden overleed, toch nog onverwacht, onze lieve zorgzame
moeder en oma

Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

GEOPEND:

TE KOOP GEVRAAGD:

1. De bejaardenwoning
in het huwelijksbootje.
Om deze vreugdevolle gebeurtenis te vieren is
er op zondag 6 juni a.s. gelegenheid het bruidspaar te feliciteren.
Dit kunt u van 14.00 tot 17.00 uur doen aan de

f 298,Het Kastenhufe

Donderdagavond 10 juni a.s. organiseert de
openbare bibliotheek opnieuw een muziekavond. Deze avond wordt verzorgd door het
Paap uit Zandvoort.
Op het programma staan o.a. werken van Bach
en Mozart.
Aanvang: 20.15 uur
Toegang is gratis

Veertig jaar geleden, op 9 juni 1942,
stapten

R ie Ho oy en

MUZIEKAVOND

Dikke matras
140x200 cm, s.g. 30

TE HUUR GEVRAAGD
door rustige heer:

2-kamer-flatwonïng
3-kamer-flatwoning

Woningruil geschiedt alleen volgens de ricntlijnen van de ruilregeling. Hierin staat o.a. dat
bij toewijzing van een verenigingswoning
iemands lidmaatschapsnummer vervalt en
men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op
het, op 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer.

vrije woonruimte
met gelegenh. om
te zonnen
in Zandvoort, Heemstede, Haarlem,
Bennebroek,
Bloemendaal.
Brieven met prijsopgaaf

onder nt Z 596 bur. v. d.
blad.

Fa. Gansner & Co.

Rabobank
geld en goede raad
Binnenweg 67 - Wïlhelminaplein 21
Zandvoortselaan 179. J. v. Goyenstraat20
Amstellaan 9 - Telefoon 29 00 50

FOTO LITHO DROMMEL

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

vraagt
voor zo spoedig mogelijk:

PART-TIME
MEDEWERKSTER

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

met administratieve en telex-ervaring
voor haar receptie
en uitgebreide telefooncentrale.

DE WIT VERHUIZINGEN

GAS- en OLJEHAARDEN - GASFORNUIZEN

EEN GROTE PARTIJ BANKSTEL-

Deskundig advies
Voor al uw

Bij' voorkeur in Zandvoort
wonend.

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Geïnteresseerd?
Bel dan 02507 -1 84 44
en vraag naar de heer Nederlof.

Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12516

aangeboden zijn allen van uitstekende kwaliteit.

Si-vi s^w^r^^j.i' ' • ; * r"? /<.••-• ••• •?•••& •->•• • '..•••• wis'#$4.w.:--'* t ••f-.v; •' ,

Bent u al wezen stemmen?
Ik ben nog steeds bezig!

W. de Vries
pianostemmer/techniker
Ook voor uw pianolessen
Telefoon 02507-17972.

BEJAARDENFAUTEUIL

Jong stel

f298,-

woonruimte met
kookgelegenheid

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

1

#M«Ir*i»fc/**-' r\ • •'.owwr*i e?i' JT

ZIJL WEG J9,;HAARLEM
' • '

zoekt

TeL 023 -35 63 88

Haal koele schoonheid in huis .

J.BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort

Do. koopavond il 0.QO- fct.

Tel. 1 20 60
De specialist in al uw
bloemwerken.

ERKENDE
VERHUIZERS
TE KOOP:

bouten zeilboot

Meer dan
\f 10.000,- beloningl

type Vrijheid, i.g.st. en
met 2 jaar oude dektent.
Vraagprijs f 1850.-. Inl.:
A. Persoon, Uiterwag
235, Aalsmeer.

ZOVEEL-U-WENST
SCHOTELS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

AUTOMOBIELBEDRIJF

KOOIJMANS

H. P. KOOIJMAN

FORDOTO

VOIATO
Brederodestraat 6-10
Teleloon 02507-13242

Amperestraat 8-10
Teleloon 02507-16925
bgg. 13242

Verhoop- Inruil- Service- Reparatie
Alle merken inruilauto's met Bovag-garantie
In slechts S tol 10 minuten

WAS ZELF UW AUTO

Met warm water en shampo-spoelen-in de was zetten v.a. f 3.AUTOMAAtiNWORP i.t..
Doorlopend geopend

voor degenen die inlichtingen kunnen
verstrekken die leiden tot opsporing [
van de dader(s) die de hond

WHISKY
op 4 maart, waarschijnlijk op het
strand in Zandvoort, hebben mis-[
jhandeld.

Pistolen Paul Wilking
Brieven onder nr Z 595 bur. van dit blad. \

Gewoon t« gek!
(nergens 2ó goed. 2ó veel voor zo weinig)

GEBAKKEN VISFILET
11,11
KIP-UIT-T-HANDJE
14,14
VARKENSHAAS
MEOALLIONS
18,18
Inö pommijs Inlos en koutovoh hel
saladotjutlet

Brugrestaurant
' W 025Z6- »68'«1
ii|kswtQ. A4. 6 km ten ruiden van Schiphol

Niet te geloven, daarboven!

Niet gebonden aan de
schoolvakanties?
Profiteer dan nu van onze gunstige juii-prijzen.
Weekend
1260,- all-in!
Midweek
/200,-all-in!
Verwen uzelf in onze moderne, 6-pers., 4-sterren bungalows, gelegen in 6m (nabij Emmen).
Overdekt verwarmd zwembad, tennisbanen,
windsurfing, midgetgolf, kinderspeelgelegenheden, restaurant etc.
Inlichtingen:

Vrije-tijdspark Ermerzand
Dalerstraat. 7843 PE ERM. tel. 05915-4018

JWJEEKMEDIA30
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LAMMERS IN BELANGSTELLING TOPTEAMS

Formule 3 kon niet boeien
ZANDVOORT - Je kunt nog zulk
mooi weer hebben en nog zo'n
aantrekkelijk programma bieden, als de spanning uitblijft
gaat er een groot gedeelte van de
aantrekkelijkheid verloren.
Bovendien waren veel formule
3-rijders uitgeweken naar Duitsland waar meer geld te verdienen viel bij het Deutsches Meisterschaft. Zo kon het gebeuren
dat achtduizend toeschouwers
slechts dertien auto's aan de
start zagen van de door de Argentijn Larrauri gewonnen formule
3-race om het Europees kampioenschap. De meeste lol viel te
beleven in de klasse tot 1600 cc
waar Evert Bolderheij en Kees
Kroesemeijer de volle twaalf
ronden lang tot het uiterste gingen. Na afloop zou een lachende
Kroesemeijer opmerken dat zijn
rivaal gewonnen had, omdat deze iets gemenere trucs dan hijzelf
had uitgehaald.
Het aanzien waard was tevens de race
van de historische supersports. Niet
zozeer vanwege de strijd, maar wel
door de aanwezigheid van onder meer

Stirling Moss en de fraaie auto's. De
Brit die het racen van 1949 tot 1962 als
vak beoefende en nu wederom aktief
is, maar dan als hobbyist, behaalde in
zijn Chevron B 8 een vierde plaats
achter de winnende Ferrari 312 TB
van Albert Obrist, de Mc Laren van
Richard Knight en de Lola T 70 van
Mike Knight.
In de klasse boven 1600 cc moest
Berend Oeberius Kapteyn och tevreden stellen met een tweede plaats
achter de snelle Mazda RX 7 van
Hans van der Beek. De Zandvoorter
deed het bijzonder rustig aan vanwege bandenproblemen. Door de hitte
waren er forse happen uit het rubber
gevreten.
Ook formule 3-debutant Cor Euser
kreeg met dit euvel te maken toen hij
halverwege de race met een volledig
aan flarden gereden lekke achterband
de pits inkwam. Hierdoor viel de Ossenaar nog iets verder terug, maar
veel meer dan de achtste en laatste
plaats had er voor hem toch niet
ingezeten.
Desondanks was Euser, die in de formule Ford 2000-race tweede was geworden achter Ron Kluit, niet ontevreden over zijn eerste kennismaking
met de formule 3. Een klasse waarin
naar hij zegt hard gewerkt moet worden en waarin hij nog veel moet leren.

Hij hoopt op nog eens een kans, want
op Zandvoort is Euser er achter gekomen dat ervaring zeer zwaar telt in de
formule 3.
Ook Eusers manager Alfred Abbenes
toonde zich niet ontevreden. H|j sprak
van een goed geslaagd probeerseltje
dat voor herhaling vatbaar is.
Larrauri, die van start tot finish leidde, heeft alleen in de beginfase wat
strijd moeten leveren met de Italiaan
Pirro en de Fransen Ferte en Alliot tot
schade en pech dit drietal deed terugvallen. Zo kwam de Italiaan Paolo
Giangrossi vrij gemakkelijk aan zyn
tweede plaats gevolgd door de Belg
Didier Theys.

Jan Lammers
Ook formule 1-coureur Jan Lammers
was het pinksterweekend aktief op
Zandvoort. Voor de open dag op zondag was enorm veel belangstelling en
vooral het gratis meerijden met Hans
Deen en Jan Lammers in een Renault
Turbo was erg in trek bU het enthousiaste publiek. De hele middag reed
dit tweetal de autosportfans over de
piste.
Het lag aanvankelijk in de bedoeling
dat ook Stirling Moss van de partQ
zou zijn, maar zijn Chevron B 8 produ-

ceerde te veel lawaai en de organisatie
wilde niet het risico lopen dat er
klachten wegens geluidshinder zouden komen.
Overigens is de kans zeer klein dat de
Renault Turbo's met de Grand Prix
op Zandvoort rijden. Het ziet er naar
uit dat de wagens zoals gepland dan
op Donnington rijden. Pogingen van
zowel Bernle Ecclestone als Jlm Vermeulen vonden weerstand bij Tom
Wheetcroft. De Britse circuitdirekteur
voelt er niets voor om deze intemationale topper aan Zandvoort af te moeten staan. Vooral niet nu de baan
eindelijk voor internationale races is
goedgekeurd. Maar Wheetcroft wil nu
ook in de toekomst een Qrand Prix en
dan kan hij weer niet om Ecclestone
heen. Dus wie weet
Ook Renault zit ermee in de maag.
Han Akersloot van Renault Nederland laat weten dat zjjn Franse baas
enorm blij is dat de merkenrace elndelljk in Engeland verreden gaat worden. „Zeven jaar hebben we gevochten om daar te rijden. Commercieel is
dat voor Renault enorm interessant.
Bovendien lopen we de kans de Engelse autosportpers tegen ons in het
harnas te jagen en daarmee zijn we
natuurlijk niet gediend. Nee, we zijn
blrj met Engeland en we gaan er graag
heen, hoe jammer dat voor Zandvoort
ook is."
Maar uit het Renault-kamp kwam
nog meer nieuws. De kans is namelijk
groot dat Alain Prost zondag bij de
Grand Prix van Detrolt nog niet hersteld is van de blessures die hU in de
Grand Prix van Monaco heeft opgelopen. Aan de klap hield de Fransman
een beschadigde nekwervel en een
knieblessure over en wat wellicht het
zwaarst weegt: een lichte trauma.
Mocht hij niet tijdig hersteld zijn dan
zou Jan Lammers de tweede Renault
mogen rijden in zowel de Grand Prix
van Detrolt als die van Montreal. In
elk geval is Jan gevraagd stand-by te
?ijn. Of hU op dit bod ingaat is echter
niet waarschijnlijk, omdat hij er niet
veel voor voelt om op een dergelijke
wankele basis met Theodore te bre-

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor 12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166
Winnaar Larrauri had bet alleen in de beginfase moeilijk met de

SUCCES
en goede zaken
voor

„LE CORRIDOR"
(v/h SnoopyJ
Peeters Zandvoort BV

Jeugdtelefoon
start training
ZANDVOORT - Uit gesprekken op
scholen met jongeren, is ons gebleken
dat zrj vaak moeilijk met bepaalde
vragen en / of problemen in hun eigen
omgeving terecht kunnen. Hoewel zij
met allerlei vragen en problemen bij
de Jeugdtelefoon terecht kunnen, büjken zij toch ook behoefte te hebben
om dit in hun eigen omgeving te doen.
Jeugdtelefoon Zandvoort kwam daarom op het idee om een training te
starten voor een ieder die met jongeren, in de ruimste zin van het woord,
te maken heeft. Dit kunnen zijn ouders van opgroeiende kinderen, jeugdleiders, personeel van scholen maar
ook mensen met belangstelling voor
jongeren.
De training is gericht op het onbevooroordeeld luisteren naar allerlei
vragen van jongeren om hun daarop
een zo goed mogelijk antwoord te
kunnen geven en zo nodig de weg te
wijzen voor het oplossen van grote en
kleine problemen. Bij voldoende deelname, gedacht wordt aan 15 deelnemers, zal de training begin september
starten. De kosten zullen ten hoogste
ƒ90,- bedragen. De Jeugdtelefoon
heeft onvoldoende armslag om dit
zonder meer te starten en wil daarom
graag vooraf weten of voor deze training voldoende belangstelling bestaat. Voor het opgeven van deze
training of voor verdere inlichtingen
kunt u bellen naar telefoonnummer
17628 of 16541 (na 18.00 uur).

Open dag op het circuit. Zo wordt de jeugd vertrouwd gemaakt met de race-auto. Zoonlief brengt een
hartewens van pa tot uiting door te poseren voor een Porsche 917.
ken. En nu de Theodore over Qood
Year-banden beschikt moet het kwalificeren volgens Jan geen al te grote
problemen meer geven. In elk geval
weet hij zich in de belangstelling van
de topteams, want ook Ferrari heeft
interesse in een test met Lammers.
Uitslagen:
Produktletoerwagens tot 1300 cc: 1.
Fontvjn, Talbot Rally 3; 2. Van Leeuwen, Talbo Rally 3; 3. Middel, Talbot
Rally 3; tot 1600 cc: 1. Bolderheij, VW
Golf Gti; 2. Kroesemeijer, VW Scirocco; 3. De Giaxa de Salvi, VW Golf Gti;
tot 2500 cc: 1. Van der Beek, Mazda
RX7; 2. Oeberius Kapteyn, Ford Escort RS 2000; 3. Aardse, Alfa Romeo;
boven 2500 cc: 1. Frankenhout, Opel
Monza; 2. Moritz, Chevrolet Camaro;
3. Henny Hemmes, Chevrolet Camaro.
Formule Ford 2000:1. Kluit, Reynard;
2. Euser, Delta; 3. Van Silfhout, Lola;
4. Henneman, -Delta; 5. Ten Cate,
Delta.

ZATERDAG OVERDRACHT TANDEMS

Foresters als voorrijders voor
gezinsvervangende tehuizen

en 's middags heeft u hem
in de bus!

KENNEMERLAND - De Court
Kennemerland, één der afdelinItaliaan Pirro.
gen van de Ancient Order of
Foresters, recipieert op zaterdag
5 juni in hotel Roozendaal te
Overveen om haar vijftigjarig
bestaan te gedenken. Die receptie wordt niet gezien als het
belangrijkste. Wel hetgeen er gebeurt. Een Haarlemse wethouder zal tenminste twaalf tandems overhandigen aan gezinsvervangende tehuizen. Totale
Kerkhoven draait goea mee en had Versteege, 21.00 uur Nutsspaarbank - waarde: circa zevenduizend gulaan Luiten moeilijke tegenstand, Dubrovnik, 21.45 uur Klikspaan - Au- den. Dit was het resultaat van
maar de 3-1 zege was verdiend.
rora, 22.30 uur Tiffany - TumTum.
een landelijke actie, die de FoVrijdag 18.45 uur REA - Rabbel resters op dit moment houden.

Nog diverse kandidaten voor
poulezeges in ZVM-toernooi
ZANDVOORT - Na twee weken
zaalvoetbal in het Zandvoortmeeuwentoernopi zijn in de
meeste poules lichte afscheidingen teweeggebracht. Er kunnen
echter, door het verschil in het
aantal gespeelde wedstrijden,
nog wel verrassingen vallen.
De strijd in poule IA is bijzonder
spannend en hier zijn nog diverse
kandidaten voor de poulezege. SC
Hong Kong Zandvoort zette een stapje in de goede richting door het eveneens ongeslagen Peter Korver Sport
met 3-1 te verslaan. Een meer aanvallend spelend Peter Korver had geen
antwoord op het stugge verdedigen
van Hong Kong, die met snelle tegenstoten veel gevaarlijker was. Doelpunten van Pieter Keur en tweemaal
Chris Jongbloed zorgden voor de
Zandvoortse zege. Kanshebbers in deze afdeling zijn verder Boogaard dat 't
Hemeltje klopte met 5-1 en Marcel
Schoorl Bloemen Kiosk. Schoor! kan
Tiffany All Stars net aan de baas
bljjven met 4-3.
In 1B ztjn vooral L'Isis en De Klikspaan de favorieten voor de finales.
L'Isis, met o.a. Ruud Gulllt had weinig moeite met Aurora (5-1) terwijl
Klikspaan reeds drie overwinningen
kan noteren. De Klikspaan, met Simon Tahamata, speelde met Rinko
(9-1) en gaf Pim Janssen eveneens
weinig kans (6-3). Moulin Rouge behoort met drie punten uit twee wedstrijden ook nog tot de topploegen.
Duivenvoorden, Aleichem Boys en
TZB Kerkhoven behoren in 2A tot de
kanshebbers. Deze teams zijn als enige nog ongeslagen. Duivenvoorden
verspeelde in de wedstrijd tegen HB
Alarmsystemen wel een belangrijk
punt, door een voor zaalvoetbal weinig voorkomend 0-0 gelijkspel. TZB

In 2B is REA tot nu toe veruit de
sterkste, als enig team is het nog
ongeslagen. Tegen mede koplopers
Geerling stelde REA zich duidelijk
kandidaat voor de eindzege. Geeling
ging met maar liefst 7-0 ten onder.
Verrassend was in deze poule de overwinning van Lippies Boys op het Wapen van Zandvoort, 4-2.

Boys, 19.30 uur Lippies Boys - Mobil
Oase Team, 20.15 uur Duivenvoorden
- TZB Kerkhoven, 21.00 uur DVS Luiten, 21.45 uur Fotolitho - Luykx,
22.30 uur Tiffany - Textlite. .

Maandag: 18.45 uur Publieke Werken
- Nutsspaarbank, 19.30 uur Medina
Veteranen - Bouwbedrijf Keur, 20.15
uur Medina - Autovision, 21.00 uur
Nihot en Colpitt hebben in 2C afstand Klikspaan - Moulin Rouge, 21.45 uur
genomen van de rest van het veld. Marcel Schoorl - Peter Korver, 22.30
Met vier overwinningen voert Nihot uur Boogaard - Hong Kong.
de ranglijst aan, maar Colpitt doet het
zeker niet minder. Driemaal werd Dinsdag: 18.45 uur DVS - Medina
overtuigend gewonnen. Nutsspaar- Carpets, 19.30 uur Jeugdwedstrijd E

Met de overdracht van de tandems zal de betrokkenheid van
de Foresters niet eindigen: zij
willen voorryder blijven voor gezinsvervangende tehuizen.

Doel
Nog altijd nemen de Foresters tal
van sociale projekten op zich, dus
activiteiten met een sociaal maatschappelijk doel zoals het organise-

ren van uitstapjes voor geestelijk of
lichamelijk gehandicapten. Maar
ook ontspannings- en culturele projekten.
De Foresters maken van oudsher
geen onderscheid in afkomst, politieke overtuiging, huidskleur of geloof. Foresters kennen alleen maar
mensen en de problemen waar die
mensen mee te kampen kunnen hebben en waarvoor vriendschap vaak
de oplossing biedt. Een persoonlijk
contact, waarvan de waarde al eeuwen door de Foresters wordt onderkend.
Het lidmaatschap van de vereniging
staat open voor ieder die minstens
18 jaar oud is, eerlijk en betrouwbaar, gevoel heeft voor zijn medemens en bereid is om actief de doelstellingen van de Foresters na te
leven. Voor nadere inlichtingen kan
men zich wenden tot mevrouw
Y.J.P. Stam, Oranje Nassaulaan 141.
Overveen, tel. 023-263648.

Voor vncndelijke bediening en goede kwaliteit
tegen een redelijke prijs.
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Bosbaan-langebaan
zwemmen. (Ter verduidelijking: übO
meter betekent tien baantjes in het
binnenbad, of 5 banen buitenbad)
voor 1000 m is dit respectievelijk 40 of
20 banen zwemmen).
Alle deelnemers ontvangen bü deze
prestatiezwemtocht een leuke herinnering wanneer men de gekozen afstand ook uitzwemt. De Zeeschuimers
willen zorgen voor een goede zwemtechnische begeleiding van alle deelnemers. Van de Zeeschuimers nemen
Uiteraard vertrekt er uit Zandvoort tal van wedstrijdzwemmers(sters),
een delegatie van de zwemvereniging waterpoloers en kunstzwemsters deel,
De Zeeschuimers, maar het is ook vergezeld van familieleden.
mogelijk dat niet-leden naar Amster- Het belooft een groots sportevenedam gaan om een baantje, te zwem- ment te worden.
men.
Zandvoorters die deel willen nemen
Daarom nodigt de zwemvereniging aan dit evenement wordt verzocht
iedereen uit deel te nemen aan deze contact op te nemevi met zwembad De
langebaanwedstrijden.
Duinpan, of De Zeeschuimers, tel.
Het betreft hier een zogenaamde pres- 16511. Het inschrijfgeld bedraagt
tatietocht, dat betekent 250 of 1000 m ƒ6,- per persoon.

het grootste gedeelte van de burgerij
was niet of nauwelijks tegen de normale tegenslagen van het leven opgewassen. Daar kwamen de Foresters tegen in opstand. Niet met demonstraties of rellen, maar door zich
te groeperen met het doel eikaars
lasten te helpen dragen. Een gevaarlijk initiatief, dat de overheid met
geweld trachtte te smoren. De Foresters werden een soort ondergrondse beweging, die diep in de
bossen hun ontmoetingen hielden.
Dat verklaart ook hun naam. Pas in
1834 werden de Foresters officieel
erkend. In 1880 werd in Nederland
(te Amsterdam) de eerste afdeling
opgericht.

De geschiedenis van de Ancient Order of Foresters reikt overigens veel
verder terug dan vijftig jaar. Tegen
het eind van de middeleeuwen begonnen de Foresters activiteiten te
ontplooien. In die tijd waren de
maatschappelijke verhoudingen allerberoerdst. Een kleine groep
maakte de dienst uit en verreweg

VOOR ZWEMLIEFHEBBERS:
Zandvoort - Op de Bosbaan in
Amsterdam worden op zondag 13
juni de traditionele langebaan•wedstrijden gehouden. „Langebaanwedstrijden" betekent hier
geen roeien, maar zwemmen,
waaraan iedereen in het bezit van
een A- of B-zwemdiploma kan
deelnemen.

Formule Ford 1600: 1. Van Kouwen, Touwtrekken
Royale; 2. Kalff, Royale; 3. De Kleine,
Royale.
ZANDVOORT - voor ae werae maa
organiseert de autosportveremgini
Supersports: l. Obrist (GB), Ferrari Sandevoerde het kampioenschap vat
312 TB; 2. R. Knight (GB), McLaren Zandvoort in touwtrekken.
MIC; 2. M. Knight (GB), Lola T70; 4. Deelname hieraan staat open voo
Moss (GB), Chevron B8; 5. R. Thwey- alle verenigingen, bedrijven en poli
tes (GB), Chevron B16.
tieke partijen. Een team bestaat ui
Sports 2000: 1. Ernst, Lola; 2. Onder- ten hoogste zeven personen, plus eei
stal, Lola; 3. Weggelaar, Lola.
coach.
Formule 3, Europees kampioenschap: De wedstrijden worden gehouden 01
I. Larrauri (Arg.), Marlboro Eurora- zaterdag 5 juni 1982 op het strand bi
cing; 2. Giangrossi (It.), Ralt; 3. Theys paviljoen Nr. 8, „'t Trefpunt", starttijt
(B), Martini; 4. Morin (Fr.), Ralt; 5. 20.00 uur precies.
Alliot (Fr.), Martini; 6. Zamagna De wedstrijden staan onder leidini
(Oos.), Anson; 7. op l ronde Katzarski van de heer Schuuring, de wissel beke
(D), Ralt; 8. Euser (Ned.), Ralt; 9. op 13 werd in 1980 gewonnen door De Pa
ronden Ferté (Fr.), Martini; 10. op 15 géehappers en in 1981 door de Slager
ronden Pirro (It.), Marlboro Eurora- van Vreeburg. Ongetwijfeld zullen de
clng; 11. op 21 ronden Kruzliak (Tsj.), ze teams weer van de partij zijn. He
Chevron; 12. Nielsen (Den.), Ralt.
inschrijfgeld bedraagt ƒ 15,— pe
Stand Europees kampioenschap: 1. team. Voor inschrijfformulieren ei
Larrauri (Arg.) 51; 2. Ferte (Fr.) 28; 3. verdere inlichtingen kan men terech
Pirro (It.) 25; 4. Theys (B.) 24; Gian- bij N. Paap, Nic. Beetslaan 46 t<
grossi (It.) 15.
Zandvoort, tel. 14389.
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bank (8-1), Café Bluys (10-0) en Dubrovnik (8-2) werden met gemak aan
de kant gezet.
De veteranen met diverse qud-lnternationals zorgen voor veel kijkplezier
in de prima bezette sporthal Pellikaan. Kier zijn Pim Janssen Olds,
Reisbureau Kerkman, en Nihot Vetaranen de grote kanshebbers. Looman
optiek zorgde voor de meeste doelpunten in één wedstrijd, door Medina
Carpets met 14-4 te verslaan.

Programma voor deze week
Donderdag: 18.45 uur Collpit • Drommel, 19.30 uur Looman Optiek - Nihot
Veteranen. 20.15 uur Casino - Auto

Junioren Zandvoortmeeuwen, 20.15
uur Enkabé - All Star Team (demonstratiewedstrijd), 21.30 uur Geeling Casino.
Woensdag: 18.45 uur Luiten - Aleichem Boys, 19.30 uur Pim Janssen
Olds - Nihot Veteraren, 20.15 uur Hairshop - Bouwbedrijf Keur, 21.00 uur
Mobil Oase Team - Rabbel Boys, 21.45
uur 't Hemeltje • Tiffany, 22.30 uur
L'Isis - Rinko.

Ruilbeurs
ZANDVOORT - Op zondag 6 juni
wordt van 13.00-1600 uur een ruilbours gehouden voor postzegels, munten, oude ansichtkaarten enz.

Wëekmedia

peze beurs vindt plaats in het Schalkererf Bernadottelaan 201, te Haarlem-Meerwijk en wordt georganiseerd
door de Verzamelaar, afdeling Kennemerland.

02977-28411

Toegangsprijs niet-leden ƒ 1,25; kinderen ƒ 0,25 en leden gratis. Inlichtingen 023-337988.
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Arnnlcluspark 10 • Hoofddorp
Telefoon (02503) 10139
Volt; de bordotl sportcomplex
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MMSAUHA KAK£N
VOOR ZANDVOORT EN OMSTREKEN Dagelijks geopend van 14.00 tot 23.00 uur; zaterdags van 11.00 tot
14.00 uur; zondags gesloten. Niet met de openingstijden eens?
Bel mij dan even, ik kan ze nog steeds veranderen.
U kunt bij ons vinden:
Paradijsweg 1 (bij politiebureau) tel. 02507 -1 7742.

Panorama sauna

Ruime douches
7'r Rustruimte met
o f en haar J

Karin gaat het proberen:
een sauna voor dames.

Groot zonneterras
Gezellige bar
t

Snel-bruin-zonnebank

En dit alles voor de betaalbare
prijs va n:

Groot afkoelbassin
Warme voetbaden

Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.

Super voordelige

Geef ook eens een
bloemetje kado
en wel van:

Bent u één van de gelukkigen die in
juni met vakantie kunnen gaan?

Hamlappen kiio
Varkensfricandeau «10
Shoarmavlees ioogram
Zoute haring sstuks

Dan kunt u nu profiteren
van de vele voorseizoen-aanbiedingen.
reisbureau
lourlngearvertiuur

'ERICA'

IHIMU

Grote Krocht 20, telefoon 12560-13203.

GROTE KROCHT24-ZANDVOORT

GROTE AFSLAG RUNDVLEES

Boek- en kantoorboekhandel
Sïgarenmagazijn

boeken
tijdschriften
stripboeken
kantoorartikelen
rookwaren
staatsloten
toto /lotto

Magere riblappen

9,98
Rosbieflappen
küo ........... 15,98
Gehakt h.o.h.

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Tel. 1 60 33

12/98

Rundergehakt
A QQ

kilo

«7,90

DUBROVNIK

Tel. 02S07-15110

Hoofdstraat 83. Hillegom; Botermarkt. Julianapark64, Zijlweg 102 Haarlem; Binnenweg 117 Heemstede,
Blokhuis 18 Lisse.
"
.

1

Gróte Krocht 7 Zandvoort (naast AH>

Geslaagd!
Slagroomtaart van
BAKKERIJ

R. v.d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01.

Veilinggebouw
. De Witte Zwaan

na 18.00 uur 16658.

Zandvoort

Tel. 12164/13713.
Fa.WAiERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

44

Haarlem
Tel. 023-322609

nu in Oeiöa zaken ons speciaal

menu

G. Kol

Sportcenter
Wim Buchel

Schuitengat?,
telefoon

A. J. v. d. Moolonstraat 47, tel. 15829 13965. Dagelijks geopend óók de weokends van 8.00 uur tot
24. 00 uur.

13212
auto • brand - leven
alle verzekeringen

Tweede gezinsauto
erbij gekocht?
Aanvangskorting mogelijk tot 45%
met no-claim zelfs tot 75%.
Tevens hebben wij speciale premies voor
verplegend personeel, onderwijzers en
ambtenaren.

Dubo Adviesburo
Verzekeringen
02507-14385/17818 b.g.g. 071-410566

Hondenkapsalon

Drogisterij • Reform

REIMEE

MOERENBURG

Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren - trimmen - wassen - ooren voetbehandeling.
Mevr. Renee Truder,
Van Ostadestraat 26, tel.
15626.

stokü'ood
- gemixte gnllpiaat 3 soorten vlees (mager!
mef verse stlaóe. saus en aaraappetpuree
- palacinka —
warm Wens/s mef koude roomvul/ing

Gespecialiseerd in

ƒ 15.5O

DIEETARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

Voor al uw c. v.-, loodgietersen dakbodekkerswerk

_

§ Myrna BruynzeelJf
#

TECHNISCH BUREAU A. VADER
«t
^fr
«f

^G"^^^^^^"1^^^^ ^^ "^fr ^^ ^^ ^^ ^ff" ^fr *^ ^^ *

Van Petegem b v
KerkpadB

-

Tel. 12793

Uw adres voor:

Zandvoor

Jeugdjudo vanaf 5 j"

elast. kousen, panties
knie- en enkelstukken
ook naar maat.

, H voor dames
Judo
heren, zowel voor zei
verdediging als keep \
training.

BOUWMAN

Sportcenter
WIM BUCHEL
A. J. v. d. Mooie'
straat 47, telefoon
15829-13965.

VBBffiWGTUDtm

* Bomen en heesters,
vaste planten
* Bloem-en groentezaden
* Jiffy pots
* Zaai/potgrond
Zonwering bestellen
Franssen bellen

H. FRANSSEN
Markiezen
ZANDVOORT
Voltastr. 32
Tel. 14623

schoonheidsbchandeling
Diverse
ontharingsmcthodcn
Behandeling na afspraak,
ook 's avonds.
Kostvcrlorenstraat 89 - Zandvoort.
Telefoon 14692..
, ,.,

D R U K K E R IJ

Oranjestraat?
Zandvoort
Tel. 02507-123 27

Van Stolbergweg 1 • Zandvoort,
telefoon 17093
,

|f Gediol. schoonheidsspecialiste (Stivas)||
^£
Voor ieder huidtype een complete

naar:
Prlnsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507 - 1 31 76
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67.

Wij zijn hel hels jaar geopend
Voor reservering vanaf 14 00 uur -

Geboortekaartje;

Drogisterij

^Kwekerij
van Kleeff

(van maandag l.m. vrijdag)

SAUNA
SQUASH

zijn veel te lekkei
Je raakt er aan
verslaafd.
Pas op, hoor!

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

Leuke wegwerpartikelen voor de barbecue
of voor uw kinderpartijen.
Ook de slingers voor uw feestjes hebben wij.

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT

•

Je raakt er aan
verslaafd.
PASOP, HOORi

De PIZZA's vai
AART VEER

in- en verkoop en
ooslao van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.

kilo

TAST-TOE
SLAGERIJEN
i '•
.
•
'
,

12,98
13,98
1,49
10,00

WAARSCHUWING

V.a. heden ook uwaares voor
foto- en filmrolletjes.
Afdrukken en ontwikkelen van al uw foto's.

Blanke kipfilet

kilo

1

kilo

De pizza's van
AART VEER
zijn veel te lekke

Uw adres voor:

De Krocht
Borstlappen

en

WAARSCHUW/IN

ZONNESCHERM DELSOL
voor de doe-het-zelver.
Voorbeeld: 350 breed,
110 uitval, windvaste arm
Doek oranje of rood, levertijd plm. 1 week.

AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort.
telefoon 15186.

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJ
BINNEN-EN
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG-EN GLASWERK
Nu ook het adres voor uw

woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.
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Terugblik

Met oog en oor
de badplaats door

ZANDVOORT - Hoe warm het
was en hoe ver! Dat moeten ongetwijfcld zondagmorgen de tocristen gedacht hebben die op weg
waren naar Zandvoort.
's Morgens omstreeks 09.30 uur
stond er al een tweerij-brede file
op weg naar de badplaats die
enkele tientallen kilometers lang
was, de file begon reeds in Zandvoort en ging via Bentveld, Aerdenhout, Heemstede, Haarlem
tot aan de aansluiting van de A-9
(rijksweg 6). Hier voegde zich
nieuwe automobilisten bij de
lange rij, waarschijnlijk niet wetend dat deze reeds tot aan de
gemeentegrens van Zandvoort
liep.
uren waren de meeste beschikbare
bedden in de badplaats bezet.
's Morgens om 10.30 uur moest de Rond het middaguur moesten de toepolitie Zandvoort Zuid afsluiten risten dan ook verwezen worden naar
voor parkeerders omdat er toen de randgemeenten, onder andere Hilal geen plaatsje meer onbezet legom en Lisse. Zondag waren ook
deze bedden bezet, en werden toeriswas.
ten geboekt in Amsterdamse hotels.
Dit tot teleurstelling van velen die er
Zaterdagmorgen zette de pinkster- een aantal uren file op hadden zitten.
drukte al in met veel buitenlandse
(het merendeel Duitse) toeristen. Op Probleem
het VW-kantoor werd onder hoogspanning gewerkt, en binnen enkele Probleem voor de gemeente Zand-

voort op warme zomerdagen zijn de
campers. Er komen er steeds meer die
geparkeerd worden op de boulevard.
De problemen doen zich voor speciaal
de volgende dag, wanneer de mensen
van Publieke Werken zich voor het
karwei gesteld zien de zeereep weer
enigszins toonbaar te maken.
Door Jan Jongsma werd in de vergadering van AZ op dinsdag nogmaals
op dit probleem gewezen. „Wanneer
een scooterbaan in één avond van

ZANDVOORT - Doordat er op 3 juli
een Grand Prix in Zandvoort wordt
verreden, is men genoodzaakt de
kunstmarkt te verschuiven.
De markt zal nu worden gehouden op
vrijdagavond 2 juli van 19.00-23.00 uur
op de Grote Krocht.
Omdat deze straat veel groter is dan
het Gasthuisplein, kunnen er automatisch ook meer kramen worden geplaatst. Deelnemers kunnen zich dus
nog melden, de kraamhuur bedraagt
ƒ 50,-.
Om deel te nemen aan deze kunstmarkt, kan men zich opgeven bij het
Cultureel Centrum in Zandvoort van
woensdag t / m zondag van 13.30-16.00
uur. Informatie wordt dan thuisgezonden.
Omdat de Grand Prix altijd veel bezoekers trekt, bezoekers die meestal
een dag voor de Grand Prix arriveren,
wordt er op veel belangstelling voor
de kunstmarkt gerekend.

Historie

Ook de Welfare-afdeling van het
Nederlandse Rode Kruis te Zandvoort vraagt tydens de landelijke
campagneweken onze aandacht
m.i. zeer terecht. Men houdt nl. op
zaterdag 5 juni van 9.30 tot 16.00
uur een verkoop van de handwerkartlkelen op het Raadhuisplein.
Van de opbrengst van deze verkoop kan men weer nieuw materiaal aanschaffen voor de deelnemersteters). Ik raad u met klem
aan, eens even langs deze kraam te
flaneren. U vindt er vast wel iets
van uw gading en u bent van harte
welkom.

Grote aandacht was er ook voor de
historie van Zandvoort als vissersdorp en opkomende badplaats.
Om dit te verduidelijken werd er
voor de 5e klas een dia-causerie
gehouden door de heren J.A. Steen
en C. Zwaag, die hiervoor een speciaal programma hadden samen
gesteld van de vroegere bomschuitcn en de vis-afslag aan het strand,
met daarna het uitventen van de
vis door de vrouwen in Bloemendaal en Haarlem (vislopers). Het
programma Het verder de opkomst
van de badplaats zien met zijn
imposante hotels, Circus, Passage
en het vervoer met trein en tram in
de vorige eeuw. De kinderen waren
vaak sprakeloos brj het zien van de
toenmalige grote gebouwen aan de
Boulevards. En verder was er de
begrijpelijke hilariteit toen ze zagen, dat de kinderen vroeger (ongeveer 80 jaar geleden) bij het spelen aan het strand hun schoenen
en kousjes niet mochten uittrekken want dat paste niet...
In de aula van de school was de
Zandvoortse
Bomschuitenclub
aanwezig met enkele fraaie modellen van een bomschuit, een badkoets en een schelpenwagen. De
heer H.C.Bakker, secretaris van
deze vereniging, gaf hier antwoord
op tal van vragen uit de klassen,

Opoe's frisdrank

Vroege vogels eerste pinksterdag. Al met de eerste treinen trok men
naar Zandvoort, een betrekkelijk rust 's morgens vroeg rond het
Stationsplein. Overigens waren de badgasten dieper trein arriveerden aanmerkelijk beter af dan de automobilisten die urenlang in een
file moesten staan voordat ze verkoeling in de zee konden zoeken.
Foto Jenny E Wesly
standplaats kan veranderen, dan deze zomer ook niet zonder tegenmoet met een dergelijk voortvarend spoed.
bestuur het toch ook mogelijk zijn Leden van de Explosieven Opruinog dit seizoen maatregelen te nemen mings Dienst hebben nog steeds de
een opvang te creëren voor deze cam- handen vol aan het leegmaken van de
pers, die werkelijk een onbeschrijilij- ontdekte munitieput op deze camke troep achterlaten" zo redeneerde ping.
Overwogen werd om deze put tegen
hude pinksterdagen af te dekken en pas
Zo eenvoudig lijken de zaken niet te in het naseizoen het werk weer ter
liggen. Ondanks het feit dat campers hand te nemen. Op advies van de
terecht kunnen op het terrein van deskundigen van de EOD is men van
Garage Strijder en er daar ook moge- dit voornemen teruggekeerd, omdat
lijkheden zijn units te plaatsen (toilet- er nog steeds veel te veel munitie
ten en douches) ziet het er niet naar wordt gevonden en stopzetting van
uit dat het gemeentebestuur op korte het werk té gevaarlijk voor de camtermijn efficiënte maatregelen kan ne- pingbewoners wordt geacht.
men, dit „wild-camper-kamperen" te- Dit houdt in dat een aantal kampeergen te gaan. Hiervoor zou de plaatse- ders uitsluitend in de weekeinden in
lijke politieverordening veranderd de caravans terecht kan en sommigen
moeten worden, omdat men momen- in het geheel niet.
teel geen campers kan en mag wegsle- Men hoopt nu het karwei binnen zes
pen van een officiële parkeerplaats op weken te klaren, zodat voordat het
de boulevard. , . ...
vakantieseizoen aanvangt, zo rond de
bouwvakvakantie, deze put gesloten
. kan worden. Later zal worden bezien
Drukte op het VW-kantoor Zandvoort op de zaterdag vuue pinxsteren. Rond bet middaguur waren alle Camping De Duinrand
of in het najaar nog meer werkzaambeschikbare bedden al bezet en moesten toeristen ondergebracht worden in de buurgemeenten.
Voor een aantal vaste kampeerders heden op deze camping door de EOD
Foto Jenny E Wesly op camping De Duinrand, verloopt zullen moeten worden verricht.

Kunstmarkt
1982

Welfare Rode Kruis

• Voorlopig is er nog weinig kijk
op doortrekking van het Visserspad naar Kraantje Lek in Overveen. Kortgeleden nam de Kennemerraad een motie aan, waarin wordt aangedrongen op spoedige aanleg. Staatsbosbeheer
heeft tot nu toe medewerking
geweigerd.
Volgens de heer P. op 't Hof, dlstrictsambtenaar van Staatsbosbeheer, heeft de dienst niets tegen het fietspad pp zichzelf, maar
wel tegen het tijdstip. Op korte
termijn moet eerst een en ander
geregeld worden rond de Blinkert- een eeuwenoud stuif duin,
dat sinds jaar en dag een geliefkoosde plek is voor wandelaars,
ruiters, spelende
kinderen.
Staatsbosbeheer heeft nu geld
aangevraagd om eerst een en ander bij de Blinkert in goede banen te leiden: een opgang voor
ruiters, een trap voor wandelaars en vastlegging van de stuivende kant naast de Rockaertsduinweg. Met als voornaamste
doel: behoud van de Blinkert.
Kinderen zouden er nog wel vanaf kunnen rollebollen, in het wilde weg het duin naar de ondergang helpen zou dsn niet meer
kunnen worden voorkomen. Op
het ogenblik zien ook motorcrossers er niet tegen op hun machines daar de vrije teugel te geven.
Volgens de heer Op 't Hof gaat
het niet aan nu voorzieningen te
treffen voor een nieuwe recreatiegroep - de fietsers -, terwijl er
voor de mensen die er van oudsher komen om te wandelen, te
spelen en te zonnen, nog niets is.
Pas als het recreatief gebruik
van de Blinkert goed geregeld is,
kan er een fietspad worden aanzijn ter hoogte van het Visserspad gelegd. Maar dat betekent wel
naar de Sofïaweg wel hoger en er zou dat dit vier £ vijfjaar in de tijd
dieper gegraven moeten worden, daar opschuift.
staat dan tegenover dat het tracé
logischer verloopt, korter is en ook
door bewoners van Nieuw Noord als
directer verbinding met het dorp route vrij toegankelijk opengesteld
worden.
Zandvoort zou kunnen dienen.
De gemeenten Bloemendaal en ZandOok de twee aansluitingen in Bloe- vnnrt hebben al toestemming verrnendaal wierpen vragen op, „Was het leend in principe mee te werken aan
niet eenvoudiger één aansluiting te de procedure voor het verstrekken
hebben?" Bovendien werden er vra- van een aanlegvergunning, respectiegen gesteld naar de aftakking naar de velijk een wijziging van het bestemBoulevard, doch dit bleek reeds een mingsplan, nadat aan de Provinciale
bestaande weg te zijn, die goed in het Waterstaat Noordholland de benodigtracé zou kunnen worden ingepast. de rijkssubsidies zijn toegezegd.
Voor dit werk is ruim 1,7 miljoen
gulden uitgetrokken. Men stelt zich
voor de uitvoering in twee fasen te
Open
doen geschieden waarbij het eerste
Ter bescherming van het watenvinge- deel visserspad / Zeeweg 1,4 miljoen
bied zal het fietspad door hekken zou gaan kosten. Wellicht dat dit iets
worden omzoomd om ongewenst be- goedkoper kan wanneer de suggesties
zoek aan het Kraansvlak te verhinde- van Annemarie Goedmakers hierin
ren, doch zal overigens wel als fiets- worden verwerkt.

In deuze bloedhete daege Is een
frisse slok altaid welkom, 'n andere
slok ook wel, maer daer nebbe we
'et nou niet over, want dat is meer
bestemd veur onze manskerels. Ik
wil het met jeloi ou es hebbe over
de frlsdranke. En dan motte jelol
eerst wete datte wai vroeger asseme 'n droge strot hadde, waeter oit
de pomp te lureke krege. Maer de
taid is anders eworre en pompe bal
de hoisies bestaen niet meer. Gewoon waeter oit de kraen is ook al
te gewoon eworre. Teugeswoordig
motte de kinders „fris" „en daer
wilde Ik met jelol wel es effetjes
over bome. Frisdranke valle en
staen met dubbelt koolzure sodae.
Jae jae, daer staene Jeloi van te
kaike hè? In 1772 Is zo'n Engelanderse vent, iene „Priestley" d'rin
'eslaegt, die zooi in waeter te vange.dat was 'et sodae-waeter. Vier
Jaeren laeter was d'r 'n Zweedse
gabber. „Gahn" heette die en die
maekte drieflessies In 'n uur! Veurdat jeloi die zooi op taefel kralge,
wordt d'r 'edokterd. d'r komt dan
'n „zuurimpressle en 'n hoeveelheid koolzuurgas. En dan komme
de jongens van de keuringsdienst
vertelle.wat wel en wat niet mag en
d'r zit altaid in limmenaede zes
percent soiker, nooit minder, wél
meer! Of ze stouwe d'r andere
troep in zoas sacharine of andere
cyclamaete (allegaer kunstmaeüge zoetstof?! Verders betaele we
ongeveer 4 miljoen aan accijns en
belasting op die friszooi. En niet te
heet of te koud zette, niet skudde,
maer kallempies langs de rand van
'n dun glas schenke. Proost!

Zandvoortweek
Beatrixschool
Een week lang heeft de Zandvoortse Beatrixschool in het teken gestaan van zee, strand en duinen,
maar ook van de rijke historie van
het eertUdse vissersdorp. Het onderwijzend personeel van deze zo
fraai in de rustige duinen gelegen
school had daartoe een voortreffeHjk programma samengesteld om
de kennis hieromtrent te vermeerderen. Alles wat met de schitterende natuur rondom Zandvoort te
maken heeft werd by het aanschouwelijk onderwijs betrokken,
zoals schelpen, vogels en alle mogelijke attributen langs de vloedlijn.
Er werden korte excursies gemaakt o.a. naar de Kennemerduinen, bezoeken aan het strand gebracht en op de school werden
allerlei werkstukken gemaakt met
betrekking tot de zee en de kust.
Oudere leerlingen maakten o.a.
duidelijke in kleuren uitgevoerdegrondlaag-schetsen, die een goed
inzicht gaven van de bodemstructuur aan de kust. Er was ook een
grote hoeveelheid literatuur verzameld- met medewerking van de
ouders- die in de klassen kon worden geraadpleegd.

Als de zon maar schijnt
De achter ons liggende Pinksterdagen heb Ik, - ook al omdat
huiselijke omstandigheden zrüj
hiertoe de gelegenheid boden, behalve mij te hebben verlustigd in
de uitzonderlijk fraaie dagen, die
wrj alweer achter de rug hebben,
want er is goud verdiend deze dagen In onze gemeente, strandpachters en neringdoenden zullen dat
stellig beamen, ook besteed om
eens enkele oude jaargangen van
Zandvoorts Nieuwsblad door te
bladeren. Ik koos daarvoor de jaargangen 1949 tot en met 1953. Het is
interessante lectuur en Je blijft
maar lezen. Bijzonder trof mrj opnieuw de uitspraak van ons oudraadslid/wethouder Willem van
der Werff, wiens bekende uitspraak: „Als de zon maar schijnt,
dan komen ze wel" nog altijd geldig is. Er werd toen hartelijk om
gelachen, maar Willem heeft gelijk
gehad en heeft nog gelrjk, dat hebben de afgelopen onovergoten dagen wel zonneklaar bewezen. Wat
rmj by dit doorlezen eveneens na
aan het harte lag .was het grote
verschil dat er tussen die genoemde jaren en de laatste te constateren viel. Wat een ander Zandvoort
hadden we in die tijd. Midden in
het wederopbouwwerk en bruisend van leven en energie. Een
echt gezellig dorp was het op alle
gebied. Ook wat het verenigingsleven betreft. Welk een verschil met
Zandvoort van deze trjd! Nu we
binnenkort een nieuwe gemeenteraad krügen, (ik hoop er het beste
van) stel ik mij voor, imjn lezers in
de eerstkomende weken die verschillen nog eens in hun herinnering terug te roepen op verschillende punten. En dat alles, vóór de
nieuwe gemeenteraad zijn werkzaamheden zal beginnen. Zullenna de zeven magere jaren, nu de
vette gaan aanbreken! Optimisten
zien in de stralende laatste Pinksterdagen een gunstig voorteken.
Ik hoop, dat ze gelijk krijgen, maar
laat ons wél bedenken, dat een
zwaluw nog geen zomer maakt en
de zomer duurt nog lang. Maar
Intussen: die ongekend prachtige
Pinksterdagen hebben we toch
maar even lekker meegepikt!.
K. Sr.

(Advertentie)

DOORTREKKING VISSERSPAD NIET ZEKER
Zandvoorts
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langs Kraansvlak vastgesteld
mendaal (tracé 5) en bij de Zeeweg
(tracé 4). Op beide plaatsen sluit het
rijwielpad aan op de bestaande fietspaden in het nationale park De Kennemerduinen. Zuidwaarts voert het
pad langs de westgrens van het
Kraansvlak, met een aftakking naar
de boulevard, langs de noordzijde van
het circuitterrein naar het Visserspad.
Door middel van een tunnel onder de
spoorbaan'Haarlem-Zandvoort worden deze beide paden dan verbonden.
Een aftakking naar Zandvoort Nieuw
Noord ^ou apart aangelegd moeten
Behalve doortrekking van het Visser- worden.
spad werd ook het voorlopig tracés Deze laatste aftakking zag Annemarie
besproken van een recreatieve fiets- Goedmakers (PvdA) met zitten, zij
route die van de Kennemerduinen via betoogde, waarschijnlijk als enige in
het Kraansvlak aan zou sluiten op het de commissie goed op de hoogte met
Visserspad.
het gebied, dat de doortrekking middels het voorgestelde tracé naar het
Visserspad onnodig was. Veel beter
Route
was hel de „aftakking" als fietspad te
Voorgesteld werd het rijwielpad te laten fungeren en de tunnel meer naar
laten beginnen in de gemeente Bloe- de woonwijk te brengen. De duinen
HAARLEM - Staatsbosbeheer
blijft tegen de doortrekking van
het Visserspad naar Kraantje
Lek. Er is een reconstructieplan
in voorbereiding dat het gebied
de grote natuurlijke waarde
moet hergeven. Doortrekking
van het visserspad zou die ontwikkeling doorkruisen, aldus
Staatsbosbeheer in de statenvergadering voor natuur- en landschapsbescherming en openluchtrecreatie op 26 mei jl.
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VVD na acht jaar weer
terug in college GS

HISTORIE

Jongensweeshuis speelt
niet voor Sinterklaas
Maar in de berekeningen had
men een eventuele crisis niet
verdisconteerd. Toen in de dertiger jaren het toerisme als
meest conjunctuurgevoelig bedrijfin elkaar stortte, kwamen
er in Sterre der zee geen pensiongasten meer en werkte
men spoedig met verlies. Het
kerkbestuur dat toen nog het
beheer voerde over dit gebouw
kon op een gegeven ogenblik
de rente en aflossing niet betalen aan het jongensweeshuis
en hoewel men in Zandvoort
schermde met het bijbelse
woord „Heb geduld met mij en
ik zal'u alles betalen", werd
men er in Amsterdam niet heet
of koud van.
Het is allemaal mooi en aardig
zo zeiden de heren regenten
maar wij spelen nu eenmaal
niet voor Sinterklaas. Wij hebben deze gelden nodig en daarom hopen wij dat u spoedig
over de brug komt.

Amsterdamse jongensweeshuis
Maar voordat deze villa's omgebouwd waren tot aantrekkelijke pensions was er heel wat
geld nodig. Dat was in Zandvoort niet te vinden maar van
het bisdom uit kreeg Bohl een
tip dat het jongensweeshuis
van Amsterdam naar een solide belegging zocht van de gelden die men in de oorlog '14-'18
had opgespaard. Er kwam
kontakt tussen de regenten en
het kerkbestuur en de Amsterdammers vonden het een uitstekend objekt en wilden er
aardig wat in gaan stoppen
voor 5,5%.

Voets
Reorganisatie
Doch Zandvoort trok zich
daar weinig van aan. Met de
opmerking „waar niet is verliest de keizer zijn recht" werden de Amsterdamse regenten
met lege handen naar huis gestuurd.
Maar de heren deden een beroep op het bisdom. „Ze denken daar in Zandvoort dat wij
voor Sinterklaas kunnen spelen maar dan hebben ze het
mooi mis" zo lichtten ze het
bisdom in.
.Nu was er in 1934 een commissie opgericht voor reorganisatie van de financiën die bij de

In de eerste jaren van de Sterre der zee bleek de belegging
zeer solide. De rente werd
prompt betaald met nog een
aflossing en als men dat met de
onkosten van het bedrijf had
afgeteld van de inkomsten
bleef er voor de kerk nog een 4
a 5000 gulden over wat in die
jaren nog een hele som was. De
Zandvoortse parochie kreeg
van het bisdom toestemming
om alles en nog wat te doen
want men zat door de Sterre
der zee „safe".

ZANDVOORT - Tijdens een kringtweekamp tegen WZ & PC uit Purmerend boekten de zwemmers en zwemsters van de Zeeschuimers weer opmerkelijke persoonlijke records. Maar
liefst acht klubrecords werden verbeterd, waarbij 25 deelnemers van de
Zeeschuimers in totaal 222 sekonden
sneller zwommen dan de week daarvoor. Het is opmerkelijk, dat de Zeeschuimers tijdens wedstrijden gemiddeld persoonlijk elke week zo'n 8 a 10
sekonden van hun tijd kunnen verbeteren. Het is logisch dat vooral de
jongsten van de Zeeschuimers voor
deze spectaculaire sekondenwinst
zorgdragen, de ouderen hebben al
scherpe tijden, maar het typeert het
zwemtalent in Zandvoort.
Daarom geen tijden van gezwommen
wedstrijden maar hieronder alleen na-

Gesprek
Nu vond deze commissie dat
het jongensweeshuis voor die
tijd een wat al te hoge rente
vroeg. Men verzocht aan één
van de heren om eens in Haarlem te praten en men stelde
daar voor de rente te verlagen
tot 4% wat, gezien de situatie
van de lage rentestand, nog
zeer behoorlijk was. Om het
jongensweeshuis te overtuigen
had men aan de vertegenwoordiger van het regentencollege
de exploitatierekening van
Sterre der zee meegegeven.

Geen Sinterklaas

Belegging solide

zwemwedstrij den

parochies die daaronder gingen vallen de naam had gekregen van de commissie van kerkelijk verdriet. Omdat Sterre
der zee niet aan zijn verplichtingen voldeed, werd deze instelling aan het kerkbestuur
ontnomen en onder deze commissie geplaatst (archief bisdom Haarlem 23 febr. 1934).

De crisis

Omdat de katholieke parochie
na de oorlog van 1914-1918
voor hoge kosten kwam te
staan, had het kerkbestuur op
initiatief van pastoor M. Bohl
de villa's Zomerzorg en Norma
aangekocht met de bedoeling
om daar een pension van te
maken. Het zou goedkoop loorden gerund door de zusters
Franciscanessen van Aerdenhout en aardig wat geld op
gaan brengen voor de gemeenschap.

Toen de regenten, over het algemeen belangrijke zakenlieden uit de hoofdstad, de papieren hadden doorgekeken en
gezien dat het pension werd
afgebouwd voor een bejaardenhuis, dachten zij „daar
moet wat uit gaan komen". En
zij schreven aan Haarlem „U
verlangt van ons een renteverlaging van 1,5%. De exploitatierekening van het onderpand, ons vertrouwelijk ter inzage gegeven, wettigt de verlaging niet. (Archief bisdom
Haarlem 20 april 1934). Om
toch het bisdom ter wille te
zijn, wilde men voor 1934-1936
genoegen nemen met 4% maar
dan moest het volle pond worden betaald, want wij zijn geen
Sinterklaas", hetgeen uiteindelyk geschiedde.

men met leeftijden en persoonlijke
verbeteringen:
Elly van de Mije, 70,11.5 sek.; Sabine
Sebregts, 65, 1.0 s.; Jaco Koning, 71,
2.0 s.; Arno Westhoven, 68, 3.8 s.;
Arthur van Deursen, 69, 9.8 s.; Antoine Flori, 69,1.9 s.; Nico Wempe, 69,1.8
s.; Mare Hommes, 62, 0.1 s.; Linda
Schuiten, 71,8.9 s.; Ingrid van de Fits,
69, 1.2 s.; Sabine Sebregts, 65, 6.1 s.;
Martin van de Aar, 73, 0.7 s.; Michiel
van Warmerdam, 73, 5.8 s.; Kim Bos,
73, 18.4 s.; Arthur van Deursen, 69,
23.9 s.; Arno Westhoven, 68, 9.1 s.;
Coen Lucas, 63, 4.2 s.; Roy Warmerdam, 66, 1.1 s.; Mare Hommes, 62, 0.8
s.; Ingrid van de Fits, 69, 0.2 s.; Ria
Willemse, 64, 1.7 s.; Nico Wempe, 69,
2.8 s.; Antoine Flori, 69, 2.3 s.; Fernando Heeroma, 67,8.2 s.; Coen Lucas, 63,
1.3 s.; Erik Wempe, 72, 1.1 s.; Sandra
van de Fits, 72,0.9 s.; Ruud Heeroma,
68, 23.3 s.; Marja Molenarr, 72, 4.7 s.;
Ron Phaff, 62, 4.2 s.

Te koop:

HANG- en
LEGKAST
4 dessins, 172 cm hoog,

iTS*lir*l?t£Bff1tf"BV

Toneelver.
Wim Hildering

Burg. v. Fenemaplein.

zoekt tegen red. verg.
permanente

97 cm breed, 50 cm diep

Koopsom
f 9000,- k. k.
Inlichtingen
Makelaar o. g.
H.W. CosterB.V.,
telefoon 15531

WEER BINNEN:

yaiaycyOX

f 169,-

Het Kastenluiis
Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, ThorARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman en Mol. beckestraat 17, tel. 15847.
Arts: H. Padding, tel. 15600. Verdere GESLACHTSZIEKTEN: voor algeinlichtingen omtrent de weekenddin- mene informatie tel. 023-320202 (dag
sten worden verstrekt via de telefoon- en nacht).
nummers van de huisartsen. Ander- POLITIE: tel. 13043.
son tel. 12058, Drenth tel. 13355, Plie- BRANDWER: tel. 12000.
ringa tel. 12181, Zwerver tel. 12499. CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERTANDARTS: tel. 023-313233.
WIJKVERPLEGING: Zr. T. v.d.LAND: ongevallen 023-319191, besteld
Spek, Van Lennepweg 42 hs., tel. vervoer tel. 023-319277.
TAXO: tel. 12600 en 16843.
18741.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N. STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
v. Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn. Linnaeusstraat 3. flat 2, ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat
l, tel. 13459 (b.g.g. 023-320899 of
320464). Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond van
7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens afspraak. Voor deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van
Zondag 6 juni
Zandvoort geldt dat er voor de vrager
geen kosten verbonden zijn.
Hervormde Kerk, Kerkplein: CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
ZANDVOORT:
10.00 uur( ds. C. Mataheru (viering HULPVERLENING
informatie, advies en hulp tel.
H. Avondmaal), crèche aanwezig. Voor
17373. Op alle werkdagen van 11.00
Gereformeerde Kerk, Julianaweg tot
12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus
15: 10.00 uur: kandidaat N.J. Aal- 100, 2040 AC Zandvoort.
ders van Amsterdam; 19.00 uur: STICHTING WIJKRAAD NIEUW
gebedsdienst met medewerking NOORD: tel. 18083.
van gemeenschappelijke werk- WERKLOZENCOMITÉ: spreekuur
groep.
iedere maandagmorgen van 11.00 tot
12.00 uur in de openbare bibliotheek.
Nederlandse Protestantenbond, Op
tijdstip ook telefonisch bereikBrugstraat 15: 10.30 uur: prof. dr. baardatonder
nr. 14131.
A. van Biemen van Bentveld.
(Ned. Herv.).
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis,
Rooms Katholieke Kerk, Paro- Louis Davidsstraat. Eerste en derde
chiekerk, St. Agatha, Grote woensdag van de maand van 17.30 tot
18.30 uur.
Krocht:
Zaterdag 5 juni 19.00 uur: eucha- CRISISCENTRUM: Schotersingel 2,
ristieviering met orgel en samen- Haarlem, tel. 023-256198. Geeft direkt
hulp wanneer u die nodig heeft bij
zang.
acute problemen.
Zondag 6 juni 8.45 uur: stille eucharistieyiering; 10.45 uur: eucnaristieviering met medewerking
van het St. Caecilia kerkkoor.
Radiokerk Bloemendaal, Vyverweg 14, 9.30 uur: ds. S. Schoon
van Mijdrecht; 19.30 uur: ds. J.G.
Meynen van Amersfoort.
ZANDVOORT - De waterstanden
Kerk van de Nazarener, Zijlweg voor
de komende week:
218, Haarlem, 9.30 uur: bijbelgespreksgroep en zondagsschool. datum
HW LW HW LW
10.30 uur: morgendienst ds. J. 3 juni
2.04 10.01 14.35 22.33
2.52 10.47 15.21 23.19
Smink (H. Avondmaal); 19.00 uur: 4 juni
5 juni
3.33 11.27 16.00 23.58
ds. J. Smink (Avonddienst).
4.08 12.02 16.35 -.~
Woensdag 9 juni 20.00 uur: bijbel- 6 juni
7 Juni
4.42 0.27 17.06 12.41
studio / bidstond.
juni
5.13 0.58 17.39 13.20
Nieuw Apostolische kerk, tot na- 89 juni
5.47 1.27 18.11 13.51
dere aankonidging zondag 9.30 10 juni
6.18 2.02 18.49 14.33
uur en 16.00 uur, woensdag 20.00 Maanstanden: zondag 6 juni VM 17.59
uur diensten in gebouw Pijlslaan uur
Springtij: dinsdag 8 juni
9 te Haarlem.
Datum 5-6 juni 1982

WATER
STANDEN

HAARLEM - Bij de woensdag ken en Korver zal een deel afstaan
gehouden vergadering van de aan de communist Haks. Hij krijgt er
Provinciale Staten van Noord- brj volksgezondheid en welzijn. De
Rutgers zal belast worden met
Holland zijn tot leden van Gede- heer
algemene zaken, bestuurlijke organiputeerde Staten gekozen:
en juridische zaken, de heer
mr. J.I. Sanders, Amsterdam satie
Alma met waterstaat en land- en tul(VVD); mr. J.W. Rutgers, Heem- bouw, de heer De Boer met milieuzastede (VVD); J.K. Alma, Nieuw ken en economische zaken en de heer
Vennep (WD); G. de Boer, Rijs- Haks met personeelsaangelegenheenhout (PvdA); C.J. Korver,den, onderwijs, cultuur, sport- en
Schagen (PvdA); mr. H.W. Korte, jeugdzaken.
Bussum (CDA); drs. W.T. van GelDe commissaris van de koningin, drs
der, Amsterdam (CDA); MJ. R.J.
de Wit, heeft 26 nieuwe leden van
Haks, Amsterdam (CPN).
de provinciale staten geïnstalleerd,
hen zijn mevrouw S. van der
Tevoren hadden de Staten besloten onder
Pas-Bouman,
Heemstede en J. Maarhet aantal gedeputeerden metée'n uit se Gzn, Aalsmeer,
beiden WD; mete breiden en te brengen op acht. vrouw G.A.M. Heemskerk-van
den
Opnieuw zyn gekozen de heren Korte,
Aalsmeer CDA; T. Kampstra,
Van Gelder en Korver. Na een afwe- Broek,
PvdA; mevrouw E.M. van
zigheid van acht jaar keert de fractie Haarlem
Gemst-Knaap, Hoofddorp CPN; de
van de WD weer in het college terug. heer
J.P. Hiele, • Hoofddorp D'66 en
Zij zal drie plaatsen bezetten. Bij de mevrouw
J.A. Schoondergang-Holaatste verkiezingen is de WD de rikx. Santpoort
PPR.
grootste fractie (22 zetels) geworden.
De Party van de Arbeid, die in het
vorige college vier plaatsen bezette,
leed een gevoelige nederlaag. Het
CDA met drie gedeputeerden verloor
enkele zetels.
ZANDVOORT - Midden vorige week
raakte een 39-jarige Zandvoortse auHet is de bedoeling, dat de heer J.I. tomobiliste bij een aanrijding op de
Sanders de portefeuille van ruimtelij- hoek van de Dr. Smitstraat en de
ke ordening zal beheren, welke taak Burgemeester van Alphenstraat vrij
een aantal jaren in handen van de ernstig gewond en moest met een
Partij van de Arbeid is geweest. De bekkenfraktuur, een gebroken borstaftredende en opnieuw gekozen gede- been, hersenschudding en snijwonden
puteerden Korte (financiën), Van Gel- worden overgebracht naar een ziekender (bedrijven en natuur- en land- huis in Haarlem. Over de toedracht
schap) behouden gedeeltelijk hun ta- van het ongeval kon de politie geen
uitsluitsel geven, m:yu: vermoed
wordt dat er geen voorrang werd verleend.

Ongeval

Evenementen

ZANDVOORT - De komende week
vermeldt de VW-evenementenagenda het volgende:
Vrijdag 4 en zaterdag 5 juni: Shell
Zuinigheidsmarathon op het circuit
van Zandvoort.
Zaterdag: 5 en zondag 6 juni: Nationale Catamaran-circuit-wedstrijden aan
het zuiderstrand.
Zaterdag 5 juni: Touwtrekwedstrijd,
strand paviljoen Trerbunt. 20.00 uur.
Zondag 6 juni: Talentenjacht in
strandpaviljoen Johnny nr. 7, irüichtingen 020-245852 of 02507-17170.
Dinsdag 8 juni: Zandvoortse" avondfietstochten, inschrijvingen en vertrek paviljoen 8, 't Trefpunt, vanaf
18.30 uur. inlichtingen 02507-17547. _
Woensdag 9 juni: Strandloop 2Vi, 4 en
8 km, inschrijving en vertrek strandpavUjoen 18, Thalassa, inlichtingen
heer Van Dragt, tel. 023-339744.
'
Vrijdag 11 juni: Film-Inn openbare
bibliotheek, aanvang 21.00 uur, toegang gratis.

GEBOREN: Martine, d.v. C.P.M.
Botman en J.H. Bol.

ONDERTROUWD: R.J. van
Waardenburg en A. Chr. Wildeboer.
OVERLEDEN: Jan Keur, 69 jaar.
Vrijwillige Hulpverlening'

17373
MENSEN helpen MENSEN
Een reddingslijntje.
Als de zee u te hoog gaat.

T B NU HET MOMENT
OM DE TALBOT SAMBA
*sssSSSssf»" TE TESTEN:
sBsöBSSa* •nieste auto van

5

maaVanc!

opslag en bouw van
decors.
Opg.: mevr. Heierman,
telefoon 15620.

Grote sortering

EIKEN TAFELS
METPLAVUIZEN
BLAD

ZANDVOORT - Bilderdijkstraat 17

In rustige buurt, buiten de drukte van het
centrum,

II

^T^nCB"B

. r.;;r,prtraR,

JÉBT

vanaf T lïlOf*

ROYAAL WOONHUIS

Het Kastenhuis

met voor- en achtertuin, uitgebouwde
keuken en badkamer.
Ind.: hal, woonkamer (13 rn) met open haard, toilet, keuken; 1e verd.: 3 slaapk., royale badkamer met ligbad; 2e
verd.: 2 slaapkamers.
Koopsom f 128.000,- k. k.

Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51
Verloren
23meijl.

Inlichtingen:

gouden ring
met camee.

Mak. o.g. H. W. KOSTER BV
Tel. 02507 - 1 55 31

deM« u ö«a^„ w huidige '
Samba meer v o ^ U : k h 0 u d i

Te. bel. ter. te bez.
Tel. 02507-17807.

Drogisterij

AUTORIJSCHOOL
Phil Waaning

Moerenburg voor
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Nieuw
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Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en

Haltestraat 8

ontwikkelen.
DROGISTERIJ

Zandvoort

Tel. 02507-16123.

Nieuw
'

FOTO Ouelle

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE

Aangesloten bij de
VZR.
Brugstraat 20,
telefoon
02507-12071
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Videotheek Zandvoort *
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postbus 374-2040 AJ Zandvoórt ;
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TALBOT SAMBA

Haltestraat 8,
Zandvoort

Niéuto •
'
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MOERENBURG

rôh'dagi
' '

rc in liters ptr K» km (ECb-norniV 4 6 liter d Ji7) bii 90 kjn/u lonsunt 63 liter d 15.9) bli 120 km/u comunt. 5 8 lirtr (l 17 j) m hei stadsverkeer.

Bij
't Kinderwinkehje
Kinderkleertjes
kijken en gezellig
koffiedrinken bij da
Roze Palmboom.
Buureweg 1-3,
telefoon 16580.

Autobedrijf Versteege B.V., Zandvoort
Pakveldstraat 21, lel. 02507-12345

DE TALBOT DEALER VERRAST U BIJ M PROEFRIT
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Van Beringstraat tot Wounded Knee

Geslaagd

„Indiaantje kijken" is iets anders
dan spreken met, en over Indianen
la het Cultureel centrum Zandvoort
aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort wordt de komende maanden
een tentoonstelling gehouden over de
Indianen in Noord Amerika.
Deze tentoonstelling wordt op zaterdag 5 juni officieel geopend door dr.
S. Kooyman, voormalig onderdirekteur van het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden, om 13.30 uur.
•De tentoonstelling duurt van 5 juni
t lm 29 augustus en is te bezichtigen
van woensdag tl m zondag van 13.30' "16.00 uur.
Het betrett hier de verzameling van
de heer J. Heyink uit Bennebroek die
vanaf zijn prilste jeugd bezig is geweest met de indianen. Het begon
met het lezen van boeken, nu 75 jaar
oud heeft hij een unieke verzameling
• en kan iedereen vertellen over de
' gebruiken, gewoonten en tradities
van dit volk, de oorspronkelijke bewoners van Amerika, verjaagd, vernederd en vermoord door de blanken.
ZANDVOORT - Als jongen verslond de heer J. Heyink uit Bennebroek al het ene Indianenboek
na het andere. Van „De laatste
"der Mohikanen" tot de eerste
„Winnetou", hij kende ze allemaal.
Als zoveel jongeren dacht hij te
lezen over een uitgestorven of
liever uitgemoord volk, en groot
was zijn verrassing dan ook toen
hij leerde dat de Indianen nog
steeds bestaan. Beter nog, dat
men contact met hen kan onderhouden, en waar mogelijk iets
kan doen het leven van de Indiaan anno 1982 te verbeteren.
Dit laatste dateert uit 1963, toen
een werkgroep werd opgericht,
de verrassing dat de Indianen
nog steeds leven, kwam aan het
einde van de eerste wereldoor-

log.
„Ik was toen in militaire dienst en
gelegerd in Leiden. Uit belangstelling
ging ik daar naar het Museum voor
Volkenkunde en snuffelde ook in de
bibliotheek.
Omdat de Indiaan mij heeft geboeid
vanaf mijn jeugd, en ik ook een groot
liefhebber ben van antropologie, was
mijn nieuwsgierigheid gewekt en vanaf die jaren heb ik mij beziggehouden
met dit volk en waar mogelijk gege'vens, voorwerpen, tekeningen etc..

(Advertenlit",!

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt:

BEZORG(ST)ERS
voor de vakantieperiode
JULI en AUGUSTUS.
Min. leeftijd 15 jaar.
Telefoon 1 71 66.

verzameld," vertelt de heer Heyink.
Ook in die periode leerde de heer
Heyink professor Jocelyn de Jong
kennen, van wie hij toestemming
kreeg ook 's avonds in dezelfde museum-bibliotheek in Leiden te studeren. Via de direkteur van het museum
te Rotterdam groeide een contact met
de vermaarde dr. H.F.C, ten Kate.

van de boekhandel in Rotterdam was,
dat hij eindelijk de tijd kreeg om
samen met zijn vrouw een bezoek te
brengen aan de Indianen in NoordAmerika.
„Uiteraard zijn er daar conservaten
waar de Indianen leven en veel bekijks trekken. Maar de mensen zelf, ik
bedoel de Indianen, houden niet van
dat „Indiaantje kijken". Onze reis was
behoorlijk voorbereid, waardoor het
Antropoloog
mogelijk was om de mensen echt te
Dit contact met dr. Ten Kate, toen al ontmoeten en contacten op te boueen beroemde persoonlijkheid, was wen.
beslissend voor de Indianenstudie
„Het feit dat de Prairie Indianen tot
van de heer Heyink.
Dr. Ten Kate had een levendige be- het laatste toe strijd hebben geleverd
langstelling voor andere volken en tegen de blanken die hun land in bezit
rassen, de wijze waarop men destijds, kwamen nemen, de bizons uitmoordomstreeks het einde van de vorige den en op allerlei manieren onrecht
eeuw ca 1870 /1900, uitgestorven ras- pleegden, heeft hen onderwerp gesen bestudeerde, trok Ten Kate niet maakt van talloze boeken, films, tvaan. Hij wilde de levende mens leren producties, tekeningen en schilderijkennen en bestuderen. Na een periode en, die door de fantasieën van de
van vijftien jaar als arts in Japan makers een heel verkeerd beeld hebwerkzaam te zrjn geweest, vertrok hu ben doen ontstaan van de Indiaan,
naar Noord-Amerika, waar hij de In- wat hij deed en wat hij dacht", zo
dianen opzocht, bestudeerde; van zijn schrijft de heer Heyink in een boekje
hand verscheen in 1885 „Reizen en dat een uitgave is van de KIVA, de
Onderzoekingen in Noord-Amerika. werkgroep Noordamerikaanse IndiaHij vertrok vandaar naar Mexico en nen in Nederland en België en het
Zuid-Amerika en breidde zrjn studies Cultureel Centrum in Zandvoort.
uit naar bevolkingsgroepen van de
kleine Soenda-eilanden en enige Poly- Tentoonstelling
nesische eilandengroepen.
Helaas heeft de heer Heyink deze man Zoals het boekje, maakt ook de tennimmer persoonlijk ontmoet, maar toonstelling, ingericht in het Cultuhet schriftelijk contact was zeer inten- reel Centrum, een onderscheid tussen
sief. Van dr. Ten Kate ontving de heer de belangrijkste cultuurgroepen van
Heyink belangrijke gegevens en Noord-Amerika.
adressen van musea en geleerden in De tentoonstelling wordt onderverAmerika die hem hielpen het beeld deeld in het Zuidoosten, het Noordvan de „Indiaan" van Beringstraat tot oosten of woudgebied, het prairiegediep in Zuid-Amerika te vervolmaken. deelte, het gebied van de Noordelijke
Rocky Mountains, Californië, de
Noordwestkust, het Zuidwesten en de
Belangstelling
overige gebieden.
Uiteraard was de oorlog een hinder- Het boekje biedt een schat aan achpaal, doch hier staat tegenover dat tergrondgegevens voor de tentoonhet beroep van de heer Heyink, hij stelling en kost slechts ƒ 3,50. Op één
heeft jaren een boekhandel gehad in der laatste bladzijden wordt een kort
Rotterdam, een uitstekende gelegen- resumé gegeven over de Indianen van
heid was om meer mensen te interes- nu, waar met name kort wordt ingegaan op de tragedie van de zeventiger
seren voor de Indianen.
„Ik had destijds in mijn boekwinkel jaren, namelijk „Wounded Knee".
een speciale afdeling, en ook in de hal
van het Volkenkunde Museum in Lei- KIVA
den, waar iedereen inlichtingen en
boeken kan krijgen over de indianolo- Inmiddels werd er in 1963 een werkgie, om het zo maar uit te drukken", groep gevormd, de KTVA. Waar mogezegt de heer Heyink.
lijk komt deze werkgroep op tegen het
Zo'n vijftien jaar geleden verkocht hij onrecht dat vaak bij rechtszaken tede boekhandel, maar niet de afdeling gen de Indianen voorkomt en ontvanin het Volkenkunde Museum, waar hij gen de betreffende autoriteiten petinu nog bijna al zijn vrije tijd door- ties of verzoeken van de KTVA om
brengt.
inlichtingen.
Een ander voordeel van de verkoop De KIVA geeft een blad uit dat zes

ZANDVOORT - Aan het instituut
voor Lerarenopleiding Vrije Leergangen, Vrije Universiteit te Amsterdam,
behaalde de Zandvoorter F.R. Dorsman de bevoegdheid als leraar voor
de vakken Engels en Frans.

BRIEVENBUS
Mijnheer Toonen,
wat krijgen we nou?

maal per jaar verschijnt, met afbeeldingen, inlichtingen over de Indianen
in het verleden en heden; „Want ook
nu nog staat dit ras bloot aan discriminatie, onrecht, armoede en wanbegrip", aldus de heer Heyink, die zich
met de redactie van dit blad heeft
belast.
Bovendien wordt voor de leden twee
maal per jaar een KIVA-dag gehouden, waarop lezingen, eventueel met
dia's of films, en waar tijd is voor
contact tussen de leden en belangstellenden onderling.
Het lidmaatschap van de KIVA kost
slechts ƒ 13,50 per jaar, men ontvangt
dan het blad en kan de dagen bezoeken.

Fondsen
Door de leden werden twee fondsen
gevormd, het mini-fonds, waaruit directe hulp wordt gegeven aan de Indianen, onder andere voor scholen,
centra m-de grote steden, waar-veel
Indianen werken, periodieken die zich
voor dé Indiaanse zaaR'inzettëltC'Blj-

dragen voor juridische hulp, steun
aan uit de gevangenis ontslagen Indianen, etc.
Het KIVA-studie-fonds is er om gelden bijeen te bregen, teneinde de
Indiaanse leerling(e) een studiebeurs
te kunnen verschaffen.
De eerstvolgende KIVA-dag wordt gehouden in Zandvoort in het Cultureel
Centrum op zondag 13 juni aanstaande. De dag begint om 10.45 uur, en
duurt tot 16.00 uur, dit in verband met
de sluitingstijd van het Centrum.
Er is een afspraak gemaak met Archie
Lame Deer, een Sioux Indiaan, die
momenteel door Europa trekt om
meer begrip te kweken voor de Indiaanse zaak, die dan een lezing zal
houden.
„Het kan een heel bijzondere KIVAdag worden", zegt de heer Heyink, die
.graag een ieder uitnodigt deze dag
aanwezig te zrjn om zodoende meer
inzicht te krijgen in het leven van de
oorspronkelijke bewoners van Ameri. ka, dat men van harte welkom is op de
tentoonstelling is vanzelfsprekend.
Margreet Ates

Vakantie-adres
huisdieren
ZANDVOORT - Door de Vereniging voor het welzijn der dieren
wordt aan alle bezitters van huisdieren gevraagd nu reeds rekening te houden met een vakantieadres voor de huisdieren. •

Een hond moet tegenwoordig getatoueerd en ingeënt zijn wil men
deze in een dierenpension kunnen
onderbrengen, een poes behoeft
alleen een vaccinatie.
Deze moet wél drie weken voor
het tijdstip van de vakantie door
de dierenarts zijn verricht.
Wil men informatie over vakantie-adressen, inentingen etc. dan
kan men contact opnemen met de

dierenbescherming in Zandvoort,
tel. 14561.

CDA opnieuw een aktiviteitencentrum te willen realiseren en heeft haar
hoop gevestigd op de bespreking met
de minister van volksgezondheid op
10 juni aanstaande.

De gemeente werd de afgelopen
maand weer eens fiks en stevig
bestuurd, na een aantal commissievergaderingen, én de gemeenteraadsvergadering kan worden
opgemerkt dat in totaal zeker
zo'n tien uur werd bestuurd, en
dat is zo vlak voor de verkiezingen mooi meegenomen.
Nu wil iedere partij de kiezers
toch wel duidelijk maken waarom men deel neemt aan gemeenteraadsverkiezingenm en het
mooiste is dan natuurlijk dan
men wijzend op de resultaten
van de afgelopen periode kan
zeggen: „Zie eens, dat hebben wij
bereikt".

Grote verwarring in de vergadering
van 25 mei. Glimlachend constateerde de WD de verdeeldheid in de
collegesteunende partijen, want Inspraak Nu en CDA lagen dwars. Er
was een schorsing en extra fraktieberaad voor nodig om althans de eenheid van deze partyen naar buiten te
laten voortbestaan.
HoewSel de socialisten dus met de
wieg ter vergadering waren gekomen

In de op 25 mei jl. gehouden raadsver^adering van de gemeente Zandvoort
kwam onder meer aan de orde: subsidie-aanvraag voor de op 3 juli a.s. te
houden Grand Prix. Tot mijn grote
vreugde werd dit onderwerp in slechts
enkele seconden - en zonder dat iemand daarover ook maar één woord
wilde zeggen - door een hamertik van
de voorzitter aangenomen.
Hulde, hulde, voor diegenen die zich
daarvoor tot het uiterste hebben ingespannen. Toch won mijn verbazing
het nog van de vreugde.
Immers, o.a. de PvdA - onder aanvoering van de heer Toonen - is vooral de
laatste jaren een felle tegenstander
van het circuit. Op zich is dat hun
goed recht. Tenslotte behoeven we
niet allemaal dezelfde smaak te hebben. Echter, als je zo'n soort beleid in
je vaandel draagt, mag men (kiezer of
niet-kiezer) verwachten dat dit consequent zal worden uitgevoerd.
Verwacht mocht dan ook worden dat
in bovengenoemde raadsvergadering
de PvdA-fraktie tijdens het „circuit"onderwerp tenminste het woord had
gevraagd, ofwel om een verklaring af
te leggen waarom kon worden ingestemd met het subsidievoorstel danwel unaniem te verklaren tegen het
voorstel te zijn. Voor wat betreft de
uiteindelijke uitslag zou het geen noemenswaardig gewicht in de schaal
hebben gelegd, omdat de andere partijen de doorslag zouden hebben gegeven. Wat de PvdA-fraktie hiermee
echter wel zou hebben bereikt is het
tonen (met één o) van een consequent
en derhalve een geloofwaardig beleid.
Is de tik van de Provinciale Statenverkiezingen dan zo hard aangekomen? Of verwacht men voor de op 2
iuni a.s. te houden gemeenteraadsverkiezingen door deze „geste" de „eventuele" kiezer milder te stemmen. Ik
verwacht het tegendeel.
Mijn besluit staat in elk geval vast.
Ger de Kluyver
Reinwardtstraat 18
Zandvoort
Nederlands? Kopen van stemmen,
misschien?

Nu wij het toch over vrienden hebben
en speciaal die van het circuit, er
waren er niet zoveel aanwezig op de
laatsgehouden gemeenteraadsvergadering. Toch had men wel een acte de
precence verwacht, want de Cenav
had een aardige stunt bedacht in de
aanvraag van de rijkssubsidie voor
het houden van de komende Grand
Prix.
Om niet de raadsleden voor de voeten
te lopen in hun „autonoom" bestuur,
had men om ondersteuning van deze
aanvraag van de gemeenteraad verzocht.

Prestige-kwestie
Bij de PvdA in Zandvoort werd dat
duidelijk de nieuwbouw van 't Stekkie, vier jaar lang is daar nu over
gepraat, werden plannen gemaakt.
Eerst was daar een bouwprogramma
van een centrum dat bijna twee miljoen zou gaan kosten, maar dat was
iedereen in deze tijd wel wat te gortig,
dus werd het vereenvoudigd. In die
tussentijd kwam een werkgroep van
•Nieuw-Unicum, gesteund door de
•Christen-demokraten op het idee dat
'een wijkcentrum annex aktiviteitencentrum voor mindervaliden, een
goed streven zou zijn.
De bewoners van Nieuw-Unicum zou•den hiervan kunnen profiteren, en
" wellicht zou men van de beroepskrachten van het aktiviteitscentrum
ook in het wijkcentrum gebruik kunnen maken. Dat zou dan in de kosten
' schelen, want een beroepskracht voor
' de jeugd was al eerder deze vier jaar
weggestemd onder het motto „geen
geld".

„Kies dan eieren voor je geld".
Ondertussen was het jongerencentrum De Nachtuil gesloten.en kwam
het verzoek uit de raad eens te laten
nagaan of wellicht een jongerencentrum in 't Stekkie zou kunnen worden
ondergebracht.
Opnieuw een oponthoud van ruim een
half jaar, want de pessimisten die al
voorspeld hadden dat dit plan tot
mislukken was gedoemd, kregen gelijk, Nachtuil en Stekkie zagen een
samengaan in één gebouw niet zitten.
Ondertussen was het ontwerp voor
het nieuwe Stekkie dermate vereenvoudigd dat het nieuwe centrum
slechts aan de minimum eisen voldoet.

Terugblik
De gemeenteraad van Zandvoort zoals deze inseptember 1978, na de verkiezing werd geïnstalleerd,
zittend v.l.n.r. Jan Termes (Toen nog Inspraak Nu), K.C. v.d. Mije (CDA) Burgemeester Machielsen, secretaris J.
Hoogendoorn, Ide Aukema (PvdA), staande: Jelle Attema (WD), Thom van Erp (D'66), Marian Hugenhltz (WD), de
heer Ds Pater (CDA), Gert Toonen (PvdA), Ab van der Molen (PvdA), Ab van der Moolen (PvdA), P. Flieringa (Inspraak
Nu), Ineke Wind (PvdA), Pieter Joustra (WD), Andre Gielen (WD), Richard van As (CDA) en drs. Ter Veer (CDA).

Het geld werd gehaald uit het fonds
„stadsvernieuwing", zodat daar vanuit de raad geen bezwaar tegen gemaakt zou kunnen worden. Het oude
Stekkie stortte ondertussen bijna in
en noodmaatregelen die een bedrag
van zo'n veertig duizend gulden opsloken werden uitgevoerd.
Er werd zowaar vijftien duizend gulden uitgegeven voor het maken van
een schetsontwerp, „dus voordat deze
raad naar huis gaat kunnen wij eindelijk besluiten over te gaan tot de bouw
van het wijkcentrum", aldus de PvdA.

Hoogzwanger
De geboorte van het Stekkie werd dan
ook aangekondigd in de diverse commissievergaderingen door de trotse
PvdA, doch wat bleek?

Ineke Wind, wat sip kijkend, in- Hoewel alle partijen in hun verkie-

derdaad nog steeds geen Stekkie

Na ontwerpen en discussies die meer
dan eenjaar in beslag namen om deze
mogelijkheid te onderzoeken, kwam
de raad onder aanvoering van wéthouder Akema tot de conclusie dat
het „niet haalbaar geacht werd, omdat de rijkssteun die in het vooruitzicht werd gesteld, lang niet zeker
w.as. en zou zeiden de socialisten

zingsprogramma jeugd- en jongerenwerk naar voren brengen en iedereen In deze periode traden af de her De Pater (gezondheidsredenen) en de twee WD'ers Joustra en Gielen. Terwijl Thom
overtuigd is van de noodzaak van een van Erp verhuisde, zijn plaats werd ingenomen door Nel Vreugdenhil.
nieuw wijkcentrum in Nieuw Noord, De heer De Pater, wiens plaats werd ingenomen door Pieter Ingwersen, is helaas dit voorjaar overleden, André
boog men zich over de voorlopige Gielen staat nu nr. 2 op de lijst Inspraak Nu en werd vervangen door de WD'er Landman, voor Joustra kwam H.
cijfertjes van de exploitatiebegroting. Hildering de WD gelederen versterken.
„Veel te hoog, waar halen wij die extra Niet terug zullen keren drs. Ter Veer, Marian Hugenholtz, wethouder Van der Mijc en Ab vander Moolen.
ton vandaan, en zullen die kosten niet Jan Termes stapte over van Inspraak Nu naar D'66.
net als de exploitatie van het zwem- Nog is de uitslag van de gcmeenteraadsverkieizng op dit moment niet bekend, maar dat er veel nieuwe gezichten
zullen zijn is een ding dat zeker is.
bad de pan uit rijzen?"
Als de klap op de vuurpijl blijkt het Ook de beer Hoogendonrf ging met penxiocn, hiervoor kwam in 19S1 de heer Merts.

Vreugde bij de VVD, ook nog na de gemeenteraadsverkiezing?
om daarin eindelijk, eindelijke 't Stekkie te deponeren, moet geconstateerd worden dat men niet veel verder
is gekomen dan toestemming om de
luiermand klaar te zetten. Iets anders
kan men het ter beschikking stelleb
van een krediet voor het bestekklaar
maken van het bouwplan toch niet
noemen.

Vrienden
Van je vrienden moet je het maar
hebben, zal Gert Toonen wel gedacht
hebben, toen hij bitter constateerde

dat „Men bezig was 't Stekkie over de
komende

gemeenteraadsverkiezing

been te tillen".

Gelukkig blijkt de PvdA te bcschikken over „echte" vrie_nden, daarvan
getuigt de advertentie in de krant
van 27 mei. Jeugdige kiezers wordt

en gratis popconcert in het vooruitzicht gesteld, maar dan moet de
PvdA een extra zetel winnen.
Behalve „vrienden van het circuit",

dus ook de vrienden van de PvdA,
hoc vertaal je zoiets in goed politiek

Loco Van der Mije. gewoonlijk niet
voor één gat te vangen, had geconstateerd dat men deze aanvraag niet
behoefde te ondersteunen, doch dat
men ook geen afwijzend geluid moest
laten horen, omdat tegen het organiseren en verrijden van de Grand Prix
1982 geen bezwaar bestaat omdat het
contract daarvoor geen beletselen oplevert.

Verwondering
Tot verwondering van vriend en wjand van het circuit werd geconstatcerd dat deze interpretatie van het
Cenav-verzoek geen weerstanden,
zelfs geen vragen opwierp.
Met de verkiezing vlak voor de deur,
en alle partijen willen toch wel graag
in de raad, zelfs met enkele zetels
meer, was het zeer rustig in de raadszaal.
Zo had de WD kunnen aandringen
op wél een ondersteuning (of wist men
meer?) en hadden de overige partijen
kunnen uitleggen waarom men nu
ineens geen bezwren had, doch niet
van dit alles. Eén groot zwegen. (Wij
zwijgt stemt toe) en één hamer uk was
voldoende.
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Jaarverslag waterleidingbedrijf 1981

v. d. \VUHFK

' it blijft
NOORD-HOLLAND - Inwoners
van de provincie Noord-Holland
hebben in 1982 bijna twee proccnt meer water verbruikt dan in
het voorgaande jaar. Het lande' lijk verbruik van water liep
daarentegen met 0,5% terug, al.',. dus het jaarverslag van het Pro. vinciaal Waterleidingbedrijf van
Noord-Holland (PWN) dat een dezer dagen verscheen.
Het aantal aansluitingen steeg vorig
jaar met 2,8% tot ruim 383.000. Gemiddeld werd per aansluiting 163,8
kubieke meter water verbruikt. In het
kader van de verschuivingen van investeringen naar latere jaren werden
de uitgaven voor het leidingnet verminderd. Uitbreidingen voor nieuwbouw gingen vanzelfsprekend door.
Over het Kynwater, waarop de drinkwatervoorziening van het PWN in
overwegende mate steunt, zegt de
directie in het verslag, dat in de afgelopen jaren geen duidelijke kwaliteitsverbetering ontstond. Weliswaar werden lagere gehaltes van diverse
verontreinigde stoffen gemeten, maar
dat was voornamelijk toe te schrijven
aan de hogere waterafvoer. Betreurd
wordt, dat het overleg van de ministers van de Rijnoeverstaten, dat vooral gericht was op de verlaging van de
chloridelast van de Rijn, geen wezen.,lijk resultaat heeft opgeleverd.
• Ook elders in de provincie werd het
PWN weer betrokken bij het effect
.-van de bodemverontreiniging op het
..drinkwater. In twee gevallen werd een
•'•afwijking geconstateerd die het nood'zakelijk maakte de daar gebruikte
hoofd- en distributieleidingen te ver• vangen door leidingen van ander materiaal. Sedert enige tijd wijst het
'PWN de gemeenten er in een vroeg
• stadium van voorbereiding van be. stemmingsplannen op dat de gronden
met het oog op een veilige ligging van

ABO-bewijzen
uitgereikt
ZANDVOORT - Op 27 mei werd de
vijfde cursus Algemene Basis Opleiding voor de sport afgesloten, peze
cursus werd gegeven onder auspiciën
van de Sportraad Zandvoort, terwijl
voor twee cursusonderdelen, namelijk
leiding geven en sportgezondheids3 leer de heer M.N.J. Menting uit Zand'voort als docent optrad.
i De geslaagde cursisten ontvingen het
'ABO-bewljs uit handen van de heer
,M.J. Methorst, lid van de sportraaü.
J3e geslaagden waren: van de Zeeschuimers: de heer R. Arens en de
/dames E. Arens-Zwagerman, F. Halderman-Meyer en S. Sebregts; van de
-reddingsbrigade was het mevrouw C.
Smit-Kuypers, terwijl van de voetbal• vereniging Zandvoort'75 de navolgenJde dames het diploma ontvingen: A.
j.Paap-Koning, M. Nijkamp-Koning,
van de handbalvereniging Zandvoortmeeuwen: de dames A. Alblas, G.
*'Terol, C. Spruyt en A. Trouw, terwijl
,'de heer Veltman van de volleybalver; éniging Sporting OSS en de heer M.
''•de Jager van het Duikteam Zandvoort eveneens tot de geslaagden behoorden.

het aan te brengen leidingnet niet
verontreinigd mogen zijn, aldus de
direcMe.
Met net oog op het kwaliteitsbeheer
heeft het laboratorium in het afgelopen jaar in vele gevallen van bodemverontreiniging onderzoeken verricht.
Met name is gelet op het gevaar dat
ongewenste stoffen door de polyethyleen leidingen van de drinkwatervoorziening zouden kunnen dringen. Zo
werd begin van het jaar zorgvuldig
nagegaan of in gebieden met kassen,
waar wellicht methylbromide wordt
gebruikt, verontreiniging van het
drinkwater had plaatsgevonden. Het
onderzoek heeft gelukkig uitgewezen
dat hiervan in het voorzieningsgebied
van het PWN nergens sprake is geweest.
In 1981 kwam het Koninklijk besluit
af inzake het door het Provinciaal
Bestuur ingediende plan tot reorganisatie van de drinkwatervoorziening in
Noord-Holland. Aan belangrijke elementen in het plan bleek de goedkeuring te zijn onthouden. Wel werd goedgekeurd dat het waterleidingbedrijf
van de N.V. Bussumse Waterleiding
Maatschappij (BWM) naar het PWN
overging,

Per l juli 1981 is de WRK-111 in
gebruik genomen. In de eerstvolgende jaren komt het PWN in
verband met de ingebruikneming
van WRK-111 voor hoge kosten te
staan. Daarom zullen de tarieven
voor de waterlevering gedurende
een groot aantal jaren ieder jaar
extra moeten worden verhoogd.
Per l januari 1981 vond een tariefverhoging van gemiddeld 6%
plaats. Hiervan was 3% toe te
rekenen aan WRK-111. Ook in de
komende jaren moet hiermee rekening worden gehouden. Zo is
per l januari 1982 een verhoging
doorgevoerd van 5%, waarvan
ook weer 3% door WRK-111.
De onderhandelingen met de gemeente Amsterdam over de prijs waartegen

Diefstallen
ZANDVOORT - Tijdens het pinksterweekeinde zijn diverse diefstallen gepleegd. De grootste roof was die van
een caravan die compleet met inboedel verdween. De geschatte waarde
bedraagt ƒ 17.500,-.
In totaal werden zeven bromfietsen
gestolen, werden 21 auto's opengebroken en goederen vermist, werden diverse handtassen vanaf het strand of
restaurants gestolen, of werd er uit
een handtas gestolen, kleding wordt
vermist, verdwenen er twee surfplanken, werden er vier auto's gestolen,
waarvan er drie werden teruggevonden in Bloemendaal, ook een motorfiets uit Zandvoort werd in Bloemendaal teruggevonden, terwijl er aan het
Ir. Friedhoffplein in drie woningen
werd ingebroken. De buit bestond uit
sieraden, fotocamera's en geld.
Dorstige lieden hebben een krat pils
meegenomen uit een tuin van een
hotel aan de Hogeweg, terwijl anderen
met het statiegeld van 23 lege kratten
gestolen uit een tuin van een woning
in Zandvoort de pinksterdagen hebben doorgebracht.

Heet zeer heet, druk zeer druk,
is het de afgelopen week gewecst op het Zandvoortse
strand. Tot grote opluchting
van allen die er belang bij
hebben kwamen de badgasten
in groten getale verkoeling
zoeken, en er kan dan ook
geconstateerd worden dat het
pinksterweekeinde voor het
eerst sinds jaren „ouderwets"
was.
Ook de leden van de reddingsbrigade hebben een zeer druk weekeinde achter de rug, niet minder
dan vijftig surfers die, door de
zondag sterke oostenwind, in
moeilijkheden kwamen zijn uit zee
gevist, voeg daar dan nog bij dat er
vijf zeilers in moeilijkheden kwamen die assistentie nodig hadden,
twee zwemmers met krampverschijnselen uit zee werden gehaald
en dat hulp verleend werd aan vijf
zeilboten, drie afgedreven rubberbootjes en twee motorboten, dan
heeft u een beeld van de werkzaamherien van de leden van de
vrijwillige reddingsbrigade.
Bovendien heeft men tweede pinksterdag nog tijd gevonden om
vliegensvlug een collecte te houden, die niet minder dan
ƒ 5.3943,57 heeft opgebracht. Een
fraai resultaat, waar men bijzondei
blij mee is.

Slechts enkele vierkante centimeters strand waren met Pinksieren beschikbaar voor recreatie.

Gemeentewaterleldingen zou voortgaan met levering van drinkwater ten
behoeve van het zuidwestelijk deel
van het PWN-voorzieningsgebied tot
1986 zijn afgerond. Afgerond althans
in die zin, dat bestuurlijk overeenstemmlng is bereikt over de prijs
waartegen geleverd zal worden in de
periode 1982 tot 1985. Het Provinciaal
Bestuur is echter van oordeel dat de
prijs die voor de levering in 1981 in
rekening werd gebracht nog herziening behoeft. De uitgangspunten die
ten grondslag liggen aan het destijds
overeengekomen leveringscontract
zijn namelijk inmiddels vervangen.
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Sportwereld kent nieuwe vereniging

Nieuwe attraktie:
Rolskiwedstrijden op circuit
„Doe wel en zie niet om." Mocht
dat straks de laifspreuk zain van
onze nuw 'iekoze gemienteraedS'
leje.

Blokkade

ZANDVOORT - Zondagmorgen om
0.05 uur was de politie van plan een
Terreinen
auto in de Haltestraat weg te slepen,
De situatie op de aan het beheer van omdat deze de rijbaan blokkeerde. Op
PWN toevertrouwde terreinen bleef in dat moment kwam de eigenaar echter
grote lijnen ongewijzigd. Het natte opdraven die weigerde de voorrrjkosvoorjaar was zeer gunstig voor de ten van de kraanwagen te betalen.
vegetatie in bos en duin. Het gebruik Hierop ontstond tumult en lukte het
van de kampeerterreinen bleef op het de automobilist weg te rijden omdat
peil van de voorgaande jaren. De dag- toeschouwers de politie beletten de
recreatie verminderde voor het eerst man te volgen en een band van de
sinds jaren.
politiewagen lekstaken.
Het personeelsbestand-van het PWN Even later werd de auto aangetroffen
nam in 1981 toe van 789 tot 794. Het op het Gasthuisplein en werd er door
onderzoek van het bedrijf richtte zich de politie gepost. Opnieuw ontkwam
in het afgelopen jaar met name op de de automobilist richting Haltestraat.
verdere ontwikkeling van diepe putin- Met behulp van de politie uit omligfiltratie als systeem van voorraadvor- gende gemeenten werd deze later in
ming en terugwinning van voorgezui- Haarlem gelokaliseerd. Aan de Haarverd oppervlaktewater. Eveneens op lemse politie voldeed de man de voorde mogelijkheden tot gedeeltelijk ont- rijkosten van de kraanwagen in de
harding van water door middel van Haltestraat, betaalde hij meteen
zogenaamde palletreactors. Hierna maar een nog openstaande boete en
kan het PWN aan het Provinciaal kreeg hij alsnog een procesverbaal. In
bestuur voorstellen voorleggen om te de Haltestraat was het de rest van de
komen tot centrale deelontharding, late avond of vroege morgen erg onter verbetering van de kwaliteit van rustig in verband met parkeeroverhet door het bedrijf geleverde water. last.

ZANDVOORT - Op 7 april 1982 is,
door een aantal enthousiaste rolskiërs, de rolski en langlaufvereniging Zandvoort opgericht, (de
RLZ). Gesteld kan worden dat
deze vereniging haar oorsprong
vindt in het feit dat Ingrid Gordün in het begin van dit jaar het
rolski in Zandvoort introduceerde. Sindsdien is het groepje sporters uitgegroeid tot een groep van
21 mensen, die besloten om een
vereniging op te richten.
Het doel van de RLZ is het rolskiën
als sport en als gezonde tijdspassering
te propageren voor Zandvoort en omgeving. Dit doel tracht de nieuwe
vereniging te bereiken door een aantal punten zoals: het vormen van een
band tussen zo mogelijk alle rolsklërs,
belangstellenden in het skiën en andere sporters; het uitgeven van een
tijdschrift „Het rolletje", het organiseren of doen organiseren van reizen,
tochten, kursussen en bijeenkomsten;
het bevorderen van de training in
kursusyorm en het begeleiden van de
wedstrljd-rolskiërs en het samenwerken met andere verenigingen in binnen- en buitenland,
ïngrid Gordijn voegt hier aan toe: „De
vereniging is puur rekreatlef, met een

enkeling die aan de wedstrijden deelneemt, maar dit laatste stond echter
niet voorop. De onderlinge sfeer Is zo
geweldig dat een aantal mensen besloot verder te sporten in verenigingsverband, en zo gebeurde het ook",
aldus een enthousiaste Ingrid die verder nog stelt dat het een heerlijke
sport is in de vrije natuur.
Het rolski is niet alleen in Zandvoort
snel in opkomst. Uit het feit dat aan
de a.s. wedstrijden van woensdag 9
juni op het circuit van Zandvoort zo'n
250 sporters zullen deelnemen, blijkt
dat voor deze sport een goede toekomst is weggelegd.
„Wij zijn bijzonder gelukkig met de
fijne medewerking van de CENAV.
Deze stellen ons in staat om wedstrijden te organiseren op een piste die
zeer in trek is. Wij hopen dan ook dat
door het circuit en de nodige publiciteit, vele toeschouwers de weg weten
te vinden naar de racebaan, waar zü
een geruisloze sport kunnen bewonderen", aldus Ingrid Gordyn.
Wat de wedstrijd op 9 juni betreft,
verwacht Ingrid dat zij aardig mee zal
kunnen draaien in de top van het
klassement: .„Het niveau is bijzonder
goed en sterk, maar ik hoop op een
plaats bij de eerste vijf, dan ben ik dik
tevreden. Bij de komende Nederlandse kampioenschappen hoop ik bij de

Alleen voor dames
Aan de Paradijsweg l (dus vlakbij het
politiebureau) is op dinsdag l juni de
Lady Sauna Karen geopend.
Een sauna uitsluitend voor dames, die
voorzien is van een panorama-sauna,
dat wil zeggen geen streng houten
wanden, maar men kan genieten van
een uitzicht, er zijn ruime douches, er
is een rust-ruimte met open haard,
een gezellige bar, een snel-bruin zonnebank, een groot afkoelbassin, men
kan er warme voetbaden nemen terwijl uiteraard de make-up room niet
vergeten is.
Degene die zo enthousiast deze sauna
voor vrouwen heeft gestart is de 18jarige Karin Wit, die ook vast van
plan is geen heren toe te laten.
Voorlopig heeft Karin de openingstijden van de sauna vastgesteld van
14.00 tot 23.00 uur, 's zaterdags van
11.00 tot 14.00 uur, terwijl de sauna op
zondag is gesloten.
In deze warme dagen is het misschien
ook wel leuk te weten dat Sauna
Karen beschikt over een afgesloten
terras met zonnestoelen, waar men
dus van de zomerzon kan genieten,
zonder dat het mogelijk is dat men
van buitenaf een blik op dit terras kan
werpen. „Strikte privacy gewaarborgd", aldus Karin.
Ook weet ze nog niet precies of ze de
openingstijden in de toekomst zal
handhaven, dat punt is er één van
overleg met de gasten, maar wordt
het veranderd, dan zal iedereen daarvan op de hoogte worden gesteld.
De prijs die Karin berekent is zeker
niet hoog, ƒ 15,-. Zeer zeker een betaaibare prijs voor de vrouw die algehele verzorging op prijs stelt.

Provincie wil
zefstandigheid bejaarde
sterk bevorderen
HAARLEM - De zelfstandigheid
van de bejaarde zoveel mogelijk
bevorderen. Daarop is een ontwerp-nota bejaardenbeleid van
de provincie gebaseerd. Dit in
tegenstelling tot vroeger, toen
vooral de „zorg" voor de bejaarden alle aandacht kreeg.
Er is een inspraakronde van 16
augustus tot 15 november, in deze periode worden informatieavonden gehouden. Hierna worden de reacties verwerkt. Waarschijnlijk in april 1983 zullen
Provinciale Staten de nota behandelen.
Een van de punten die bekeken zullen
worden is de vraag hoe het verzorgingstehuis er in de toekomst uit zal
zien. Minder vanzelfsprekend zal zijn
dat de bewoners van zo'n tehuis volledig verzorgd worden. Eerder wordt
gedacht aan „verzorging op maat",
dat wil zeggen: wat deze bewoner echt
nodig heeft. Velen zullen bijvoorbeeld
wel nog kunnen koken of een kleine
was doen. Dan moet het tehuis daar
ook op ingesteld zijn. Er is te weinig
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bekend over wensen van bejaarden
ten opzichte van huisvesting. Daarom
zal een onderzoek gestart worden om
deze te inventariseren. Zo'n wens zou
ook kunnen zijn een grotere woning
om te kunnen samenwonen met
vriend of vriendin om zodoende langer zelfstandig te kunnen blijven, met
goede voorzieningen op het gebied
van de hulpverlening. De provincie
overweegt ook subsidie beschikbaar
te stellen voor projekten met vrijwillige hulpverlening.
..Verder zal. onderzocht-worden of het
bejaardenoord zelf een functie kan
vervullen voor Je .zelfstandig wonende bejaarde (zogenaamde wijkfunctie). De provincie is voorstander van
een zo groot mogelijke deelname van
bejaarden aan algemene voorzieningen zoals gezinszorg, buurthuizen en
wijkcentra. De provincie wil ook de
mogelijkheden tot inspraak en medezeggenschap voor de bejaarden op
allerlei terreinen bevorderen. Dit kan
via deelname in besturen van bejaardenoorden, in bewonerscommissies,
in belangenorganisaties van ouderen.
De nota is verkrijgbaar bij het provinciehuis, Dreef 3, Haarlem, afdeling voorlichting, tel. 023-169933.

door
Margrcet A(es

De Grot
Ingrid Gordijn even uitblazend tijdens de training
een zwemmer naar het strand gebracht. Door de sterke oostelrjke
wind konden ze niet meer op eigen
gelegenheid naar het strand komen, ook een 15 jarige surfer uit
Haarlem werd met de politieboot
ter hoogte van Riche uit het water
gehaald, omdat hij niet meer terug
kon komen.

Sport

Geluid
Uiteraard brengen enkele tienduizenden mensen, samengeperst op
een paar vierkante kilometer
strand, een behoorlijk geluid
voort.
Een ware kakofonie van geluiden,
helemaal wanneer je daar hoog
boven vertoeft, bijvoorbeeld in een
appartement bij Bouwes Palace.
Voeg daar dan nog bij „live-music"
vanaf het strand, en men kan zich
voorstellen, dat, hoe gezellig één
en ander in de direkte omgeving
ook mag klinken, hiervan door
dichtbijwonenden toch wel hinder
van wordt ondervonden.
Dat het druk is, en iedereen snel
geïrriteerd, mag toch niet als excuus gelden, om op verzoek het
geluid iets te dempen, dit nog eens
extra hard te laten klinken.
Het bewandelen van de gulden

middenweg lijkt in deze toch wel
een juiste oplossing, want hoe men
het wendt of keert, de Zandvoortse
industrie is wel afhankelijk van de
toerist, of deze zich nu op het
strand, of daarnaast bevindt en
het opbouwen van een „onverdraagzame naam" lijkt niet de
juiste oplossing voor geluidproblemen. Zandvoort heeft wat geluid
betreft toch al een reputatie opgebouwd.
i

Glas
Minder fraai is de aanwezigheid
van glasscherven op het strand.
Hoewel door de strandpachters dagelijks hun terrein wordt schoongemaakt, blrjkt dat toch nog altyd
scherven achterblijven.
Afgelopen zondag leidde dit tot
een fikse schram in de voet van een
zevenjarig Zandvoorts meiske, dat
naar het ziekenhuis moest worden
vervoerd, omdat de wond gehecht
moest worden.
De strandpachter waar zich dat
ongeval heeft voorgedaan, is behoorlijk geschrokken en het verzoek om direkt scherven daar te
deponeren waar ze horen, namelijk
in de vuilnisbak, wordt dan ook
graag doorgegeven.

Files
Lange, lange files naar de badplaats speciaal op zondag. De leveranciers die dan toch de strandpachters willen helpen en op zondag met extra bevoorrading naar
Zandvoort vertrekken, komen tot
de ontdekking dat ze over een
afstand van 6 km twee-en-een-half
uur doen.
Geschrokken heeft deze hulpvaardige leverancier dan ook gemeld,

dat het voor hem ondoeiUUK is,
nog eens zo'n vriendendienst te
verlenen. Het lijkt dan ook nuttig
dat de pachters de voorraden goed
nagaan wanneer het KNMI eens
een zonnig weekeinde voorspelt.

Van de politie
Deze week heeft de „kinderjuf'
haar intrede gedaan bij de strandpolitie. Nadeel ongetwijfeld is gewees t, dat ze pas op l juni haar
opwachting kwam maken, (dit was
contractueel zo vastgelegd) en dat
de hete pinksterdagen dit jaar op
30 en 31 mei vielen.
Resultaat hiervan was dat commandant Schilder de handen meer
dan vol heeft gehad met het zoekgeraakte grut. Zaterdag viel het
nog wel mee, in totaal 14 zoekgeraakte kleintjes, maar eerste pinksterdag was het een komen en
gaan van huilende peuters en ongeruste ouders, negenenzestig kinderen zijn op de Rotonde post als
„zoekgeraakt" aangemeld, terwijl
de 47 stuks op tweede pinksterdag
het totaal tot boven de honderd
brengt.
Niet voor niets werd mevrouw Van
Petegum op „pinkster drie" met
vreugde door de commandant begroet.
In totaal werden zo'n kleine dertig
EHBO gevallen op deze post behandeld, waarbij ook nog assistentie werd verleend op het naaktstrand, waar een badgast last
kreeg van een slagaderlijke bloeding omdat een oude wond was
opengegaan.
Tijdens een surveillance met de
politieboot werden twee surfers en

eerste tien te kunnen finishen, maar
het zal erg zwaar worden", zegt Ingrid
Gordijn.
Deze Nederlandse kampioenschap,
pen worden eveneens op het circuit
gehouden op 18 /19 september, in samenwerking met de Nederlandse Ski
Vereniging en de Keiskiclub Amersfoort.
De wedstrijden gaan over twee ronden voor dames en over vier ronden
voor de heren, terwijl er ook een
spektakulaire estafette op het programma staat.
Om het rolski nog meer aan de man te
brengen is het tevens opgenomen in
een aantal Zandvoortse hotelarrangementen, waarbij de vereniging hoopt
dat deze nieuwe aktiviteit een.s.ukses
zal worden voor de Zandvoortse middenstand.
Geïnteresseerden in het rolski moeten
gaan kijken naar de wedstrijden van
a.s. woensdag 9 juni op het circuit, de
aanvang is 19.00 uur.
Voor verdere inlichtingen over deze
snel opkomende sport en over de te
houden wedstrijden en toertochten,
kan men zich wenden tot Ingrid Gordljn, Thorbeckestraat 26, telefoon
02507-13783.

De komende week staan weer een
aantal sportieve evenementen op
het strand vermeld.
Ten eerste de touwtrekwedstrrjd
bij 't Trefpunt, zaterdagavond, het
belooftd spannend te worden, de
avondfietstochten op dinsdagavond verlopen uitstekend, en
men kan nog steeds meedoen en
een herinneringsvaantje als beloning ontvangen na het verrijden
van minimaal vier afstanden.
Start en inschrijving 't Trefpunt,
dinsdagavond om 18.30 uur. Méér
dan vierhonderd deelnemers hebben zich tot nu toe gemeld, en
Klaas Koper zegt: „Het gaat uitstekend."
Woensdag is er een strandloop
vanaf Paviljoen 18, deelnemers
kunnen zich melden voor de 2'A, 4
en 8 km. Inlichtingen worden gegeven door de heer Van Dragt, tel:
023-339744.
Bovendien zijn er deze week catamaranzeilwedstrijden op het
zulderstrand en wordt er zondag In
Paviljoen Johnny de tweede talentenjacht gehouden, waar zich onder de deelnemers zowaar enkele
Zandvoorters bevinden. De deelneemster die de grootste afstand
zal afleggen is de zangeres uit
Weert, ongetwijfeld iemand met
een „zachte g".

Koppie koffie
Nog niet veel oudere Zandvoorters
hebben zich gemeld voor de „dag
voor oudere Zandvoorters" op
donderdag 10 juni.
Dit kan nog steeds en wel bij de
volgende adressen: mevrouw Koper-Koreman tel: 17328 en mevouw Koper-Keesman tel: 14957.
Het programma voor deze dag is
bijna rond, 's middags eerst een
kopje koffie en diashow in net
Gemeenschapshuis, waarna vervoer naar strandpaviljoen Johnny
volgt, waar men kan genieten van
Zandvoortse artiesten en waarvoor ook vis geleverd wordt door
Zandvoorters.
Omdat men toch wel graag wil
weten wie er gehaald en gebracht

i

Sinds vorige week woensdag is aan'üe
dr. Joh. G. Mezgerstraat 48 in Zandvoort de bar-dancing De Grot geopend.
Aimie en Jan Grootjen hebben namelijk de voormalige „Estoril" gekocht
en zijn vast van plan om hun aandeel
te leveren in het uitgaansleven van
Zandvoort.
Wie denkt aan een discotheek komt
bedrogen uit. „Want een disco hebben
we zeer zeker niet", aldus Jan
Grootjen, die twee horecabedrijven in
Krommenie heeft gehad, maar die
met de overname van Estoril, een lang
gekoesterde wens, namelijk een bardancing in een toeristengemeente,
heeft vervuld.
De gehele zaak werd eigenhandig verbouwd naar eigen inzichten en het
resultaat is verrassend, de naam De
Grot, is niet voor niets gekozen, want
het interieur doet de gasten denken
dat zij in een grot verblijven. „Wij
proberen een trefpunt te worden voor
zowel de Zandvoorters als de gasten
van buiten en zullen ons muziekprograrnma dan ook aanpassen aan de
leeftijd van de bezoekers.
Voorlopig lijken Annie en Jan in deze
opzet geslaagd, want het is er bijzonder gezellig. Annie, Han en Bert zijn er
voor de ontvangst van de gasten,
terwijl Jan een oogje in het zeil houdt.
Wanneer u naar De Grot gaat, wordt u
ten eerste verwelkomd door portier
Martin, die wellicht ook iets selektief
te werk gaat waar het gaat om in De
Grot een drankje te komen drinken.
„Er is rommel genoeg op de wereld".
verduidelijkt Jan.
De Grot is dagelijks geopend van
21.00-03.00 uur, tel. 02507-19172.

Dombo
Gesnapt
's Morgens, héél héél vroeg, wanneer het strand zelfs op warme
dagen nog uitgestorven is, zijn er
sportlieden, die eens een flink
eindje gaan trimmen.
Deze sportieveling werd gesnapt,
dus kan eventueel de toto komen
afhalen aan het kantoor, Gasthuisplein 12.
foto Jenny E. Wesly.
moet worden, en hoeveel deelnemers men zal hebben, is opgave
aan bovengenoemde adressen zo
spoedig mogelijk dringend gewenst.

Het weer
De weersverwachting voor het komende weekeinde is: onverminderd goed weer, dus wat dat betreft kunnen strandpachters, visventers en gasten de borst wel nat
maken.

Ook In Zandvoort kan men nu terechl
voor het huren van banden voor een
video-recorder.
In de Cornelis Slegersstraat 2B-1 is
deze week door de Zandvoorter Henk
Meijer een videotheek geopend waar
men banden kan huren voor diverse
gelegenheden.
Niet alleen tekenfilms, zoals de naam
(het olifantje uit de Walt Disney films)
doet vermoeden, maar ook western,
misdaad en speelflms kan men huren.
Drie banden kosten ƒ25,- voor de
periode van drie dagen, één band kost
ƒ 10,— ook voor drie dagen.
Dombo aan de Corn. Slegerstraat is
dagelijks geopend van 12,00 tot 19.00
uur, het telefoonnummer is 025071G535.
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Djonderdag 10 juni 1982

Door
u
gekozen
1. Jelle Attema

2. Jan Jongsma

3. Rita de Jong

(WD)

(VVD)

4. Ankie Joustra

(VVD)

5. Jaap Methorst

(VVD)

6. Hans van Asperen

(VVD)

7. Herman Landman

(VVD)

8. Frits van Caspcl

(VVD)

(VVD)

<

9. Gert Toonen

11. Ineke Wind

10. Ide Auketna
(PvdA)

(PvdA)

(PvdA)

12. Richard van As
13. Peter Ingwersen
14. P. Flieringa
15. A. Gielen
16. Jan Termes
(CDA)
(CDA)
(Inspraak Nu)
(Inspraak Nu)

(D'66)

17. Jaap Koning
(Gem. Belangen)

Gemeenteraadsverkiezing 1982

Circuit niet weg te denken
uit Zandvoorts politiek
schil in verlies tussen de PvdA en het
CDA slechts 65 bedraagt. (PvdA min
659) en het CDA min 724, terwijl de
WD aan stemmenwinst tot over de
1000 kwam, namelijk plus 1121. In
tegenstelling tot de landelijke cijfers
behaalde D'66 in de badplaats een
plus aantal stemmen, namelijk + 136,
evenals Inspraak Nu die een stemmenwinst boekte van + 47, terwijl de
stemmen van Gemeente Belangen in
vergelijking met Zandvoortse Belang
dat in 1978 aan de raadsverkiezing
deelnam ' 87 is. De Progressieve Partij
Zandvoort boekte echter verlies, behaalde men vorige keer inclusief de
stemmen van de CPN 352, dit jaar
brachten slechts 330 kiezers hun stem
uit op deze groepering. „Wij zijn bijzonder teleurgesteld, wij hadden toch
meer verwacht", aldus Frank Schiltmeijer, de lijstaanvoerder van deze
groepering, woensdagavond na de
verkiezingsuitslag.
Lijstaanvoerder van Gemeente Belangen Jaap Koning was zeer tevreden over de uitslag. (Doordat deze
partij 75% van de kiesdeler haalde
(het aantal stemmen gedeeld door het
Cijfertjes
aantal raadszetels) was dit net volEen nadere beschouwing van de uit- doende om een plaatsje in de Zandgebrachte stemmen leert dat het ver- voortse raad te bemachtigen. De kiesdeler die zo nadelig werkte voor het
CDA kwam dus voordelig uit voor
(Atlvcnentie)
Gemeente Belangen.
Overigens was Jaap Koning niet verbaasd: „Wij hebben veel te danken
aan de oudere Zandvoorters die het
huidige beleid niet zo zien zitten",
verklaarde hij. Over een eventueel te
voeren beleid was in zijn groepering
nog niet gesproken. „Eerst moesten
wij een zetel behalen, nu zien wij wel
verder, dat is nu pas aan de orde",
aldus de oud-voorzitter van De Wurf.

ZANDVOORT - Het CDA in de
gemeente Zandvoort heeft bij de
gemeenteraadsverkiezingen van
woensdag 2 juni het grootste verlies geleden. Het aantal zetels van
deze partij in de raad werd teruggebracht van vier naar twee, gehalveerd dus. Door Peter Inwersen, de tweede man van het CDA,
werd dit verlies „desastreus" genoemd.
De tweede partij die een gevoelig
verlies heeft geleden is de PvdA,
van vier moet men terug naar drie
zetels. De WD is de grootste
winnaar met twee zetels winst,
Inspraak Nu behoudt twee zetels,
D'66 zal met één man vertegenwoordigd zijn, evenals de afgelopen raadsperiode. Nieuw in de
raad de groepering „Gemeente
Belangen" waarvan Jaap Koning
de lij staan voerder was.

Winnaar
Grote winnaar is de WD, waar de
voorzitter wel winst, maar niet zo'n
groot aantal WD-stemmers had verwacht. „Wij zijn gewoon overdonderd,
het is een overwinning die ik niet voor
mogelijk had gehouden", aldus Herman Sikkens toen de uitslag bekend
werd op het raadhuis.
WD-raadsleden zijn ervan overtuigd

VVD grootste winnaar
Verlies CDA en PvdA
dat de houding van de WD in de ren uit te nodigen".
circuitkwestie hun partij deze grote Ook Jan Termes (D'66) had gerekend
op meer winst. „Ik had twee zetels
winst heeft opgeleverd.
Zeer voorzichtig is men bij de libera- verwacht, maar er zitten ons twee
len daar waar het gaat om de vorming dingen tegen, het circuit en Den
van een college. „Wij willen een afspie- Haag, niets aan te doen", constateergelingscollege en zullen geen enkele de hij gelaten.
partij uitsluiten", een uitspraak opgeVervolg op pag. 3
tekend uit de mond van Jan Jongsma,
de man in de WD-fraktie die de
afgelopen periode de mening van zijn
De nieuwe vlet van de ZRB die zaterdagmorgen door de heer Bisenbergen werd overgedragen.
fraktie verwoordde bij de circuit-proFoto Jenny E. Wesly
Langs de Vloedlijn
blematiek.

Open dag bij jubilerende vereniging

Circuit
Heeft de Wp stemmen gewonnen
door het circuit, fraktievoorzitter en
lijstaanvoerder Richard van As van
het CDA is van mening dat het CDA
stemmen verloren heeft in deze kwestie. „Wij hadden gehoopt op drie zetels met overstemmen, toen het er
naar uitzag dat het drie zetels zouden
worden met reststemmen viel het mij
al tegen, dus deze uitslag helemaal",
aldus Richard van As. „Het circuit
heeft ons parten gespeeld, ook een
fraktie die twee goede mensen gaan
verliezen, Van der Mije weg en Ter
Veer, dat dringt toch wel door bij de
mensen".
Als derde oorzaak wordt genoemd de
landelijke trend (het CDA was op 2
juni aan de verliezende hand), toch
wordt de circuitmotie door Van As
genoemd als grootste oorzaak van het
stemmenverlies. „De uitleg die wij
aan die motie hebben gegeven is nooit
bij de Zandvoorters overgekomen"
(Contract niet beëindigen alvorens
een redelijk alternatief is gevonden
voor het terrein, red.).
Over de collegevprming laat Van As
zich niet uit. „Het is nu de zaak van de
WD als grootste partij om de ande-

tAtlvvrivniic)

Vondel

(1587-16791

Snelle schilder
ZANDVOORt - Zondagmiddag ontdekte een 10-jarig meisje dat haar
fiets, die zaterdags was gestolen voor
het zwembad stond. Ze ging naar de
poltiie en vertelde daar van haar
vondst.
De politie ging op onderzoek uit en
vond een 14-jarige Amsterdammer die
op een caravanterrein logeerde. Hij
bekende de fiets even te hebben geleend en als dank voor het lenen het
rijwiel zwart gelakt te hebben.

achtduizend uur werden er negenduizend stenen gemetseld. 50 balen cement verwerkt, terwijl door voorzitter
A. van der Mije werd verteld dat ook
nog eens ruim lOOOm' elektra en 500
m' sanitairwerk in de loods werd verwerkt..
Door wethouder Van der Mije werd
nog eens in herinnering gebracht dat
de ZRB ruim dertig jaar geleden de
loods van de gemeente mocht, betrekken, en als goede huurder steeds heeft
gezorgd dat dcxe goed werd beheerd.
Door de grote zelfwerkzaamheid van
de leden werd er bovendien voor gezorgd dat het door de gemeente bcgestelde krediet niet werd
Op ciic dag hield de reddingsbrigade schikbaar
in deze tijd toch wel
namelijk „open huis" m do loods die overschreden,
als jubileumgeschenk van het ge- een bijzonderheid. De club van ,,rtoemeentebestuur van Zandvoort werd
ontvangen, een loods die zaterdagmorgen door de loco-burgemeester
K.C. van der Mije officieel werd overgedragen. Dit geschiedde door middel,
van een reddingsstok met grijptouwen. waarna do hoer Van dor Mije U'
zamen met zijn kleinkinderen door
een papieren scherm wandelde, waarachter zich dan de loods bevond, die
voor iedereen te bezichtigen was.

Bejaarde vrouw
opgelicht

MICHAEL-ANA-PETER

Passage 42, Zandvoort, telefoon 02507-12500

Veel beloven en weinig geven, doet
de dwaas in vreugde leven, want....
Beloften maccken 't volck tot alle
dinghen graeg.

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Reddingsbrigade heeft op zaterdag 5 juni een nieuwe vlet ontvangen ter vervanging van de oude
vlet die jaren geleden door het
rampenfonds aan de ZRB ter beschikking was gesteld.
Met dit kado feliciteerde de secretaris van de KNBRD. de heer J.
Bisenberger, de Zandvoortse afdeling met haar zestigjarig bestaan, een jubileum dat afgelopen
zaterdag weer in de belangstelling stond.

Dit duistere verhaal moest hij ook nog
maar eens op het politiebureau vertellen voordat hij naar het caravanterrein terug mocht. Het meisje mocht Werk
haar gelakte fiets afhalen op het poliWerk, veel werk is er ver/et door de
tiebureau.
leden van de Zandvoortse Reddingsbrigade. In twaalf weken tijd hebben
ruim veertig leden van de recklingsbrigade al hun vrije uren besteed aan de
herinrichting van do loods. In ruim

koppers
Knippen, wassen, föhnen
Kinderen
Permanent
Kleuringen v.a.
Coup de Soleil
Hair-lightening

Nieuwe redcüngsvlet v«

60,40,65,25,65,40,-

ZANDVOORT - Een ruim 88 jarige
inwoonster van Zandvoort in de Helmerstraat werd de afgelopen week
door twee onbekend gebleven mannen opgelicht voor honderd gulden.
De mannen hadden bij de vrouw aangebeld met de mededeling dat ze de
kachel kwamen controleren. Na de
kachel bekeken te hebben adviseerden zij een nieuwe kachel aan te
schaffen. De vrouw betaalde honderd
gulden en de mannen vertrokken om
de nieuwe kachel op te halen.
Ze zijn nog steeds onderweg en een
onderzoek door de politie ingesteld
leverde niets op.

U
w krant
niet '
'
'

ners" dus de ZRB. aldus Van der Mije.

Geschenken
Ook de buren waren gekomen met
geschenken, een gebaar dat bijzonder
•werd gewaardeerd, na een geestige
toespraak door mevrouw Van Duyn
werd namens de buurt een enveloppe
met inhoud aan de jubilerende vereniging overhandigd. De ZRB op haar
beurt, had voor iedt-re buurvrouw een
bosje bloemen, ..voor de eventuele
overlast t i j d e n s de werkzaamheden
veroorzaakt".
Van de voor/.it ter van de KNBRD was
er tenslotte een klok voor de loods,
omdat men ..bij de tijd" moet blijven,
en „op de tijd" moet letten.

Abonnementsprijs f 31,20 per jaar.
Bijyaandu bon in (KMI opun envelop ronder postzuyel /enden aan:
Weekmecliu Antwoordnummer bl 1180 VB Amstelveen.

Naam:
Adres:

.

, Bel vrijdag: y5ôr'ï2'.00*üur
ons kantoor. TélBfopn

Postcode

Woonplaats:

"l elufoon:
Giro Banknr.:
Ik betaal pet jaar / 31,20.

Zandvoorts Nieuwsblad.
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Nieuw

Nieuw

Uitvaartverzorging
KennemeHand bv
Dag en nacht bereikbaar

Oproep,

Te koop:
VW-kever

Sandra ik zit nog
steeds met die lekkere
pizza's
van Aart Veer
op je te wachten.
Ron

bouwjaar '73,
defekte startmotor
f250,Autobedrijf
Zandvoort,
telefoon 14580.

VADERDAG KADO'S

Nieuw

Videotheek Zandvoort
Postbus 374 - 2040 A J Zandvoort

Knftsomstraat61 -Telefoon 15351

Overhemden korte mouw vanaf
Polo shirts korte mouw vanaf
Jack's vanaf

26,00
26,00
59,00

Sweaters vanaf

24,00

Verder vele jeans, T.-shirts, pullovers enz. enz.

Bel voor prijsopgave en titellijst
02507 - 1 83 26
tussen 16.00 en 18.00 uur, behalve zondags.
Wij bezorgen en halen de banden
bij u thuis.

ZANDVOORT
VAN Ostadestraat 16

FAMILLEBERICHTEN

Vrijstaand woonhuis
met achterom en royaal zomerhuis.

Te 's-Hcrtogcnbosch overleed na een korte hevige ziekte
op 30 mei, op de leeftijd van 42 jaar, onze lieve oudste
zoon, broer en oom
CORNELIS MARIA HASSELMAN
echtgenoot van Ehsabeth de Rooij
vader van Katinka en Martme
Leida Hasselman-Bluys
Lenneke-Marc
Therèse-Geert
Martin-Ellen
Marijn
Yorrit
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden Ie Hccze NB.
Haviksiraat 23
1083 MT Buitcnvcldert

Hierbij danken wij iedereen die ons gesteund
heeft bij het realiseren van het speelterrein.
Publ. Werken Zandvoort
Papillon - VVV
Marcados - De Spar
Bloemenmag. Bluys-Noord
Keur en Zonen - Mobil Oil
Bar Fredje van Rhee
Mickey's Snacks busstation
Mickey's Snacks Noord
Castell Plage - Spar Izzinozas
Scouting De Buffalo's
Mevr. R. Schaap EHBO
Autobedrijf Zandvoort
Alle buurtbewoners(tjes)
en vele anderen die niet bij naam genoemd zijn.

Flatcommissie Lorentzstraat

Verkoping
Vrijdag 11 juni om
19. 00 uur zal per
opbod zonder
opgeld è contant
worden verkocht
enige stoelen,
tafels, kasten, serviesgoed etc. etc.
afkomstig uit inboe-"
dels. Kijkdag
vrijdag 11 juni van
10. 00-18. 00 uur.
De verkoping vindt
plaats in het
Antiekcentrum,
Dorpsstraat 51 a,
Oegstgeest,
tel. 071-170134.

Indeling: hal, kamer en suite, serre, toilet,
keuken, kelder. 1e etage: 4 slaapkamers,
douche.
Vraagprijs f 158.000,- k. k.

KERKSTR.20

H. W. COSTER BV

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg4 - Tel. l 23 07

Telefoon 15531

Weer binnen
Hang- en legkast
4 dessins, 172 cm
hoog, 97 cm breed,
50 cm diep

f 169,Grote Krocht 25,
telefoon 17751

't Kinderwinkeltje

Te koop
HUIS + GROOT
ZOMERHUIS
Samen 8 kam., 3
keukens, 2 badcellen in centrum.
gevraaad
HUUHHUIS of FLAT
Br. ond. nr. Z598
bur. v. d. blad.

Buureweg 1-3 - Zandvoort

Vraag niet hoe het kan
maar profiteer ervan!!!

10% KORTING

Wegens ons eerste lustrum bij aankoop van een
nieuwe auto

liter
enzine

en een GRATIS KOPJE KOFFIE in onze Coffeeshop
Voor degenen die het nog niet wisten . . .
Wij hebben een GROTE KOLLEKTIE BABYKLEERTJES,
o.a.: ABSORBA, enorme sortering JURKJES van maat
74 t/m 164, o.a.: BUFFY - OLLY - IBIZA en ook voor de
jongens natuurlijk.
Veel modellen in JEANS - POLO's - T-SHSRTS - SWEATERS
- JACKS, alles t/m maat 164.
En ook nog BIKINI'S - ZWEMBROEKJES, enz.
Teveel om op te noemen.

Komt u zelf maar eens kijken !
,

Deze aanbieding geldt de gehele maand juni.

A.
M. Folkers
Gasthuisstraat 4
telefoon 13283

OP ALLE KINDEË3KLEDING

AUTDBIANCHI

zoekt bij zijn keuze in uurwerken steeds de juiste middenweg, uitgaande van de gedachte, dat eenvoud het kenmerk is van het ware.
Zijn uitgebreide collectie op uurwerkgebied
bewijst dat ten volle!
Komt u eens kijken in zijn showroom, 't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met elektronische apparatuur.

Verzekeringskantoor

Een ieder die deze advertentie inlevert krijgt

Zandvoort bv

Kamerlingh Onnesstraat23,2041 CB Zandvoort, tel. 02507-14580
Dagelijks geopend van 7.30-18.00 uur

Horlogerie

C. WAANING

Inlichtingen:

Het Kastenhuis

In plaats van kaarten
Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze lieve moeder en oma
MARIA PAAP-KEUR
zeggen wij u allen heel hartelijk dank.
Namens de kinderen
J. Harms-Paap

• Til: 13136

Eenvoud is de juiste midden weg
tussen te weinig en te veel.
SirJoshua Reynolds
(1723—1792)

Wij bemiddelen in elke
verzekering bij meerdere
maatschappijen.
Diverse reisverzekeringen, eventueel met
Internationale Automobilistenhulp van de
„Europeesche" kunnen direkt aan u worden
meegegeven, als ook vliegtuigongevallen en
annuleringsverzekering, fiets- en
bromfietsverzekering met bijbehorend plaatje.

Jong stel
zoekt

woonruimte met
kookgelegenheid
TeL 023-35 63 88

l lw «dras voor:
elast. kousen, pantics
knie- en enkelstukken
OOk M8T IM3t.
urugistarij

BOUWMAN

Oranjestraat?
Zandvoort
Tel. 02507-"3 23 27

BAGAGEWAGEN v.a.
750,-; verhuur 95,- per w.;
Boottrailersv.a. 695,-.

Openbare
Bibliotheek
Zandvoort

NU HET MOMENT

Holland Trailer
Rijnlanderweg 1058.
Hoofddorp,
Tel. 02503-33133.

Prinsesseweg 34
2042 N H Zandvoort
Tel. 02507 -1 41 31

iUZIEKAVOND
Vanavond organiseert de openbare bibliotheek
opnieuw-een muziekavond. Deze avond wordt
verzorgd door het

dwarsfSuètkwartet van
Marijke Paap uit Zandvoort.
Op het programma staan o.a. werken van Bach
en Mozart.
Aanvang: 20.15 uur. Toegang is gratis.

^'SSSSSS-

TOURIST
MAANDMENU

AnaaW dat de ondeih

Cirocnlciticp

^^

SAMBA
FESTEN:

50
i

Slagroomtaart van

+ In •»c1f>t. iAn.erL"'Mur.ini the Hndrc
*ltJl.iniiltLrcst.iur.ini de " t imnivcl

BAKKERIJ
Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01.

rilkii^M.'fl'tOTiliciïuid.nïwiScfilplioi

.Niét te geloven, daarboven!.

iliau

l

^^s;^ «

dcateruWVj^^vdlBC
•£**
Samba moer v o ^ h o ü d l .

•w-tt3s£r

Paviljoen „De Vijverhuf
Vondeliaan 46 - Zandvoort - Tel. l 25 38

^iS--°

carrosscn». ict«van binnenuit.

Uibruiksuilcr:» in liters per 100 kni (I U;-norm) 4.fjliitr (i2i.7)bi|i)uKiii/u umbiant. h.j Uier (i 15.9) bi| 1:0 km/u LÜHMJIH 5.b lllcr (l 17,2) in htiM.iiIsvi.rUtr

Autobedrijf Versteege B.V., Zandvoort
Pakveldstraat 21, tel. 02507-12345

Bruiloften en partijen
GEK1N ZAALHUUU! Korting bij contante betaling.

DE TALBOT DEALER VERRAST UBIJ 'N PROEFRIT.
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De afgelopen week is er één
geweest van uitzonderlijk goed
strandweer en dat wordt dan
met een zekere opluchting geconstateerd door een ieder die
iets met het strand te maken
heeft.

door
Margrect A (es

Tips en suggesties: 17J66

Donkere voorspellingen deden in
het begin deze week de strandpachters extra alert reageren,
want na en aanvaring op de rede
van Hoek van Holland verloor een
Griekse olietanker vele tonnen
zware stookolie die in de vorm van
een vier bij vier kilometer grote
vlek richting kust tussen Hoek van
Holland en Umuiden afdreef.
Maandagavond
was deze vlek van
16 km2 nog gelokaliseerd, maar de
zware mist van dinsdagmorgen
verhinderde dat helicopters kónden opstegen om de vlek in 4e
gaten te houden. Door Rijkswaterstaat werden vier boten ingezet die
tezamen met het oliebestrijdingsvaartuig Smal Agt de vlek moes-

ten lokaliseren en bestrijden.
Dinsdagmorgen omstreeks 8-30
uur meldde een woordvoerder van
Rijkswaterstaat dat de vlek nog
niet was teruggevonden, doch de
mist op zee trok op en voordat het
avond was, hadden de mensen van
de oliebestrijdingsdienst hun werk

gedaan en was deze massa vervuilde olie vernietigd.
Dit tot grote opluchting van veel
strandpachters langs de Hollandse
kust, omdat een dergelijke strandvervuiling hun broodwinning in
gevaar bracht. Ook de fikse noordelijke wind die dinsdag later op
de dag opstak verhinderde afdrijving richting Zandvoort, al met al
een gelukkig samenloop van omstandigheden en hulde aan Rijkswaterstaat voor de snelle maatregelen.

Olie
Behalve olievlekken op zee, zal in
oktober aanstaande de eerste olie
uit zee (de eerste Nederlandse
Noordzee-olie) aan land worden gebracht. Deze week zal nog worden
begonnen met de aanleg van een
pijpleiding, waardoor de olie van
boorplatforms naar Umuiden zal
worden gepompt.
Een bericht uit de landelijke pers,
waarbij tevens melding wordt gemaakt dat de Amerikaanse oliemaatschappij Amoco overweegt
om op tiet aanvoerstelsel van pijpleidingen vanaf Umuiden ook de
onlangs ontdekte olievelden voor
de kust van Scheveningen / Wassenaar hier naar aan te sluiten. Men
weet nog niet of dit lonend zal zijn,
daarvoor moeten eerst in het najaareen tweede proefboring uitwijzen of exploitatie financieel verantwoord is.
In het vroege voorjaar was dit
booreiland dat de proe/boringen
verricht ook zichtbaar vanaf het
Zandvoortse strand. Aanmerkingen op de aanwezigheid hiervan
werden toen gemaakt door het
raadslid, tevens strandpachter,
Gert Toonen, die de olieboringen
zo vlak voor Zandvoorts deur gevaarlijk vond in verband met eventuele verontreiniging van de zee.

Zo warm was het:

ZANDVOORT - In het twaalfde In IA heeft Boogaard slechts één
Zandvoprtrneeuwen zaalyoetbal- wedstrijd gespeeld en gewonnen en

belangstelling worden de poule
wedstrijden afgewerkt en slechts

enkele teams zijn nog zonder
punt verlies. Door de vele veraanderingen in het programma is de
stand in de eerste divisie vrij
onoverzichtelijk, doch de favorieten voor de finale poules handhaven zich uitstekend.

Geslaagd
ZANDVÖORT - Aan het Sancta Maria Lyceum te Haarlem slaagden voor
het gymnasium-B diploma: Daan
Fens, Nico Blom en George Polamn.
De wijze waarop deze drie knapen hun
studie hebben afgerond oogstte veel
lof van het lerarenkorps.

daardoor kanshebber. Marcel Schoort
Bloemen Kiosk is ook nog ongeslagen
al verspeelde het een punt, in een
spannende confrontatie, tegen Peter
Korver Sport, 3-3. FC Brugge speler
Ronald Spelbos zorgde voor één van
de treffers. SC Hong Kong gaat in
deze afdeling aan kop door ook de
derde wedstrijd tegen Turn Turn in
een overwinning om te zetten. Door
doelpunten van Pieter Keur 3x, Dick
Schreurs 2x en een eigen doelpunt
zegevierden de Zandvoorters met 6-0.
De Klikspaan maakt de dienst uit in
poule 1-B. Tegen Moulin Rouge pakten de mannen van coach Lifa Lock
met 5-3 de zege. Moulin Rouge kwam
na een 3-1 stand uitstekend terug tot
3-3, doch Klikspaan stelde de zege in
de slotfase veilig. Ook nu had Simon
Tahamata een belangrijk aandeel in
de overwinning. Tweemaal scoorde
hij, wat Matthieu Schutter eveneens
deed. Neeskens zorgde voor de vijfde
treffer. In deze klasse is L'Isis na twee
wedstrijden eveneens zonder punt
verlies.

REA is veruit de sterkste in 2B. Met
aantrekkelijk en snel zaalvoetbal
overspelen zij de tegenstanders. Rabbel Boys had geen verweer tegen het
sterke REA team, 6-1. Kandidaten
voor plaatsing in de kruisfinales zijn
Wapen van Zandvoort, Lippies Boys
en Geerling Auto Service.

Vrijdag 11 juni om
19.00 uur zal per
opbod zonder
opgeld d contant
worden verkocht
enige stoelen,
tafels, kasten, serviesgoed etc. etc.
afkomstig uit inboe-"
dels. Kijkdag
vrijdag 11 juni van
10.00-18.00 uur.
De verkoping vindt
plaats in het
Antiekcantrum,
Dorpsstraat 51 a,
Oegstgeest,
tel. 071-170134

Rinke hulp in de
huishouding
gevraagd
1 ô 2 maal per week.
Werktijden n.o.t,k.
Mevr. Gaus
Kerkstraat 14
tel. 12102

Oprukkend naakt

Iemand van de Zandvoortse
Reddingsbrigade uitkijkend

De PvdA lijkt haar zin te krijgen in
het streven het naaktstrand meer
naar de Rotonde te verplaatsen,
omdat het huidige naaktstrand te
ver weg is.
Niet dat het gemeentebestuur de
zienswijze van de PvdA deelt,
maar de badgasten doen dat kennelijk wel. „Een ontwikkeling
waaraan weinig te doen valt. De
mensen liggen naakt in een stoel
en hebben een handdoek binnen
handbereik. Zodra ze zien „een
officieel uitziend persoon", of de
handdoek gaat over het naakte
deel, de oogjes onschuldig gesloten, het gezicht naar de zon gewend en wie doet je wat?" zo wordt
gezegd.
Van dit soort „naaktgebeuren"
wordt dan ook weinig ophef gemaakt, men laat het oogluikend
toe.
Anders wordt het wanneer iemand
in Eva's kostuum op het strand
ligt. De strandpachter voelt zich
dan wel verplicht er eens naar toe
te wandelen en de badgast te verzoeken „of de broek aan, óf duizend meter verder lopen".
Dergelijke taferelen worden altijd
met spanning gevolgd door de aanwezigen. De meest waanzinnige
excuses worden verzonnen om de
bikinislip uit te laten, de top hoeft
al lang niet meer, dus dat is mooi
meegenomen. Wat denkt u van de
volgende: „Ja maar m'n broek zit
vol zand en dat schuurt". Dus
blote billekes schuren niet op een
heet strand, óf nog een mooie „ 't
Zit zo warm mét (net patat mét, of
zonder).

ARTSEN

WATER
STANDEN

Doodtij dinsdag 15 juni.

gestemd?

Kerkstraat 22, Galerij 16 - Zandvoort
tel. 02507-13951 of 020-242222/255444

Een ander probleem zijn de „losse
handen" van de gasten. Zo verdween er deze week weer een racefiets uit de berging van een strandpachter, portemonnee's zijn al
lang niet veilig meer, evenmin de
sieraden etc. Een mens wordt bijna
verplicht naakt naar het strand te
vertrekken en dat zou weer een
heel ander probleem geven.
Misselijk was overigens ook de
sport uitgeoefend tijdens de pinksterdagen. Badgasten die op de
fiets naar het strand gingen, veel
uit omliggende gemeenten, Haarlem, Halfweg, Hoofddorp en Amsterdam, met de kleintjes voor en
de scheppen achterop de fiets (of
andersom) kwamen toen ze naar
huis wilden gaan tot de ontdekking dat de banden van de fiets
„plat" stonden en er hielp gen

Gevraagd

JONGEN
ca. 18 jaar voor de
afwas (afwasmachine aanwezig)
en bijkomende
keukenwerkzaamh.
Snackbar-Rest.
HAROCAMO
Kerkstraat 14
tel. 12102

MEISJE

Hamburger
Kotelet
Halve kip
Biefstuk
Grote zigeunerspies
Incl. stokbrood, sauzen en salade.

BLOEMEN
: houden van mensen, mits gekocht bij de
echte vakman!
Mensen houden van reizen, ja u raadt het,
mits verzorgd door echte vaklieden!
U boekt toch ook bij zo'n echt

Vrijdag vanaf 22.00 uur, zaterdag en zondag
vanaf 17.00 uur.

2,00
3,50
6,00
7,50
6,50

Talentenjacht
Hartstikke leuk was ook de tweede
talentenjacht die afgelopen zondag werd gehouden. Een groot
aantal toeschouwers en debutanten hebben zich kostelijk geamuseerd. De tweede prijswinnares
sleepte er een proefopname in een
grammofoonplatenstudio uit en
een extra prijs was er onder daverend applaus voor de organist die
ondanks een handicap, geweldig
speelde.
Op 20 juni wordt de volgende talentenjacht gehouden, telefoonnummers voor opgave en mlichtingen: 020-245852 of 02507-17170
Ook enthousiasme dinsdagavond
bij Klaas Koper, waar het aantal
fietsers tot boven de vierhonderd
is gekomen, dat zijn er meer dan
vorig jaar op dezelde datum.

Muziek
foto Jenny E. Wesly
pompen aan, want men had zich
beziggehouden met het verwijderen van de ventielen en slangetjes.
Misschien moet men heden ten
dage met een reserve-ventiel naar
het Zandvoortse strand, reservefiets is misschien nog beter.
De strandpolitie heeft er handen
vol werk aan. Overigens werkt het
nieuwe systeem uitstekend, zo
wordt van de zijde van de strandpachters gezegd. Net weermannetjes zijn het geworden die Zandvoortse agenten van het stranddetachement. Bij mooi weer zijn er
veel die uit het huisje komen, bij
slecht weer zie je slechts één of
twee koppies in de Rotonde.

Zaterdagavond wordt er op het
strand vuurwerk gehouden, medewerking wordt verleend door de
Harmonie Excelsior uit Hoofddorp. Hiervoor wordt dan speciaal
een vergunning verleend.
De muziek wordt tegenwoordig op
het strand niet vergeten, onbekend is wellicht dat. wil men in zijn
paviljoen of op het terras, óf mechamsche muziek óf „levende"
muziek ten gehore brengen, dan
moet men hiervoor wel een vergunning hebben. Het is maar een weet,
de strandgast zal zelf wel bepalen
welke muziek, of helemaal geen
muziek, hij mooi vindt en zijn stekkie daar zoeken waar het aangenaam toeven is.

Hervormde kerk, Kerkplein:
Ongevallen 023-319191, besteld ver- 10.00 uur: voorganger nog niet
voer
tel.
023-319277.
WIJKVERPLEG1NU
bekend. (Crèche aanwezig)
Zr. T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel.
Gereformeerde kerk, Julianaweg
12382.
15:
TAXI
APOTHEEK
10.00 uur: ds. L. Dorst van SantTelefoon 12600 en 16843.
Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Muipoort.
der, telefoon 13185.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF
Nederlandse Protestantenbond,
Telefoon 17641.
Brugstraat 15:
VERLOSKUNDIGE
10.30 uur: ds. J.C. Beekhuis,
Mevr. Chr. Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, Zandvoort, tel. 02507- ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK Doopsgez.pred. te Haarlem
Rooms Katholieke Kerk
14437, b.g.g. 023-313233.
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g. Parochiekerk St. Agatha, Grote
DIERENARTS
023-320899 of 320464). Spreekuur op Krocht:
Mevrou*. Dekker, Thorbeckestraat werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur, Zaterdag 12 juni: 19.00 uur Eucha17, tel. 1S847.
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur. ristieviering met orgel en samenVerder volgens afspraak. Voor deze zang.
GESLACHTSZIEKTEN
hulpverlening, beschikbaar voor ieVoor algemene informatie tel. 023- dere inwoner van Zandvoort geldt dat Zondag 13 juni: 8.45 uur Stille
10.45 uur Eu320202 (dag en nacht).
er voor de vrager geen kosten verbon- Eucharistieviering;
charistieviering met rnedewerden zijn.
king van het St. Caecilia kerkCENTRUM VOOR VRIJWILLIGE koor.
Radiokerk Blocmendaal, VijverHULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp tel. weg 14:
17373. Op alle werkdagen van 11.00 9.30 uur ds. E.Th. Thijs; 19.30 uur
tot 12.00 uur. Ook schriftelijk: Post- ds. L.J. Boeyinga
Geboren: Avi Mosheé, zv. Ja'akov
bus 100, 2040 AC Zandvoort.
Avadja en M.C. Franken; Michel,
zv. B. van kampen en J.E.M. VisSTICHTING WIJKRAAD NIEUW Kerk van de Nazerener, Zijl weg
ser; Patrick, zv. C.G. Zwemmer en
NOORD
218, Haarlem:
S. Rosenboom.
Telefoon 18083.
9.30
uur Bijbelgespreksgroep en
Gehuwd: D.O. Vastenhouw en
zondagsschool; 10.30 uur ds. J.
WERKLOZENCOMITÉ
N.G. Moll; J. Westland en C.E.M.
Spreekuur iedere maandagmorgen Smink (morgendienst); 19.00 uur
Paauw; E.A.M.M. van Nes en H.
van 11.00 tot 12.00 uur in de openbare ds. J. Smink (zendingsdienst)
Biel.
bibliotheek. Op dat tijdstip ook tele- woensdag 16 juni: 20.00 uur BijOverleden: Wiete Harms, 71 jr. fonisch
bereikbaar onder nr. 14131. belstudie / bidstond.

Gevraagd

barbecuen

De foto kan afgehaald worden
op ons kantoor Gasthuisplein
12 te Zandvoort.

Café - Restaurant Delkia
Kerkstraat 16-Tel. l 2270

Kwaliteit, service en prijs

? T f

Dat zijn onze kenmerken.

Specialiteiten:

Bar Bodega Noord

iedere vrijdag, zaterdag, zondag

strandpachters!

Losse handen

Toch ook uw reisburo?
Voor Zaken en Privé hebt u er voordeel mee!

Celsiusstraat 196, tel. 16044
Vanaf vrijdag 11 juni

Want gered moet er worden,
geen drenkeling, dan de

Vanmiddag is het dan zover, dan
beleven de oudere Zandvoorters
hun dagje „koppie koffie" op het
strand. Het schijnt een grandioze
dag te worden, want na de avondmaaltijd, (er komen ruim 150 gebakken scharretjes en ook kleine
broodjes „garnael" zullen er genoeg zijn), wordt een ouderwetse
badpakkenschow gehouden door
de Wurf en een Zandvoortse doopplechtigheid wordt in de herinnering teruggebracht. De weersverwachting is evenals het programma goed. dus het wordt een mooie
middag en avond, dat kan niet
missen.
Bij Strandpaviljoen Johnny zal het
druk zijn vanavond.

CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND

Datum
HW LW HW LW
10 juni
6.18 2.02 18.49 14.33
11 juni
6.58 2.38 19.26 15.07
12 juni
7.37 3.17 20.05 15.35
13 juni
8.24 3.59 20.54 16.13
14 juni
9.18 4.46 21.51 17.10
15 juni
10.19 5.44 22.53 18.20
16 juni
11.22 6.49 24.00 19.30
17
juni
12.25 7.58 00.00 20.37
De komende week staat opnieuw een
Maanstanden:
14 juni LK 20.06
In 2A maakte Duivenvoorden een be- interressant programma te wachten,
langrijke stap in de goede richting waarin de eerste beslissingen waar- uur.

FREDJE VAN RHEE

een olievlek?

Koppie koffie

BRANDWEER

Bij de veteranen is Reisbureau Kerkman de voornaamste kandidaat voor
de uiteindelijke overwinning. Het
team, met Jan Jongbloed in het doel
en Frits Flinkevleugel. gaat na vier
wedstrijden ongeslagen aan de leiding. Hairshop en Pim Janssen hebben nog een kans op de zege, doch
hebben twee verliespunten meer dan
Reisbureau Kerkman.

EEN BORREL

moet worden, of speurend naar

Telefoon 12000.

Reprox is goede tweed ein deze klasse
door een verrassende overwinning op
Nihot.

drinken we bij voorkeur in een echt
Zandvoorts café, voor thuis halen we hem bij
een echte slijter, maar onze reizen boeken we
bij een echt reisburo, bijvoorbeeld

over zee of er hulp geboden

Nu maar hopen dat de weermannetjes vaak buiten zullen zijn.

POLITIE

EUROSOL

Verkoping

Gesnapt

Telefoon 13043.

Huisartsenpraktijk Bouman en Mol.
Arts: G.J.J. Mol, tel. 15091 en 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen.
Ook in 2C een duidelijke koploper. Anderson tel. 12058, Drenth tel. 13355,
Colpitt maakt veel indruk door iedere Flieringa tel. 12181, Zwerver tel.
tegenstander met groot overwicht 12499.
aan de kant te zetten. Drommel had TANDARTS
ook weinig in te brengen tegne het Telefoon 023-313233.
goede spel van Colpit, 6-1.

Bovendien was er voor Daan Fens ene
uitnodiging deel te nemen aan een
gymnasiumconcours dat elk jaar op
de Olympia in Griekenland wordt gehouden.
door concurrent TZB Kerkhoven met schijnlük te verwachten zijn.
Proficiat!
ATRICOSA
Het goedkoopste adres
voor bloemen, planten
en luinartikelen.
Leeghwaterstraat 5
Hoofddorp,
tel. 02503-33017
Bezorging aan huis.

Vuil
Enkele weken geleden werd door
de strandpachters tijdens de commissievergadering
bezwaar
gmaakt tegen de nieuwe tarieven
die worden berekend voor (huis,
c.q. strand)vuil dat op het vuillaadstation wordt aangevoerd.
Gezegd werd toen dat men na een
warm weekeinde wel één ton van
het strand raapte, door wethouder
Aukema zou die hoeveelheid eens
gecontroleerd worden want dat gewicht vond hij wel wat hoog.l
Hoewel het weer borg heeft gestaan voor enkele warme weekeinden, heeft de wethouder nog geen
tijd gevonden om met de weegschaal onder de arm naar het
strand te gaan om het vuil te
wegen, drukke werkzaamheden
hebben dit waarschijnlijk verhinderd.
Uoor de strandpachters is inmiddels wel gewogen en eerlijk wordt
bekend dat men zich niet in de
hoeveelheid, maar wel in het gewicht heeft vergist. Het blijkt een
halve ton te zijn. Door het vele
plastic dat wordt opgehaald leek
het meer te zijn dan het was. „ Wij
halen wel het volume, maar niet
het gewicht", aldus voorzitter
Paap.
Wanneer de strandpachters eerlijk
bekennen dat het de helft van het
geschatte gewicht blijkt te zijn,
zou het gemeentebestuur dan niet
kunnen overwegen, ook de strandpachters half tarief te berekenen
voor het aangevoerde vuil?
Uiteindelijk is dit vuil afkomstig
van de toerist die Zandvoort
broodnodig heeft om het hoofd
boven water te houden en betekent de post „vuilafvoer" voor de

strandpachters een hele uitgaaf.

7-3 terug te wijzen. Duivenvoorden
gaat aan de leiding met zeven punten
uit vier wedstrijden. Aleichem Boys
staat er iets gunstiger voor. Een nipte
2-1 zege op Autovision betekende de
derde overwinning.

Spannende strijd in
zaal v oetbaltoernooi
toernooi stijgt de spanning met
de dag. Onder enorme publieke

Nu maar hopen dan dat er voor
Zandvoort geen olieveld wordt gevonden.
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voor de bediening.
Ca. 18 jaar
Snackbar-flest.
HAROCAMO
Kerkstraat 14
tel, 12102

reisburo?
Uw keuze fs dan niet zo moeilijk, want we
doen meer dan goed voor ons is, omdat het
goed voor u isl
Ook voor u:

EUROSOL

Kerkstraat 22. Galerij 16, Zandvoort
Tel. 02507-13951 of 020-242222/255444
K om of als we er niet zijn bel! Echt doen!

Te huur

Gemeubileerd
tuinhuis
Tot 30 november
1 pers. Huur 435,per maand
Br. o.nr. Z599
bur. v. d, bl.

Biefstuk Champignons
Bief stuk Pepersous
Biefstuk Stroganoffsaus
Duitse Biefstuk
Tournedos Champignons
Steak Delicia 300 gr.
(verse paprika, uien en champignons)

Entrecôte
Varkenshaasje
T-bonesteak, 500 gr.
Nasi Goreng Spec.
Bami Goreng Spec.
Macaroni, ham en kaas
Goulash met rijst en doperwten

Voor de kinderen:
Kroket met frites
Frikadel met frites
en heerlijke pannekoeken

Onze vleesgerechten zijn allen voorzien van
FRITES of GEBAKKEN AARDAPPELEN, Dl V. VERSE GROENTEN.

V. :£K!V"2D!A28/30
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TÜM POES

WASVERZACHTER

BROKJES

fijn geparfumeerd

YOGHO
YOGHO

in
handige can

in de smaken feft>>
frambozen en

PROVIAND:
O
O
O
O
O
O
O
O

HOTEL KOFFIE roodmerk - pak 2BO gram . . . 2.98
TABLETSUIKER pak 1000 gram
2.59
KOFFIEMELK blikje 170 gram
3 «oor 1.49
CAPITA COFFEECREAMER pot 200 gram ..
KOFFIEFILTERZAKJES no2,doos80 stuks
A. J. P. SOEPEN zilverzakjes
UNOX CREMESOEPEN
KIPPEVLEES IN BOUILLON pot 340 gram ..

LONGDRINKGLAS

HOLS KLUIVEN
doos

600

S

t

HEINEKEN BIER

FLEDRIL

blik

0.33

voor bont en fijn

liter
O PEPER EN NOOTMUSKAAT

busje 50 gram ...

o TOMATENKETCHUP tube
O
O
O
O
O
O

79

PROEFPAKJE

250
gram

1.09

2AANSE MAYONAISE tube
' 85
PINK ZALM blik 106 gram
1.99
UNOX LEVERPASTEI
3 blikjes voor 1.49
BOTERHAMKORRELS melk of puur, pak 300 gr. 1.39
HOMBURG LUNCHMEAT blik
1.49
KING pak 4 rollen
1.39

DADSCHDIM
VAN HOUTEN

Mono, Penlight of
Engelse staaf

LITER

SMIÏHB CHIPS

GEVÜLOE REPEN

naturel of paprika

in diverse smaken

fc-> • •" • •

O RANG pak 4 rollen
O TOP DROP pak 3 rollen
O MENTOS pak 3 rollen
O STIMOROL familypack 5 pakjes
O OLVARIT BLAUW diverse smaken
O ALMIRON A - B blik 900 gram
O LASSIE TOVERRIJST pak 400 gram
O HALVE HAANTJES -300 gram

1.39
1.29
1.29
1.99
92
10.29
1.29
2.98

PICOPLAST
alle
am
soorten '^v
pleisters -^

SAD-MASSAGE-SPONS

••••••••••••••••••••

nu

a 30 GRAM

•••••••••••••••••••••••••i*

CALOR

ff/ack& Decker
- ArVorkmaté536
"'"

' " ) • • '

.

,

.

FOBNUISAANSTEKER

...

Opvouwbare Werkbank

werkt zonder vuursteentjes,
zonder batterij en zonder
snoer
MET TEFAL GARANTIE!

O AFWAS MET CITROEN literflacon
49
O PEPSODENT TANDPASTA tube 70 ml
79
O GROOT SCHRIJFBLOK
1.89
O ENVELOPPEN pak 50 stuks
1.19
OBICBALLPOINTS
2 stuks voor 1.29
O PLASTIC WEGWERP BEKERS rol 50 stuks . . . 1.59
O „MEERBERG" LUCIFERS pak 10 stuks
45

doorsnede

24 cm

per stuk 99
99
1.89
4.98
1.29
1.79
1.19
1.09

b.

INSECTENSPRAY
doodt muggen
en vliegen direkt

spellen:
voor •
WEGWERP AANSTEKERS
PAGE ZAKDOEKJES pakket 6 pakjes
JORDAN TANDENBORSTEL
BILLIES LUIERS pak 30 stuks
KRUIDENSHAMPOO Macon 200 gram
WASKNIJPERS zak 50 stuks
KIKI TOILETZEEP 3 stukken
TOILETPAPIER pak 4 rollen

'\

VAPDNA

in handige depper,
inhoud 50 ml

O
O
O
O
O
O
O
O

STUKS

mm

CBWJR
COCKER

WANDEIPOP

royale |g ^§
260 mlS|0

HEREN-ZAKDOEKEN
in fraaie geschenkdoos

•U-i!« k<L;:.<.
V^%M$
p^:j-;ff ^j^pj

VOOR^

Met ratel,
lievelingsspeelgoed
voor de
kleintjes!

'

,'
;

Gemeenteraadsverkiez ing

Verkiezing leden Gemeenteraad
woensdag 2 juni 1982

Vervolg van pag. l

Aantal kiesgerechtigden: 12562

Opkomstpercentage :70,1

%

i
... Stembureau
1. Cultureel Centrum

512

2.Dr.Albert Plesmanschooï

391
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WEEKMEDIA 30

87

72

28

71

13

7

16

806

82

103

59

47

25

4

68

779

3. Oranje Nassaukleuterschool

557

89

108

72

76

19

7

18

946

4,Gemeenschapshuis

270

104

111

59

47

26

12

38

675

5.Hannie Schaftkleuterschool

385

110

136

73

62

34

8

44

852

ô.Jcsina van den Endenschool

271

au

202

84

53

'*3

4

82

823

T.Calvijnzaal

416

136

120

84

52

29

11

26

874

8. van Heuvep Goedhartschool

310

70

176

95

64

50

14

b5

824

9. voormalige kleuterschool Hummeloord

351

88

163

110

50

62

28

859

25

7
4

27

777

6

590

10. Huis in het Kostverloren

379

134

117

59

32

1 1 .Bodaanstichting

400

79

49

10

41

4

1

4250 1063

1357

733

595

330

79

Totaal

398 8805

1

Uit jaaroverzicht blijkt

Volgens wethouder Ide Aukema
(PvdA) heeft de landelijke trend ook
bij de gemeenteraadsverkiezing in
Zandvoort toegeslagen, niets meer en
niets minder. Hij zegt dan ook niet
teleurgesteld te zijn. „Deze uitslag
was min of meer ingecalculeerd. Je
hoopt op meer, maar het zat er niet
in", aldus Aukema.

Collegevorming
Inspraak Nu zegt bij monde van de
fractievoorzitter Flieringa zeer tevreden te zijn met de uitslag. „Als je
behoudt wat je hebt moet je dat ook
wel zijn. De collegevorming zal uiterst
moeilijk zijn", aldus de huisarts. „De
beste man moet op de beste plaats en
dat zie ik niet zitten".
Het huidige college (Inspraak Nu,
CDA en PvdA) is door de uitslag van
de stembus uiteengevallen. Ook de
fraktievoorzitter van de PvdA, Gert
Toonen, een nieuw college niet direkt
zitten o „het moet een college worden
van WD en Gemeente Belangen.
Want ik denk niet dat noch het CDA
noch de PvdA met de WD op één lijn
kunnen komen", is zijn eerste reaktie.
„Wij willen alleen het college in met
een goed programma. Het circuit en
natuurlijk de woningbouw zijn daarin
zeker geen vrije kwesties", aldus Too-

nen, die een samenwerking met de
WD in het college niet direkt uitsluit,
evenmin als een oppositierol voor zijn
partij. „Het is nu nog te vroeg, maar er
zal zeker een stevig partijtje onder• handeld moeten worden wil de PvdA
deelnemen in een college waarvan
ook de WD deel uitmaakt.
Aan de hand van de verkiezingsuitslag
kan het nog een lange hete zomer
worden in de badplaats.

ZANDVOORT - Vrijdagavond 11
juni wordt in de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg de
film „They shoot horses don't
they?" vertoond. Aanvang 21.00
uur, toegang gratis, er is een
kofficpauze.
De film werd gemaakt naar het
gelijknamige boek van Horace
McCoy en geregisseerd door Sydney Polak.

Jane Fonda speelt hierin de rol van
het meisje dat zich hard en cynisch
staande houdt, Michael Sarrazin is
haar goedige, simpele partner, die
haar het verlosende schot geeft, Gig
Young de vlotte charmante organisator, die het eigenlijk allemaal een
rottroep vindt. Deze overbekende film
geeft gestalte aan een dansmarathon,
zoals deze in het begin der j aren dertig
tijdens de crisistijd, veelvuldig werden georganiseerd.
In de film komt het publiek om de
ellende van anderen te zien en zichzelf
daardoor wat beter te voelen. De dansparen bestaan uit verschillende soorten armoedzaaiers. Zij moeten dansen
tot zij er bij neervallen, dag en nacht,
met om het uur tien minuten rust,
zelfs onder het eten moest men in
beweging blijven en zo wekenlang.
Het paar dat dit het langst volhoudt,
wint de beloofde prijs.
De zaal geeft de indruk van weelde
door de kleurige lampen, de opgeiiangen glinsterende papieren en het orkestje in evening-dress. De floormanager zorgt dat het publiek de nodige
sensatie krijgt, door van tijd tot tijd
een ren oftewel een snelwandelwedstrijd in te lasten.
Bijna onthullend toont de camera ons
de gezichtsuitdrukkingen, de slepende bewegingen, het wiegende, bijna
stilstaande dansen en op elkaar hangen, de ren in slow-motion, het fanatisme en de hunkering.
In het middelpunt van de vertoning
staan het meisje Gloria en de jongen
Robert, die toevallig eikaars partner
worden. De organisator tracht de
De tronc-baten, waaruit salarissen van het voltallige personeel worden voldaan,
show attractiever te maken door hun
bedroegen in 1981 ƒ 37.7 miljoen, hetgeen circa ƒ 1.9 miljoen lager was dan in
huwelijk te regelen tijdens de mara1980.
thon, maar Gloria en Robert stoppen.
Met de vakbonden vindt op dit moment overleg plaats teneinde te komen tot een
Gloria geeft Robert een revolver, om
CAO. Bijzondere aandacht zal hierbij gegeven worden aan de specifieke
haar te helpen uit een leven, waar
tronc-constructie, aldus het jaarverslag van de Nationale Stichting tot exploitatie geen plaats meer is voor een roekeloze
en onstuimige individualiteit. Robert
van casinospelen in Nederland in haar jaarverslag 1981.
schiet, want een paard dat gestruisen, waarmee dan Roulette, Jackpot slag.
keld is, doodt men toch ook (een
en Black Jack gespeeld kan worden.
jeugdherinnering).

Minder goklustigen naar
ZANDVOORT - Achtentwintig:- gen wordt in het jaarverslag genoemd,
duizend bezoekers minder dan in als andere oorzaak van de terugloop
het jaar 1980 heeft het Casino in van de bezoekersaantallen in de casiNederland. Buitenlandse en
Zandvoort in 1981 ontvangen. no's in casino's
in Nederland vormen
Hoewel het afgelopen jaar toch illegale
een belangrijke concurrentie, terwijl
nog altijd zo'n kleine tweehon- ook de stijging van de toegangsprijderdnegentigduizend
(288.721) zen van invloed is geweest op de
mensen graag een avondje naar concurrentie positie van de Nederhet Casino kwamen, blijft het landse casino's.
Hier staat tegenover dat het effect op
bezoekersaantal dalen.
In 1980 kwamer er 71.000 bezoe- het spelresultaat van het teruggelobezoekersaantal uitgaande van
kers minder naar Zandvoort, dat pen
een besteding van ƒ 74,- per bezoeker
werd toen geweten aan de ope- te
becijferen op circa ƒ6.4 miljoen.
ning van het casino in Scheve- De verhoging van de entreeprijs heeft
ningen, doch uit het jaarverslag echter wel gezorgd voor een beter
van de Nationale Stichting Casi- bedrijfsresultaat.
no Spelen blijkt dat de dalende
lijn zich voortzet.
Vrees
In het jaarverslag wordt gezegd
dat de teruggang van bezoekers In het jaarverslag van 1980 werd reeds
in aantallen het grootst is in melding gemaakt van een betrekkeValkenburg (44.000 bezoekers lijk omvangrijke fraude. Deze is in de
1981 afgewikeld en leidde tot
minder), en in Scheveningen het loop vanvan
een belangrijk aantal meminst (15.000), doch dat de con- ontslag
dewerkers.
juncturele omsiandigheden in De vrees, dat deze fraude verstorend
1981 zeker een rol zullen hebben zou werken op het imago van de
gespeeld.
stichting is ongegrond gebleken. „In
het algemeen lijkt gesteld te kunnen
worden, dat het streven, het beeld dat
, Concurrentie
de buitenwereld van de stichting
-Een toenemende concurrentie van an- heeft, te verbeteren, niet zonder resuldere vergelijkbare kansspelinstellin- taat is gebleven", aldus het jaarver-

Kolk The er speelt
in Hotel
ZANDVOOBT - Op vrijdag 18,
zaterdag 19 en zondag 20 juni
wordt in hotel Keur aan de Zeestraat het „Kolk" Theater uit
Amsterdam verwacht, dat in een
vrije produktie een uitvoering
brengt van „De Typisten" van
Murray /Schisgal.

zodat men in september een avondvullend programma kan brengen.
In verband met de beschikbare ruim-

te lijkt het noodzakelijk van tevoren
een plaats te reserveren. Dit kan
vanaf aanstaande maandag 14 juni

bij Hotel Keur, Zeestraat 49, tel.
02507-12023. De kosten bedragen
ƒ 5,— p.p., aanvang der voorstelling
Het „Kolk" Theater bestaat uit vier 21.00 uur.

man, te weten Son Koper, Peter Broekaert, Hilly Ruardy en Ben Fijma, die
gezamenlijk zorgdragen voor de uitvoering.'.
De toneelschrijver Murray Schisgal
staat erom bekend in een satirische
stijl cliché's aan de kaak te stellen.
Zo ook in De Typisten, waar in één
uur tijd het leven van een vrouw (Son
Koper) en een man (Peter Broekaert)
die samen óp een kantoor werken,
door de toeschouwer wordt meebeleefd.
;
In dat uur voltrekt zich een periode
van veertig jaar, (het stuk begint om 9
uur 's morgens wanneer Broekaert
voor het eerst in zijn nieuwe baan
begint, en eindigt veertig jaar later
aan het einde van de laatste werkdag).
;'
Het Kolk Theater heeft veel succes
geoogst mjet deze eenakter in het
Shaffy The;ater en het Jam Theater in
Amsterdam. Momenteel wordt gewerkt aan een uitbreiding van het
programma met nog een één-akter,

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout.
Verschijnt iedere donderdag.
Uitgave WeoJcn-iedia B.V., Amstelveen
Hoofdkantoor: Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
tel. 02977-28411, Postbus 264, 1430 AG
Aalsmeer; geopend van 8.30 tot 17.00 uur.
kantoor: Gasthujsplein 12, Zandvoort,
tel. 02507-17166, postbus 26 2040 AA,
Zandvoort; geopend maandag van 13.00
tot 16.00 uur, dinsdag van 10.00 tot 16.00
uur, woensdag van 9.00 tot 12.00 uur,
donderdag 10.00 tot 13.00 uuren van 14.00
tot 17.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Abonn«m«it»pf<|»: f 15,60 per half jaar;
l 31,20 per jaar. Voor pos ta bon nee s gelden andere tarieven. Losse nummers
f 0,65.
Redactie: Dick Piet (chef), Margreet Ates
(Zendvoortf, Alice Verwey (Heemstede),
Jaap Kok. Fon Tunnissen en Nico Volkers
(Haarlemmermeer).
VetfcoepltMor: D. Loduwegen.
Nitxiorglng: Abonnees die de krant niet
hebben ontvangen kunnen op vrijdagochtend bellen tussen 9.00 en 12.00 uur,
02507-17166.
Uiterste inlevertermijn redactie: woonsdagmorgen 10.00 uur.
Uiterste
inlevertormijn
advertenties:
woensdagmorgen 10.00 uur.

Welkom
Ter verbetering van de concurrentiepositie wordt ook gedacht aan de
verstrekking van een zogenaamde
„welkomst-jeton". Deze jetons kunnen niet voor geld ingewisseld worden, maar slechts gebruikt worden
om mee te spelen. Bij de entree-prijs is
dan een „welkomst-jeton" inbegrepen.
Verwacht wordt dat deze maatregel
het totale bezoek positief zal beïnvloeden. De stichting baseert deze optimistische kijk op de opvijzeling van
het bezoekersaantal op de ervaringen
die buitenlandse casino's met deze
jeton hebben.

Uitbreiding spelaanbod
Om de daling van het bezoekersaantal tegen te gaan, heeft de stichting
begin 1982 het spelaanbod aanmerkelijk uitgebreid. Zo kan men nu terecht
in de casino's voor American Roulette
en Baccara. Daarnaast v/ordt veel
verwacht van de plaatsing van speelautomaten in de casino's. Het Wetsontwerp Speelautomaten moet nog
door de Tweede Kamer, maar is reeds
door een bijzondere commissie behandeld. Wanneer het licht voor de casino's in deze op groen wordt gezet, dan
zullen de zogenaamde kleinere spelers
ook de casino's bezoeken. Gedacht
wordt door de Stichting deze speelautomaten in een aparte ruimte te plaat-

Leerlingenconcert
KENNEMERLAND - Op donderdag
10 juni a.s. speelt een aantal lichte
muziekensembles van het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland in de Zanderzaal, Groot Heiligland. Er wordt in
verschillende stijlen en uiteenlopende
niveaus gemusiceerd, waardoor het
programma een gevarieerd karakter
heeft.
De combo's en ensembles staan onder
leiding van de docenten Lucas de
Bruin, Johan Jongstra, Hans Kunneman, Henk van Lier, Liesbeth Brinkmann, Ferry Otte en Ed Roest.
Aanvang 19.30 uur. Toegang vrij.

FEEST IN NIEUW NOORD

peelterrein officieel „opengegleden"
ZANDVOORT - Feest, groot feest
was het voor de jeugd op zaterdag
5 juni in Nieuw Noord, waar het
speelterrein aan de Lorentzstraat
officieeSl in gebruik werd geno-

men.

hebben vervolgens uitbunding genoten van vele wedstrijden en aktiviteiten, die door de flatcommisie Lorentzstraat 23 /179 oneven en 42-148B even
voor de jeugd op touw waren gezet om
de officiële in gebruikname te vieren.
Er waren zakloopwedstrijden, koekhappen, een voetbaltoernooi voor jongens en meisjes, bliklopen, touwtrekwedstrijden terwijl een groot aantal
balonnen werd opgelaten.
Erg veel complimenten ontving de
flatcommissie van ouders en ook van
het gemeentebestuur want het speelterrein kan gelden als een voorbeeld
voor velen.

Dit geschiedde door wethouder
Jan Termes die werd uitgenodigd
van de glijbaan af te roetsen,
dwars door een lint heen, waarmee het officiële gedeelte zou zijn
afgewerkt, hierna was het terrein
voor de jeugd.
Met behulp van Marian Berlott,
lukte het de wethouder wónderwel, de glijbaan in één ruk te Fietscrossbaan
nemen, dit tot grote vreugde van
Door de flatcommissie is naar voren
de omstanders.
Meer dan honderdvijftig kinderen gebracht dat door hen getracht kan
worden een fietscrossbaan te realiseren, hiervoor zou de gemeente echter
bij moeten dragen in de kosten. In de
commissievergadering financiën van
7 juni werd dan ook voorgesteld hiervoor een crediet van ƒ 4300,- beschikbaar te stellen. Een voorstel waarmee
commissieleden zich wel konden
ZANDVOORT - Op zaterdag 12 juni de
zodat ook dit laatste ona.s. organiseert het Haarlems Blazer- verenigen,
derdeel van het speelterrein missensemble van de Stichting Jeugd en schien
Muziek o.l.v. Simon Butter een con- worden.nog dit najaar gerealiseerd kan
cert in de Hervormde Kerk te Zand- Blijft alleen nog het probleem voor de
voort. Medewerking wordt verleend flatcommissie het toezicht houden op
door Hepk van Amero.m, een der orga- de kinderen, zodat de ouders ook de
nisten van deze kerk, die enkele soli jongsten met een gerust hart kunnen
op het fraaie Knipscheerorgel ten ge- laten vertrekken naar het speelterhore zal brengen.
rein. „Wij hebben nog steeds geen
Er is een gevarieerd programma sa- aanmelding
gehad van een G5+-er of
mengesteld met werken van o.a. Beet- iemand
veel vrije tijd, bijzonder
hoven, joh. Seb. Bach en Hendrik jammer met
want diegene zal met open
Andriessen.
armen worden ontvangen", aldus de
De baten van dit concert komen ten flatcommissie,
die alsnog graag de
goede aan het, orgclrestauratiefonds. telefoonnummers
wil noemen waar
Plaatsbewijzen - tevens programma - men zich kan melden,
namelijk tel.
zijn tegen een geringe vergoeding ver- 18418 (Familie Al), tel. 17968
(Familie
krijgbaar bij de ingang van de kerk. Feith) of tel. 19120 (Marian Berlott).
De aanvang van dit concert is op 20.00 Zaterdag is wel gebleken dat de flatuur gesteld.
commissie met de uitvoering van haar
initiatief oen schot in de roos heeft
gedaan, want het speelterrein valt na
''Wcekmedia
., t •*•«*>,_ . „.i*.-. '.
enkele weken al niet meer weg te
denken uit deze woonomgeving. De
jeugd maakt er veelvuldig en dank- Wethouder Termes „officieel" bezig het speelterrein in Nieuw Noord te
openen.
baar gebruik van.

Muziekavond
in Herv. Kerk

Reisgezelschap
Keos Visser, de zeezeiler met z'n
„Vrijheid II" is vorige week uil
Horta op de Azoren, waar hij door
pech enkele weken heeft moeten
doorbrengen, vertrokken. Hij wilde op weg naar Engeland, maar
koerst nu naar Malaga. Z'n boot is
weer goed bruikbaar. De mast is
gerepareerd en ook de motor loopt
weer als een trein. Maar hij is niet
alleen op weg, die wel een grote
omweg betekent op z'n reisplan.
Malaga ligt een eind uit de koers.
In Horta kreeg hij kennis aan een
vrouwtje, dat daarheen moest en
hem vroeg, of zij met hem mee
mocht varen, uiteraard tegen betaling. Het zal wel geen lelijkerd zijn
gewest, daarvoor ken ik Kees veel
te goefl en bovendien kan hij best
een paar centen gebruiken. Hij
fungeert dus momenteel als een
soort varende taxi-chauffeur.
Wanneer hij z'n vracht ter bestemder plaatse heeft afgeleverd stelt
hij zich voor via Lissabon, langs de
Portugese kust, de Franse kust te
gaan volgen en dacht zo ongeveer
in de tweede helft van juli in IJmuiden te arriveren. Hij zal dan
ruim een jaar gedobberd hebben.
Verder nieuws valt er momenteel
niet te melden. Hij heeft nu de
wind in de zeilen en het weer is
bijzonder mooi. Ik hoop u volgende week wat meer nieuws te kunnen melden, wanneer hij opnieuw
heeft opgebeld. Na alle narigheid
thans eindelijk goede berichten.
Hou je taai Kees, we zullen de vlag
uitstekend, wanneer je heelhuids
in IJmuiden binnenkomt. Dat
duurt nu hopelijk niet zo lang
meer.

Culturele opoe
Aansluitend op het bovenstaande
wil ik u ook nog even wijzen op het
onderstaande. Opoe nl. is deze
week afgeweken van het geven van
het originele receppie en bericht
mij het volgende: „heb ik me daer
deuze week kultureel bezig gehouwe en o.a. het ramport van iene
plan-kemissie bekeke. Let op en
leg ar De studiegroep Hervormde
kerk organiseert in onze gemiente
16 rondleidinge, vier orregel-keserte en drie zangers-aevende! Dat's
niet mis! En wat het verdere kulturele leven in onze gemiente betreft
kan je kunstzinnige vorming kraige deur tekenlesse in 't vermaelige
ouwe mannehois. Dat heet teugeswoordig kultureel centrum. D'r is
daer 'n stichting j.h.v.u. waer jeloi
kennen baetikke, kantklosse,
blomme skikke, boetsere en edelsmeje. Ze binnen ook bezig met
volkskultuur en alles wat daermee
saemenhangt as jeloi dat maer wete. Maer ons toonkunst Oratoriumkoor heb gebrek aan rpimte en de
bomskoite-bouwclub zit op de zolder van ons ouwe mannehois. D'r
benne nou negen piano-leerlinge,
24 blokfloiters en vier speule 'r
trekpiano, net as Engel Paap vroeger. De kulturele minderheje motte hun aige identiteit benouwe en
dat motte we respektere. D'r binnen ook Nederlandse kursusse
veur auslanderse mense en d'r
skaint behoefte te weze an ontplooiing van vrouwe. Ik hoorde
ook, let op!, dat ons vrouwe-café
zich op het terrain van vrouweedukaesie gaet begeve. D'r is al
een koppel van Sanverse vrouwevereniginge maer 'n cursus ,,Mensendieck" is niet sociael-cultureel.
D'r binne in Sanfert ongeveer 250
minse die tot 'n kulturele minderhaid behore, jae, jae! Ook hebbe
we 'n halve kracht ten behoeve van
boitelandse koters en d'r was 'n
werkloze-komitee, maer dat doet
niks meer. Toch is 't 'n aerdig

werkje veur de zeumeraevend, as
je toch niks anders te doen heb.
Nou jae, in elk geval veul plezier
dermee.
Intusse neemt opoe wel 'n pikketaenussie en heb op 'n andere,
menselaike menier ook nog plezier
in d'r ouwe laif onder al die goed
bedoelde naerighaid, die maer niet
echt van de grond wil komme,
messchien gaet de nuwe gemienteraed d'r wat an doen. Waer blaift,
om maer es iets te noeme. ons eens
zo beroemde mannekoor? En zo is
d'r nog zo veul te verhapstukke.
Sukses mense, we springe d'r allegaer bovenop!

Barbecue-festijnen
Er is weer een nieuwe rage in onze
gemeente ontstaan. Allerwegen
wordt meer en meer aandacht besteed aan het barbecuen in de
open lucht, vooral op midzomerse
dagen, zoals we die de laatste weken hebben meegemaakt. Ze branden zelfs houtskoolvuren in sommige voortuinen. Het stinkt'ontzettend en de bovenburen zitten
met de narigheid. Of dat zo maar
mag, weet ik niet. Bij het oprakelen van het uur krijgt men een
vonkenregen en dat is nog brandgevaarlijk ook. Ik weet echt niet, of
dat zo maar mag, maar zal er toch
eens naar informeren. In elk geval
in het open, vrije veld, kan het
geen kwaad en het is nog lekker
ook, tenminste wanneer je er wat
lekkers op legt, vlees en vis bijv.
In elk geval heeft onze Zandvoortse volkstuindersvereniging vorige
week een rijkelijk met bier en wijn
besproeide
barbecue-maaltijd
georganiseerd die is uitgelopen op
een volledige (eigen) vitamine-happening. Op het grote voorterras
van het complex van deze vereniging de Noordelijke duinen, groeide het uit tot een oergezellig
„openluchtfeest" dat tot ver in de
avond heeft voortgeduurd. En er is
wel het een en ander weggewerkt.
Dank zij de zeer aktieve evenementenkommissie is het een vitamine-happening van de eerste orde geworden. Vele ingrediënten,
zoals komkommers, uien, selderie,
worteltjes en goedgevormde kropsla stonden enkele uren tevoren op
het complex nog te koesteren in de
stralende zomerzon. Maar ook hier
gold: „sic transit gloria mundi". Er
was dan ook een keur van gerechten samengesteld, die met het
knappende vlees van de grote
houtskoolvuren een voortreffelijke, maar vooral gezonde maaltijd
garandeerde voor de meer dan 70
volkstuinders met hun dames. Het
terrein van de grote kantine was
versierd met vlaggen en later met
feeëriek brandende lampipns en
tuinfakkels. hetgeen een bijzonder
fraai schouwspel opleverde tegen
de achtergrond van de aandonkerende duinen. Tijdens de maaltijd
werd het woord gevoerd door de
voorzitter, de heer T.J. Huberts,
die o.a. wees op de voortreffelijke
geest in ceze Zandvoortse vereniging. De gezamenlijke maaltijd
was mogelijk geworden door de
spontane inzet van de vele vrijwillige krachten, die in uitstekend
teamwork een topprestatie leverden. Zij kregen dan ook een hartelijk en spontaan applaus.
Het ontbrak hier werkelijk aan
niets. Bovendien werd hier eens te
meer weer bewezen, dat onze
volkstuinders hoogstaande produkten kunnen kweken. Het uitzonderlijk fraaie zomeravond weer
zorgde daarbij voor de zeer geanimeerde stemming aan de tafels

K.Sr.

Voorstel PvdA:

Verlaag gastarieven
voor kleine gebruikers
ZANDVOORT - Omdat verlaging
van de gasprijs tegemoet komt
aan het streven de kosten van
levensonderhoud voor de laagste
inkomens te verlagen, heeft de
PvdA Zandvoort een systeem opgesteld dat een zuiniger gebruik
van aardgas kan stimuleren door
een lager tarief:i voor de eerste
1800 a 2000 m aardgas in de
toekomst te berekenen.
Gastarieven voor grotere gebruikers (meer dan 4000 m3) zouden
dan moeten worden verhoogd zodat de totaalopbrengst voor de
gemeente gelijk blijft.
Dit plan van de PvdA werd in de
laatstgehouden vergadering van
de commissie welzijn besproken.
Door de PvdA wordt erop gewezen dat de laatste vier jaar de
gasprijzen bijna zijn verdubbeld
en dat deze prijzen door de laagste inkomensgroep bijna niet
meer zijn op te brengen.
Reeds bij de
aan het eind van 1981 drong Ineke
Wind erop aan een onderzoek naar
verlaging van de gastarieven voor
mensen met lage inkomens te doen
verrichten. Voorgesteld werd toen
door de PvdA het voorbeeld van
Zaanstad te volgen om de geïnde
gelden van de gastarieven voorlopig
niet af te dragen, totdat een verlaging
van de gasprijs zou zijn bereikt. Hiervoor voelde de raad niet veel. doch
wethouder Van der Mije zou in het
Gewest Kennemerlund de „gasproblematiek aankaarten". Dit aankaarten heeft echter tot weinig resultaten
geleid, reden waarom de PvdA nu zelf

met een plan is gekomen.

Commissieleden
Hoewel de commissieleden veel waardering hebben voor het door ck' PvdA
opgestelde plan. kleven er w< l be/wa
ren aan. Zo vroeg Ritu de Jcurj, zich a:
of met een klein verbruik; arief ook
inderdaad de laagste inkomensgroep
werd geholpen. Het plan verdient ze
ker bestudering, maar zal toch wei
bijgesteld dienen te worden, was zi.i
van mening, omdat men anders toch
niet de mensen bereikt die het meest
gebaat zijn bij dil voorstel. Een mening die werd gedeeld door de heei
Ter Veer.

Kosten
Door de PvdA wordt voorgesteld voor
de eerste 1800 tot 2000 nr' gas eer,
lager tarief te berekenen (volgens cij
Iers uit 196(5 kan voor koken 300 nv' en
voor het verwarmen van een a twet
kamers worden vuistaan met circa
1500 m ' aardgas, een totaal dus van
1000. 2UIK) nv* verbruik i.
Bij meergebruik dan 20UO nv' /ouden
de kosten hoger worden, dit /uu dt
klant kunnen aktivcren wat 'Aumgei
met aardgas om te springen.;1
Bij een verbruik van 4000 m zou de
prijs gelijk moeten blijven aan de
huidige kostprijs van 4UOO nv'. Boven
de 4000 nv' zou het gebruik van aardgas duurder moeten worden omdat, er
van wordt uitgegaan dat de opbrengst
gelijk moet blijven.
Na bestudering door het college van
dit voorstel kan de raad dus in de
naaste toekomst een voorstel van b en
w venvachten over dit door de PvdA
uitgedachte systeem.
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Matras Day 4

JOÊQOSLAVISCH RESTAURANT
2eeitnal 41 miDBflUf&BBIf Janastraat 44
Zandvoon
UUDilU WÏUllt Haarlem
T.I.OZ50M5110
Tel. 023-322609
Heeft nu m beide zaken ons speciaal

menu
(van maandag t.m. vrijdag)
- gou/ashsoep 'stokbrood
— gemixte gnllplaat —
3 soorten vlees (mager)
met verse salade, saus en aardappelpjree
~ palacinka warm ftensje met koude roomvulling

ƒ 15.50
geopend

Elke werkdag van
half negen tot half één
en van half twee tot
half zes geopend.
Bovendien zaterdags
van 10 00 tot 12.00 uur.
U bent welkom.

s.g. 50,1-pers.
80x190 cm v.a.

AUTORIJSCHOOL
Phil Waaning

345,-

RIJKSGEDIPLOMEERD

Via konsumentenbondalséén van de

Aangesloten bij de

Te huur gevraagd
15 juli tot 15 aug. een

appartement
of huis

beste
Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
telefoon 17751

voor 4 personen in
Zandvoortof omg.

ZAIMDVOORT-Bilderdijkstraat17
In rustige buurt, buiten de drukte van het
centrum,

KINDERBIJSLAG

ROYAAL WOONHUIS
met voor- en achtertuin, uitgebouwde
keuken en badkamer.

VZR.
Brugstraat 20,
telefoon
02507-12071

Ind.: hal, woonkamer (13 m) met open haard, toilet, keuken; 1e verd.: 3 slaapk., royale badkamer met ligbad; 2e
verd.: 2 slaapkamers.

Koopsom f 128.000,- k.k.
Inlichtingen:

Heiman-Zoom
4DUsseldorf
Kronenstrasse46
tel. 211-313031

Mak. o.g. H. W. COSTER BV

2e kwartaal 1982
Vanaf vandaag kunnen kinderbijslaggerechtigden uit de gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen, Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmerliede, Haarlemmermeer, Heemstede, Ouderkerk aan de
Amstel, Uithoorn, Velsen en Zandvoort, hun aanvragen zenden aan

Tel. 02507 -1 55 31

•

TE KOOP
AANGEBODEN

RESTAURANT

JACK
HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een

landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,
bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

apart speciaal fondue-restauran t
tot 45 personen.
Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Reserveren: telefoon 023-265333

RESTAURANT

DE
GRAVIN
Romantisch dineren bij kaarslicht

de ridder & strijbis bv

en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party

Makelaars en taxateurs onrourenrie qocderpn
Adriaan Pduwladn 27 29. Heemstede, tel 023 288550'

Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023-317058

jfe PANTALONS
in diverse kleuren.
Nualszomeraanbieding

Raad van Arbeid
Postbus 1641
2003 BR Haarlem

DOE MÉÉR ZELF

ÏHOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
S PIJLSLAAN 5 - TEL. 244609.
•
5
•

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN

"Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat•werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw• rekjes, elementensysteem, plankendragers,
•traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerH waren, verf. Louvre-deuren, edelfineer, binnen• deuren, saloondeuren, gereedschap.
n
Kortom, zoveel mogelijk voor de
•
DOEHETZELVER
®
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
B
's Maandags gesloten.
•
's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.

De vrouw vult op de aanvraag haar meisjesnaam (antwoord op vraag 1)
in en ondertekent
Uitzonderingen daarop:
* Bij gewetensbezwaren
* De man is de enige verzorgende partij
Uitbetaling van het tweede kwartaal hoeft plaats na 1 juli 1982.
Mondelinge of telefonische informatie na 15 augustus 1982.
De Raad van Arbeid Haarlem.

KOSTUUMS
VOOR DE
PRIJS VAN
fa dezelfde prijsklasse

•X3RATIS

v

H^M

.

.«*zoeken!

.

AALSMEER |
Kruisweg 2a
Tel. 02977-2 20 70 J
Deze aanbieding is geldig
t ofenmet19iunienzo la ng

de voorraad strekt.

>

centrum voor herenkonfeldie

AMSTELVEEN

Rembrandtweg 419
Tel. 020-43 05 50

P6'stuk

Eerst was er de Jetta.Toen was er de Jetta Diesel,
Nu is er de Jetta Diesel Automaat.

Pnji Volkswagen Jetia Diesel Automaat v.a. f.'23.S36,- incl. B.T.W. Af Leusden. Vaste aJJevertngïliOMen/'340,- Vrijblijvend. Wijzigingen voorbehouden.

De ontwikkeling van de Jetta gaat steeds verder. Van
Benzine naar Diesel naar de nieuwe Diesel Automaat.
Een welkome aanvulling voor al die kilometervreters
die niet alleen zuinig en representatiefin een royale
auto willen rijden, maar die ook prijs stellen op een maximum aan comfort.
Dat biedt de Jetta Diesel Automaat in hoge mate. Want
voortaan heeft uw linkervoet gedurende de hele rit vrijaf
en kunt u beide handen veilig aan het stuur houden. En dat
allemaal dankzij een speciale Automaat die over een bijzon-

dere technische verfijning beschikt. Want deze automatische
versnellingsbak heeft als extra een E-stand.
Als de keuzehandel in deze stand staat, wordt - als u
het gas loslaat - de aandrijving tussen motor en differentieel
automatisch verbroken.
Een voordeel daarvan is ondermeer, dat de auto niet
"kruipt" tijdens het stationair draaien, zodat u bijvoorbeeld
voor een rood stoplicht niet steeds uw rechtervoet op het rem
pedaal hoeft te houden.
Een ander pluspunt is dat deze Jetta in de E-stand auto-

matisch in zijn vrijloop komt als u gas wegneemt. Dat levert
een aanzienlijke brandstofbesparing op in het stadsverkeer.
Klinkt u dat allemaal vrij technisch in de oren,
dan raden wij u aan te ontdekken hoe simpel de praktijk is.
Maak dus op korte termijn met uw V.A.G dealer
voor Volkswagen en Audi een afspraak
voor een proefrit. Alle kans dat u daar in
V-A-G
uw J A-stand van terugkomt.

Volkswagen. Degelijk duurt het langst.

Uw V AG dealer voor Volkswagen en Audi

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565
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Komend weckende op circuit

Truck spektakel
in Zandvoort
Tijdschema truckfestival
Zaterdag 12 juni 1982
10.00 uur: training Produktietoenvagens
10.35 uur: training Formule Ford 2000
11.15 uur: regelmatigheidsproef Trucks
13.00 uur: behendigheidsproef Trucks
14.30 uur: training Produktietoenvagens
15.00 uur: training Formule Ford 2000
15.35 uur: training Trucks Vt nujl
18.00 uur: opening feesttent
20.00 uur: aanvang feestprogramma
Zondag 13 juni 1982
10.00 uur: opening rennerskwartier
jury kiest mooiste Truck
11.00 uur: bandenwisselwedstrijd Trucks
12.00 uur: optreden muziekkorps
12.20 uur: prijsuitreiking mooiste Truck
12.30 uur: behendigheidsproef Truck
13.45 uur: race Produktietoerwagens
14.15 uur: spring V4 mijl Trucks
15.45 uur: race Formule Ford 2000
16.30 uur: race Trucks Ie manche
16.50 uur: race Trucks 2e manche
17.30 uur: finalerace Trucks
Toegangsprijzen:
Zaterdag 12 juni ƒ 10,-; kinderen tot 12 jaar ƒ 5,-.
Zondag 13 juni ƒ15,-; kinderen tot 12 jaar ƒ5,-.
Zaterdag 12 en zondag 13 juni ƒ 20,-.
Toegangsbewijzen geeft toegang tot tribunes, duinterrein en rennerskwar
tier.

Weinig animo
touwtrekfestival
ZANDVOORT - De eerste touwtrekwedstrijden op het Zandvoortse strand jl. zaterdag leken
een geweldige happening te gaan
worden. Het mooiste weer van de
wereld en een duizend koppige
menigte zorgden voor een enor-.
me sfeer tijdens de wedstrijden.
Helaas was het deelnemend aantal ploegen ver beneden de verwachting. De doonfle Autosportvereniging Sandevoerde georganiseerde wedstrijden kunnen, ondanks de weinig animo van verznigingen en bedrijven, toch een
succes worden genoemd.
Voorzitter Nico Paap: „Er hing een
geweldige sfeer en door de vier deelnemende teams diverse malen tegen
elkaar te laten aantreden hebben we
nog een aantrekkelijk schouwspel
kunnen bieden dat bij elkaar een uur
duurde, maar als er zo weinig animo
blijft hoeft het voor mij niet meer",
aldus Sandeyoerders voorzitter, die
minstens twintig teams nodie acht

burg, Sandevoerde en Spaamdam.
Onder enthousiaste aanmoedigingen
maakten deze teams er een geweldige
show van. Leek het ene team aan de
winnende hand, een kleine inzinking
werd genadeloos afgestraft door het
andere team.
Na vele voorrondes bereikte de 27 MC
Club Zandvoort de flnale tegen
Spaarndam. De Zandvoorters vochten tevergeefs voor elke centimeter
grond en gingen eervol ten onder.
Eerste dus Spaarndam en tweede 27
MC Club Zandvoort.
De strijd om de derde en vierde plaats
ging tussen Topslagers Vreeburg en
het team van de organiserende vereniging de ASC Sandevoerde. Ook dit
duel leverde veel spanning op en beide teams gooiden al hun kracht in
deze strijd. De Zandvoortse autosportliefhebbers moesten uiteindelijk
het onderspit delven tegen het, waarschijnlijk veel vlees etende team van
keurslagers Vreeburg.
Ondanks de geringe deelname toch
een geslaagd evenement dat zeker,
met meerdere deelnemers, voor herhaling vatbaar is.

ZANDVOORT - Voor de tweede
maal in de geschiedenis van het
circuit van Zandvoort wordt er
een weekend voor de Truckers
georganiseerd. De start, verleden
jaar, was al direct een groot succes en iedereen keek al met verlangen uit naar 1982. Het komende weekend is het dan weer zover.
Hét Truckersweekend van 1982.
Op zaterdag 12 en zondag 13 juni
wordt het Truck Power Festival
georganiseerd.
De wedstrijd bestaat uit de onderdelen: regelmatigheidsproef, behendigheidsproef, slalom, bandenwisselwedstrijd, Vt mijl race
om het Europees kampioenschap
en twee circuitraces. Naast de
wedstrijdonderdelen voor de
vrachtwagens is er nog de mooiste Truck-verkiezing om de UBOwisselbeker en twee autoraces in
de klassen Formule Ford 2000 en
Produktietoerwagens.

De vlam in de pijp
Een van de hoofdmoten ,van alle wedstrijdonderdelen is zeker de circuitrace op zondagmiddag 13 juni. De
Trucks bulderen over het circuit en
proberen dan elkaar de loef af te
steken. Acceleratie en stuurmanskunst is de hoofdzaak in dit onderdeel.
De regelmatigheidsproef moet meer
met het hoofd gereden worden. Met
een bepaalde gemiddelde snelheid
dienen de rijders drie ronden over het
hele circuit af te leggen. ledere seconden afwijking op de ideale rijtijd
wordt bestraft met l punt. Bijzonder
spectaculair zal de behendigheidsproef zijn. Voor de hoofdtribune dienen de Truckrijders een parcours te
rijden van ongeveer 800 meter, met
diverse hindernissen. Behendigheid
én snelheid komt ook ter sprake in de
slalom over het hele circuit. Het parcours is uitgezet met pilonnen en de
deelnemers dienen via de aangegeven
route zo snel mogelijk een ronde te
rijden.

mccer af te leggen. De deelnemer met
de snelste tijd is uiteraard de winnaar.
Heel belangrijk, zeker ook voor de
Truckrrjder zelf, zal de V4 mijl sprint
zijn om het Europees kampioenschap.
In de trainingen op zaterdagmiddag
zal er gereden moeten worden voor de
startposities op zondag, om er zeker
van te zijn dat de snelste Trucks tegen
elkaar moeten sprinten. De winnaar
van dit onderdeel mag zich de 'A mijl
Europees kampioen noemen.

Racers
Evenals verleden jaar bleek de combinatie Trucks en de autoracerij uitstekend te werken. Hoewel iedereen in
zrjn eigen onderdeel het meeste belang ziet was de samenwerking uitstekend. Daarom ook nu weer twee autoraces. De Nederlandse Autorensport
Vereniging heeft twee spectaculaire
klassen uitgezocht. De Formule Ford
2000-rijders en de coureurs in de Produktietoerwagens zullen ongetwijfeld
een prima show laten zien met volle
startvelden, waarbij op het scherpst
van de snede gereden zal worden.

Toegang
In tegenstelling tot de andere evenementen op het circuit van Zandvoort,
mag het publiek nu ook In het rennerskwartier komen en tussen de fantastisch uitgedoste Trucks lopen. Er
zullen ook vele verkpopstalletjes
staan waar petten, speldjes, stickers,
T-shirts en nog vele andere zaken te
verkrijgen zijn. Op zaterdagavond is
er een grandioze feestavond in de
circustent op het circuit met twee
uitstekende bands: de country-groep
Windfall en de all-round formatie
Funny Face. De twee groepen wisten
verleden jaar de stemming er geweldig in te brengen (toegang feesttent
ƒ5,-).

Kampioen SC Hong Kong: staand van links naar rechts Eric de Vlieger, Paul Blij, Bert Leijenhorst,
Phil van Schaik; zittend van links naar rechts, grcnsrcchter Ed Steffers, Niek ten Broeke, Fred Boom
en coach Engel Stobbelaar.

ZANDVOORT - Het zaalvoetbalfront heeft nog enige belangrijke en succesvolle wapenfeiten te
vermelden. Zo behaalde TZB het kampioenschap in zijn klasse wat promotie betekende naar de eerste
klasse. In een rechtstreekse confrontatie met de Z W Out, die aan een gelijkspel voldoende had voor het
bereiken van de fel begeerde titel, wist TZB in een zenuwslopende strijd de volle winst te pakken (3-1) en
daarbij ZW Out te passeren op de ranglijst. De Zandvoortse doelpunten kwamen op naam van V.d.
Mije, Zwemmer en Bol.
Met het kampioenschap van het 4e team van TZB sluit deze vereniging het zaalvoetbalseizoen
succesvol af.
De SC Hong Kong reserves pakten het algehele kampioenschap voor reserveteams van de afdeling
Haarlem, door in de nacompetitie als winnaar te voorschijn te komen.
Tegen KHFC 2 keken de Zandvoorters al snel tegen een 3-0 achterstand aan doch in de laatste tien
minuten kwamen zij alsnog langszij (3-3). Tegen Klein Zwitserland 2 moest gewonnen worden en ook nu
zag het er somber uit. Na een 1-0 voorsprong kwam Klein Zwitserland sterk opzetten wat een voor Hong
Kong nadelige stand opleverde van 3-1. Opnieuw bleek de betere conditie van de Zandvoorters
voldoende voor de zege. In de slotfase werd de achterstand omgebogen naar een 4-3 voorsprong, wat het
kampioenschap betekende.

PEF? HM CityHopper

//&»

Bijzonder enerverend zal de bandenwisselwedstrijd zijn. Voor de hoofdtribune staan alle Trucks opgesteld en
dienen zo snel mogelijk het linkervoorwiel te demonteren, daarna weer
te monteren en een traject van 400

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 14.00 uur.
»f" per persoon
£,- kind.tot12jr.

(Advertentie)

Een lid van de raad
deed wederom een
goede daad.
Huurde een

Reserveringen/inlichtingen:
tel. 020 - 49 50 70

kleuren-tv
bij

Radio Peeters
Toen zag hij de
uitslag van de
verkiezingen
betertsi.

of 020-49 27 81

Te weinig wind
wedstrijdzeiler
ZANDVOORT - Het grillige Nederlandse klimaat zorgt vaak
voor de vreemdste zeilsituaties.
Is er meestal aan de kust te veel
wind, dit weekeinde leek het
werkelijk ideaal voor de zeilsport. Een strak blauwe hemel
zorgde voor een zonovergoten
Zandvoorts strand met een geweldige drukte aan strandbezoekers, doch de benodigde wind
voor de door de Watersport Vereniging Zandvoort georganiseerde wedstrijden ontbrak helaas.

de kustlijn, maar zondag was het te
heiig om de boten tot ver op zee te
volgen.
De deelnemers zorgden voor een keiharde strrjd die spannend bleef tot
aan de laatste meters, waarbij het
onderlinge verschil bijzonder klein
was. Mede door de steun van Pall Mail
boten en die van de Zandvoortse Reddingsbrigade zijn de wedstrijden zonder problemen afgewerkt.

Uitslag-en:
Open klasse: 1. Rogier Staal, Zandvoort, Hobie 14; 2. Duco Drenth,
Zandvoort, Prindle 15; 3. Peter Manvis, Purmerend, Prindle 15.
Door het ontbreken van de wind kon Nacra:
1. T. Pieter Wubben / P. v.d.
zowel op zaterdag a's zondag slechts Nol 3/4 pnt.; 2. v. Staveren / v. Staveéén van de drie geplande races door- ren 2 pnt.; 3. D. Bijlard / C. v. Noo» 3
gang vinden en ondanks de mindere pnt.
wedstrijden waren de resterende twee Dart: F. de Lange / S. Kassenburg 2-V«
bijzonder enerverend.
pnt.; 2. M. v. Dongen / M. Broek 3Vi
pnt; 3. A. Smits / V. Smits 7 pnt.
De wedstrijden voor de catamaran- Prindle 18: 1. Gerard Loos / Inge de
types, zgn. point regatta's worden altijd apart verzeild, doch nu waren de
diverse klassen in één wedstrijd ondergebracht, wat een geweldig beeld
gaf van de start van de vele deelnemers. Op de zaterdag was de race
tussen de Prindle, Hobie Cat, Dart en
Nacra bijzonder goed te volgen vanaf

Gevonden
Larie, Zandvoort I'/2 pnt.; 2. Jan
Visser / Marco de Boer, Zandvoort 4
pnt.; 3. A. Dirkzwager / E. Gregory 7
pnt.

Prindle 16: 1. Rob Bossink
/ Rob de
Bruin, Zandvoort !3/i pnt.; 2. Genr.
Zeeman 7 pnt.; 3. Menno de Boer/
Hans van Pol, Zandvoort.
Hobie 16:1. Onno en J. v.d. Plaat 3-V
t
pnt.; 2. Rob Heilbron / M. Sterk 33/-.
pnt.; 3. Peter Spijker / L. Clarijs.

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt:

BEZORG(ST)ERS
voor de vakantieperiode
JULI en AUGUSTUS.
Min. leeftijd 15 jaar.
Telefoon 1 71 66.

ZANDVOORT - In de maand mei
werden de navolgende voorwerpen en
dieren aan de Zandvoortse politie gemeld of gedeponeerd en als „gevonden" aangemerkt:
Statief voor camera; etui met shag,
pasfoto en ring: herenhoed; portemonnees: vuilniszak met kleding en
toiletartikelen; kinderjasje; bril met
koker: lichtbruin etui; bnl, oranjekleunge kanarie; \vitjack; sleutels,
damesvest, gouden ring, armbanden,
grijze trui, groene jerry-can; gouden
kettinkje; hondeketting met halsband, regenpakken dameshorloges;
kentekenplaten bankbiljet van 100
gulden handdoeken, broek; geldbedraq groot 19,60 gulden; pull-over;
blonde bouvier, portefeuille; spijkerbroek, linnen tasje met, inhoud; kater
en n o r. d
Ir.licntinjen hierovor kunt u inwinnen
aar. het "bureau van politie aan de
ï!oje'.\eir ot telefonisch onder nr.
0:5.iT-i3043
K: %cacen gevonden fietsen' ieder>'
• ••.ec.'de'en vierde woensdag van de
:r.a.:r.d tussen 14.00 en 15.00 uur

GEWELDIGE DEMONSTRATIE SANDRA DE KRUIFF

De uiteindelijke winnaars, de ploeg uit Spaarndam in aktie
om er een werkelijk spektakel van te
maken.
Volgens een bestuurslid van de Nederlandse Federatie Touwtrekkers moet
het mogelijk zijn om op het Zandvoortse strand een geweldige strijd te
kunnen laten plaatsvinden tussen vele teams. Deze federatie wil het volgend jaar in samenwerking met de
ASV Sandevoerde dit evenement zeer
groots opzetten. Er moet dan van
tevoren veel meer publiciteit gemaakt
worden en de verenigingen zullen aangespoord moeten worden om aan dit
gebeuren deel te nemen.

Strijdperk
De vier teams die tegen elkaar in het
strijdperk traden waren de 27 MC
Club Zandvoort, Topslagers Vree-

Vrijwillige Hulpverlening

Foto: Jenny E Wesly

WULLUM v.d.

Bekertriomf C-jun. NIHOT
ZANDVOORT - De C-junioren
van NIHOT hebben kans gezien, de beker te winnen in het
gelijknamige toernooi van de
KNVB. Niet alleen ongeslagen
kampioen in de competitie
doch ook een bekcrtriomf
voor deze jeugdige Zandvoorters.

helft dan ook tegemoetgezien.
Tot zeven minuten voor het eindsignaal bleef de gelijke stand op
het scorebord gehandhaafd, doch
toen weerden de junioren zich byzonder. Door middel van counters
sloeg NIHOT toe en binnen drie
minuten veranderde de score in 4-1
voor de badgasten.
Op de valreep scoorae de tegenstander nog één maaal, zodat de
De finale voor de beker moest in eindstand werd bepaald op een 4-2
twee wedstrijden worden gespeeld. zege voor NIHOT.
Op 24 mei ontmoetten zrj de eerste De doelpunten aan de Zandvoorttegenstander, „Maurits Disco", de- se zijde werden in deze wedstrijd
ze wedstrijd kon winnend worden eerlijk gedeeld door Dennis Keuafgesloten door doelpunten van nig en Ivar Steen, beiden twee
Wim Paap (2x), Ivar Steen (lx) en doelpunten, doch een groot aanFrank Paap, (lx) geen doelpunten deel in deze laatste overwinning
van de tegenstander betekende hadden ongetwijfeld de laatste
man Jan Willem Luiken en Remco
dus een 0-4 overwinning.
De tweede wedstrijd tegen Score van Lent die er gezamelijk voor
Advertising, verliep bijzonder zorgden dat het Zandvoortse doel
spannend. De ruststand in deze voor de tegenstanders onbereikwedstrijd was nog gelijk, 1-1 en baar bleef.
met veel spanning werd de tweede Een fraai succes, proficiat!

Wie zaeke doet in 'durp,
op 't strand,
houdt nou z'n platVink
baï de hand.

warm,
ZANDVOORT - Ter opluistering
van het sportweekend dat elk
jaar traditiegetrouw in Nieuw
Unicum wordt georganiseerd
kwam de „Zoetemelk" uit de tafeltennistopsport Sandra de
Kruiff samen met haar clubgenoot Patrick Swier naar Zandvoort. Sandra is de dubbelpartner van Bettine Vriesekoop en
was tijdens de Europese kampioenschappen in Budapest
doorgedrongen tot de finale.
Maar de voetblessure van Bettinc maakte het onmogelijk ook de
fïnalcpartij te spelen. Jammer
voor Sandra want daardoor verspeelde zij haar kans op een topplaats. Sandra eindigde al zes
jaar als tweede achter Bettine
tijdens de Nederlandse kampioenschappen.

ploeg speelde samen met Sar.rira een
demonstratie-wedstrijd in de praehtige spon;a,il van Nieuw-Unicum.
waarvoor do vele tafeltenmsbelangstellendcn veel waardering toonden.

Vooral de Hitsend-snelle furehand en
backhnndslagen uitgevoerd met en
zonder effect heten de tafeltenniskijkers duidelijk zien dat er nog heel wat
te leren is. Bijzonder .spectaculair
werd het toen Sandra met enorme
aanvalsslagen Patne.k wel zes meter
achter de tafel vandaan hield en Patrick op zijn beurt deze aistandssehoten vaardig weer op de tafel deponeerde. Na afloop van de demonstratiepartij mochten toeschouwers het zelf
eens tegen deze cracks proberen Hoewel Patrick keer op keer aangaf welk
effect hii zou geven en naar welke
kant de bal langs de tafel zou gaan
lukte het nauwelijks zijn serveerballen terug te slaan Veel hilariteit, en
bewondering voor dit Nederlandse
top-tweetal van de taleltenmssport
Patrick Swier, jeugdkampioeri van In totaal 95 tafeltennissers namen
Nederland en lid van de Nationale deel aan het toernooi veideeld óver

twee dagen Ondanks de hoge temperatuur was het enthousiasme van
.ieui;d- en seniorleden groot en werd er
lanatiek gespeeld. Toernooiwmnaai
van de teugd werd Bob van Waardenberg van ttv. Castncum, gevolgd door
Jaap Terwee van Te Zaanen uit Haarlem en Miriam van de Aar van GTTC
eveneens uil, Haarlem. Toernooiwinnaar van de senioren 3-4 klas was .'
Vaars

Uitslagen:
J (.*u g d: Junioren 1. Bob van Waardenberg; 2 George Reijnders; 3 Roger
Pieilót Aspiranten: 1. Jaap Terwee; 2
Miriam van de Aar, 3. Andre Kastelein. Beste prestatie S C. Unicum door
F van Varik m herkansing uitueschakeld.
Senioren: l W. Vaars, 2. H.v. Woer<1en; 3. R. Olijdam Dames 3-4 klasse
1. N Domg (Unicum), 2. Carla van
DtjlO.T.Stuve
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's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.

boeken
tijdschriften
stripboeken
kantoorartikelen
rookwaren
staatsloten
toto/lotto

De Krocht

SPEOALE AKTfiE
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Tel. 1 60 33

Haaskarbonade yo
12,98
Ribkarbonade kiio
11,98
Schouderkarbonade k.io 9,98

Juli geen staatsloterij.
V.a. heden ook uw adres voor
foto- en filmrolletjes.
Afdrukken en ontwikkelen van al uw foto's.
Leuke wegwerpartikelen voor de barbecue
of voor uw kinderpartijen.
Ook de slingers voor uw feestjes hebben wij.

\

r l
:

Uw adres voor:

Boek- en kantoorboekhandel
Slgarenmagazijn

i üvt r

l- v ! tt il si i it
t
i n u k r s t k crr JSM n<ii

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

pri|s

Super voordelige

Zoek niet verder,
wat geeft 't...
want Erica heef t 't!

gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A, Zandvoort, telefoon 02507-14395

REKLAME

Bent u één van de gelukkigen die in
juni met vakantie kunnen gaan?

gesen-ScEapdeur

Dan kunt u nu profiteren
van de vele voorseizoen-aanbiedingen.

van 29,85 voor

Lfor'te vnrkcnsfricar jcau
\ kilo
13,95

reisbureau

Geldig t/m 12juni

lourlngcai-verhuur

Dierenspeciaalzaak
T „nke kipfiiet
kilo

14,85

GROTE KROCHT24-ZANDVOORT

Grote Krocht 20, telefoon 12560-13203

Grote Krocht 28, Zandvoort.

OPROEP,

REINIGEN STOMEN PERSEN

Voor uw barbecue allo
,
gemarineerde vleessoorten \ '
volop aanwezig

Jeugdjudo vanaf 5 jaai
1 persoons

Sandra ik zit nog
steeds met die lekkere
pizza's van Aart
Veer op je te wachten

Bij inlevering van uw fotorolletje voor
ontwikkelen en afdrukken

GROTE KROCHT 21 ZANDVOORT
TFLEFOON 02507 12574

Ron

Draton deken
49,00
2 persoons

69,00
Het Kastenhuis
Grote Krocht 25,
telefoon 17751

deze aanbieding loopt van 11I t/m 3111 '82.

<tr"ïMfa
V
^"*-i
K\Cv

Jong stel zoekt

J? «•

S

woonruimte
met kookgelegenheid

Grote Krocht 17, Zandvoort

van maandag t/m vrijdag
3 30 12 30 en van 13 00 18 00 uur

Voor B\ uw c.v.-,
on da*.ibodc!c
naar
TEGHfJlSCH BUREAU A. VAEI

>>-%*./

Drogisten] Reform

MOERENBURG
irg blbl.o'Jicek

Zr

Gespecialiseerd m

DSEETARTiKELEN

-ort

Pr
Lweg34
20 .n
l ZjntJvoort
tek 'oon 02507 14131
Akt j i i on juni 1232
di
ig wond 10j Jin
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ond met mLdewprking van hot dwarsfluit
k j i
" iarij^c PJJP uit Zandvoort
Aam i i 20 15 uur
To jinjcjrjtis
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To huur gevraagd
15 juli tot 15 auguctus

appartement
of huis
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Tel. 023-356388

Lrdag van 9 00 13 00 uur geopend •
Grote !'rocht21 -Telefoon 1 2574.

Prir.sossewog 52 A, Zandvoort,
telofoon 025Q7 -1 31 75
B g g. Toch. Dur. A Vador,
VorjoSonzang, tolofoon 02C32 - C J G7

L

voor 4 personen m
Zandvoort of
omgeving
Adnbiodmqen
HcitTumn ?O^TI
4 DuGG^'r'" '
KIonr n *
j
tel 211 -]u „1

Uw huid vraagt aandacht!

Exposities
van 1 t m 19juni
Bijliols Museum rondom het thema
De Svmgoga (vitrines)
vjn 2 t m 30|uni
Etsem.an Dirk|e Kuik deze expositie n a v het boek
Pinokkio dat 100 jaar geleden door Carl Collodi
geschreven vierd

Film mn
vr d i
ond 11 juni
Thcy shoot horses
vrijd !cjjvond25juni
A Space Odysee
Aanvang 21 00 uur
Toegang gratis
Jeugdafdeling
Elke woensdagmiddag voorlezen voor kinderen
tot 11 jaar
Wocnsd inmiddaq 9 lum specnle Pmollio middag
Viil<;int\e abonnementen
Vc o t mcryaston v in 2. mdvoort is een speciaal
v •\\ i
ibonnunuit mogelijk
op \. LI oon vnn een bibliotheekkaart uit de eigen
woonpl its gratib
indien c,een bibliotheekkaart van de eigen woonplaats
bedt-xiende kosten
kindctui tot 18jaar f" 5 statiegeld
volwassenen f 5 statiegeld
en f 1 40 leesgeld
Het statiegeld wordt bij beëindiging van het
abonnement terugbetaald

voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

Aangeboden
Ruime driekamer
woning met
douche, balkon op
zuiden in A'dam
Gevraagd
Driekamerwoning
hefts eerste etage m
Zandvoort
Br o nr 2597
bur v d bl

Ook jeugdige rijders
kunnen hun auto tegen een aantrekkelijke
premie bij ons verzekeren.
Bel ons eens voor informatie
02507-14385/17818
's Avonds 071 -410566

DUBO ADVIESBURO VERZEKERINGEN
U merkt bi/ schade wel waarom

Strijkvrij dekbed
overtrek

Bij

't Kinderwinkeltje
Kinderkleertjes
kijken en gezellig
koffiedrinken bij de
Roze Palmboom.
Buureweg 1-3,
telefoon 16580

140/200

45,Het Kastenhuis
Groto Krocht 25,
telefoon 17751

Algemene Nederlandse
Bond van
Schoonheidsinstituten
lulctüon 13621

I i / w a a n s l i a a i 68
Itlitonn 12172

i

i N irlt .ui i
S >|ihuw(.u 2^

l

l

13098

KUNSTGEBITTENREPARATIES

• tegelwerk
• stucwerk
• voegwerk

• vernieuwen nolennc
• ontstoppen riolering
met de modernste
apparatuur

Bouwbedrijf J.6. KEUR
Fahrenheitstraat 4, 2041 CH
Tel 02507-14137.

Zandvoort

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

Van Petegem bv
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

Haal koele schoonheid in huis .
Bij Bloemist:

Haltestraat 65
Zandvoort
l el 1 20 60

De specialist n al uw
bloem\\etken
Te koop aangeboden in centrum van

ZANDVOORT

Bedrijfspand

^ ? Kwekerij \
\-f,J>P. vanKleeff

of om te bouwen tot

Van Stolbergweg 1 Zandvoort
telefoon 17093

A. PUTMAN
^eirwvardtstraatZO telefoon 02507

14365

AUTORIJSCHOOL

JG. van Engelen)
Ing Friedhoffplein 11
Rtjksgediplomeerd
Srhakel, automaat en vrachtwagen.
V<
' ,ir ihin IM //t/7 tussen 75 15 18 45 uur
vdti m i tndjy t/ni vn/djg

Tel. 02507-13887

* Bomen en heesters,
vaste planten
w Bloem- en groentezaden
* Jiffy pots
* Zaai/potgrond
Drogisterij
Moerenburg voor

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE
Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

FOTO Quelle
Compleet foto/film
assortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen
DROGISTERIJ

MQERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

JIUJITSU

Judo voor dames en
heren, zowel voor zelfverdediging als keep fit
training

Sportcenter
WIM BISCHEL
A J v d Moolenstraat 47, telefoon
15829-13965

PROVINCIALE
STUDIETOELAGEREGELING
NOORD-HOLLAND
Ook voor het studiejaar 1982-1983 is (iet mogelijk
een studietoelage te krijgen van de provincie
Noord-Holland.
Die studietoelage wordt door gedeputeerde
staten van Noord-Holland (het dagelijks bestuur
van de provincie) toegekend m de vorm van een
gift of een renteloos voorschot

Voor al uw:

Zuiderstraat 13a
IK
\ l i
i inj L l kn J L n K i!-,
sptu ili i. n-i.ll dn.
v inv.1 \\.\\\ ui KKis^tilu
Inj de \tr/oi(-.int. \ in uu
huid De/e speu ilisle is
hirkv.nli\ ir \ in liu
AM1OS utibkLin
Ook m uw pi i il s
kun! u uixvht

l'itt Hakker

tnmn

woonhuis
met inpandige garage.
Parterre 8.5x11 m, verdieping 6x11 m.
Vraagprijs f 110.000,- k.k.
Te bevragen tel. 02508-3048,
van 8.00-17.00 uur.

Fa. Gansner & Co.

Wie komt m aanmerking7
- inwoners van Noord-Holland,
bij minderjarigheid moeten de ouder(s) of
verzorger(s) in Noord-Holland wonen
- het bruto inkomen mag • afhankelijk van de
gezinssamenstelling - met boven een bepaald
maximum liggen.
Welke studiekosten'
- school- of lesgeld
- leermiddelen, materialen
- dagelijkse reiskosten van en naar school
- speciale schoolkledmg (geen sportkleding)
Let op de studiekosten moeten tenminste
f200,- bedragen.
Hoeveel kunt u krijgen'
- de studietoelage is nooit hoger van 1/3 van de
studiekosten na aftrek var een eventuele eigen
(ouderlijke) bijdrage
-de maximum toelage bedraagt f 4 000,Welke opleidingen'
- tweede kans onderwijs (dag- of avondschool
voor volwassenen)
- instellingen voor onderwijs of kunsten
- kursussen
Niet
- gewoon of buitengewoon lager onderwijs
- ballet of muziekopleidingen op lagere school
leeftijd
- hoger beroepsonderwijs
- hoge scholen
-universiteiten
<&
Waar en wanneer aanvragen?
- zo snel mogelijk, m ieder geval voor 1 oktober
1982 bij Gedeputeerde Staten van NoordHolland, Dreef 3, 2012 HR Haarlem
- omdat de provincie maar een derde van de
studiekosten vergoedt is het zinvol ook bij
andere overheden - ri|k en gemeenten • een
studiebijdrage aan te vragen. Schrijf daarvoor
naar het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, Kempkensberg4, 9722 TB
Groningen en naar de gemeente waarin u
woont.
Wilt u meer weten 7
Bel dan het provinciehuis Haarlem
023-163530/163370/163372.

GAS- en OLIEHAARDEN • GASFaRMIII7Fn|
Deskundig advies
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN.
WASTAFELS, enz.
Etna - Fabor- Bonraad gashaarden.
Toonzaal
Schelpanplein, tel. 15063/13612/12516

provinciaal bestuur
vannoord-holland

andvo
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IN DIT NUMMER FELLE DISCUSSIES IN COMMISSIES
WATERSPORT - Veel belangstelling voor de watersport
deze week, niet alleen net
sportieve element, zoals de
zeilrace „Rondje Texel", maar
ook voor de kleine watersporter die in zijn tuin een „bootje
bouwt".
LOERES - De inter-loeres die
werd uitgereikt aan Danny
Kaye, door het 1-april-genootschap in Amsterdam.

Meningen verdeeld
over emancipatie

TRUCKERS - Truckers waren
dit weekeinde in Zandvoort,
een aanwezigheid die niet onopgemerkt voorbij is gegaan.

ZANDVOORT - In Zandvoort zal,
wanneer het college de suggestie
van de commissies Welzijn en
Financiën volgt, een emancipatiecommissie worden ingesteld.

DE WURF - Zandvoorts Folklore vereniging gaf acte de
presence op het strand, zie
strandkorrels.

In overleg met de werkgroep
planvoorbereiding kan deze
emancipatiecommissie dan aan
het werk.

HISTORIE - Hoe en op welke
voorwaarden werd destijds
het verenigingsgebrouw De
Krocht gesticht?

College,
vorming
ZANDVOORT - Door de WDafdeling Zandvoort-Bentveld ajn
alle raadsleden, die in de nieuwe
gemeenteraad van Zandvoort zijn
gekozen, uitgenodigd voor een
eerste oriënterende bespreking
ten aanzien van de vorming van
een college en collegeprogramma.
Deze openbare bijeenkomst,
waarvoor ook van elke party een
bestuurslid is uitgenodigd, zal
plaatsvinden op donderdag 24 jum aanstaande in de raadszaal van
het raadhuis en begint om 20.00

uur.

De agenda vermeldt, na de opemng door de voorzitter van de
WD, een bespreking van de te
volgen procedure; het tijdschema
van vergaderen; een door de WD
samengesteld collegeprogram (de
prioriteitenlijst van de WD zal
op de vergadering worden uitgereikt) de collegebespreking, wat
verder ter tafel komt, rondvraag
en sluiting.

ke en hoewel realisatie van deeltrjdarbeid door de commissieleden niet direct in de naaste toekomst wordt
gezien, (huidige recessie, was men van
mening dat in Zandvoort wel getracht
moet worden deze deeltijdbanen te
creëren
Opgemerkt moet worden dat door de
heer Ter Veer (CDA) een scheiding
gemaakt werd tussen deeltijdarbeid
op korte en deeltijdarbeid op langere
termijn Volgens de christen-demokraat schept deeltijdarbeid op korte
termijn géén arbeidsplaatsen „In de
toekomst, als het leger ,,in-aktieven"
enorm zal groeien, is deeltijdarbeid
het geëigende middel om arbeid eerlijker te verdelen", zo betoogde hij

Dit is één van de voorstellen die naar
voren is gekomen op de bespreking
van de ontwerpnota emanclpatlebeleid die met een daarbij behorende
nota van wijzigingen besproken werd
in een gecombineerde vergadering
van de commissies Welzijn en Finan- Financien
ciên op maandagavond 7 juni jl onder
voorzitterschap van wethouder Auke- Volgens de liberale dames Hugenholtz en De Jong, alsmede de heer
ma.
Flieringa, behoefde de ontwerpnota
geen financiële vertaling De nieuwe
gemeenteraad zal, op grond van poliDeeltijdarbeid
tieke keuzen, uitvoering moeten geEen ander belangrijk punt dat de ven aan de beleidsvoornemens en zich
volle aandacht van de commissiele- moeten uitspreken over de financiële
den kreeg was het vraagstuk van de konsekwenties hiervan
De overige commissieleden, te weten
deeltijdarbeid
Nel Vreugdenhil (D'66) en de heren
Van der Moolen (PvdA) en
Uitvoerig kwam deze kwestie ter spra- Ingwersen,
Ter Veer, hechten juist veel belang
aan een financiële vertaling Ineke
Wind (PvdA) bracht als haar mening
naar voren dat met een globale indiLangs de Vloedlijn
katie van de kosten volstaan kon
worden Uiteindelijk, zo bleek, zullen
de kosten hiervoor toch gevonden
moeten worden in overleg met de
plancommissie Welzijn, die een algeheel subsidie-overzicht heeft vastgesteld Wellicht dat er financieel ruimte
is voor emancipatieplannen, wanneer
men dit" ziet in het kader „nieuw
beleid" waarvoor op deze begroting
nog achtduizend gulden wordt geTel die dag voor
noemd
gewonnen wanneer,
draaiend om haar as,
het land verschoond
blijft van belasting
aanwas
F P Adcms
(1881-1958)

Emancipatie kan met los worden geaen van onderwijs en scholing, zo
bleek na langdurige discussie Hoewel
Ineke Wind van mening is dat
werkelijke emancipatie eerst mogelijk
is als daarvoor noodzakelijke veranderingen tot stand zijn gebracht, zag
zij ook een voortschryding van de
emancipatie wanneer bijvoorbeeld de
sociale dienst in Zandvoort de cliénten vanuit een positievere invalshoek
benadert Door het college zou gesti
muleerd dienen te worden dat de
sociale dienst klanten wijst op de
mogelijkheden die er in de huidige
maatschappij bestaan voor her- en
bijscholing
Ook Peter Ingwersen (CDA) hangt
emancipatie nauw samen met het onderwys dat men heeft genoten, hij was
van mening dat het onderwijs de basis-voorwaarde vormt voor emancipatie Een goede voorlichting op de
scholen over voortgezet onderwys
(doorbreking rollenpatroon) en een
breed scala aan leerstof op de basisscholen, zou emancipatie, die er niet
alleen is voor de vrouw, maar ook voor
andere minderheidsgroeperingen, alleen maar bevorderen
De mening van huisarts Flieringa
daartegenover was dat ieder individu
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van en de vormgeving aan de
eigen levensloop Rita de Jong (WD)
is bovendien van mening dat er een
nauwe samenwerking en coördinatie
behoort te bestaan tussen de in te
stellen ernancipatiecommissie en de
planvoorbereidingscommissie Welzün
Wanneer het nieuwe college is gevormd, verwacht Ineke Wind bovendien, dat de wethouder die emancipatie in de portefeuille heeft, éénmaal
per jaar de r<»ad informeert (via een
rapport) in hoeverre de beleidsvoornempns van het emancipatiebeleid gestalte hebben gekregen.

Ouderwetse Zandvoortdai
ZANDVOORT - Het is gelukt'
Na vijf jaar was voor het „koppie koffie" voor bejaarde Zandvoorters een ingelezen dag uitgezocht, nameüjk donderdag
10 juni. Niet te warm, en geen
harde wind zoals voorgaande
jaren, ook geen regen, eindelijk
kon 's avonds op het terras van
strandpaviljoen Johnny genoten worden van een milde zomeravond en een prachtig ondergaande zon Voeg daar dan
nog een optreden van de Polklore Vereniging De Wuif aan
toe, en alle ingrediënten voor
een geslaagd evenement zajn
aanwezig, en geslaagd was het,
getuige de vele enthousiaste
verhalen van de aanwezigen
Het Zandvoorts „koppie koffle"

voor bejaarden gestart in 1978 is
een traditie geworden waarvan
jaarlijks meer mensen genieten,
want het aantal gasten bedroeg dit
jaar 86
Jammer dat de badpakken show"
op het laatste moment met kon
doorgaan, daar staat tegenover
een geweldige show van volksdan
sen, enkele boeiende verhalen
voorgedragen door mevrouw B
Jongsma-Schuiten en mevrouw
Suus van den Berg
Aan de avond in het strandpaviljoen was al een middag in het
Oemeenschapshuis vooraf gegaan
waar mevrouw Gansner een diashow van oud Zandvoort verzorgde Hierna waren er talrijke helpers komen opdagen die zorgden
voor het vervoer vanaf de Louis
Davidsstraat naar het strand,
waar men een drankje en hapje
gebruikte, gevolgd door een vismaalUJd De avond werd dus be-

sloten met koffie op het terras en
de show van De Wurf
Inltiatiemeemster ieder jaar me
vrouw Van Dam, die met behulp
gStt-de-dames Koper-Koreman en
Koper-Keesman enkele weken in
touw is geweest om deze dag te
organiseren, sprak niet voor niets
van de grote hulp die men vanuit
het dorp en speciaal het bednjfsleven had ontvangen Goede gaven
kwamen onder andere van Tromp
Kaas, de slagerijen Vreeburg en
Tast Toe, Balk (broodjes), gebakken schar en gamaien (Visrestaurant Duivenvoorde) en Visspecialitelten De Reus (haring)
Ook de gasten bleken zeer tevreden en vol lof voor de organisatie,
en daar ging het toch uiteindelijk
om, de gasten een echte ouder
wetse Zandvoortse middag en
avond te bezorgen
In die opzet is men volledig geslaagd
Foto Jenny E Wesly

Grootste braderie in

vraagt-

ZANDVOORT - Zondagmiddag
20 juni wordt in het centrum van
Zandvoort een grote braderie gehouden. Niet minder dan tweehonderdennegentig kramen zullen verrijzen op de Grote Krocht,
Raadhuisplein, Kerkplein, Gasthuisplein, Kleine Krocht en Haltestraat.
kan worden teruggebracht door de Lag het eerder in de bedoeling
bevolking hier op te wijzen, dan is er ook de Kerkstraat in deze happeal veel mee gewonnen", aldus een ning te betrekken, met het oog op
woordvoerder van deze dienst
de doorstroming van de bezoekers en, bij goed weer strandgangers, blijft deze straat open.
Kind uit bus

Vernielingen kosten
handen vol geld
ZANDVOORT - Door de dienst Publieke Werken is een overzicht gemaakt van de vernielingen en schades
die in het eerste kwartaal 1982 in de
gemeente Zandvoort zijn aangericht
en waarvan de kosten voor rekening
van de gemeente komen.
Dit blijkt over de maanden januari,
februari en maart een totaalbedrag
van ƒ 17 471,- te zijn waarbij de post
„ingegooid glas" een totaal van
ƒ 5 469,- bedraagt. Ook de lichtmasten die worden beschadigd of omver
gereden en waarvan de dader(s) doorrijden, blijkt een flink stuk gemeenteflnanciën te vragen, in totaal ƒ 4.750,Aan de hand van dit overzicht moet
worden geconstateerd dat het raadzaam zou kunnen zijn de papierbakken te verwijderen tijdens carnaval,
omdat deze dan aan de lopende band
worden vernield. Dit grapje kwam de
gemeente alleen al in de maand februari op ƒ 1900,- te staan

Positief
Het enige dat als positief kan worden
aangemerkt is dat de vernielingen en
schades in het eerste kwartaal van
1981 veel groter waren, een totaal
bedrag van ƒ 2 089,- wordt voor dit
tijdvak vermeld
Door de dienst Publieke Werken
wordt nu getracht de bevolking duidelijk te maken om welke bedragen
het hier gaat In een tijd van bezuirugingen is het juist de mensen te wijzen
op .wegggegooid geld" wat deze post
in feite is Daarom ontvangen alle
scholen in Zandvoort eenzelfde lijst
van deze dienst, met het verzoek eens
op de scholen bespreekbaar te maken
wat er nog meer gedaan kan worden
met het geld van de gemeenschap
behalve het herstellen van schades
Over het jaar 1981 werd in totaal zo'n
dikke zeventig duizend gulden besteed aan het herstel van beschadigingen en vernielingen „Wanneer dit
voor het lopende jaar aanmerkeüjk

gevallen

BEZORG(ST)ERS
voor de vakantieperiode
JULI en AUGUSTUS.
Min. leeftijd 15 jaar
Telefoon 1 71 66

Afsluiting
spoorwegovergang

Volgens de organisatoren zal deze
braderie gekenmerkt worden door een
grote verscheidenheid aan deelnemers Behalve veel Zandvoortse middenstanders, komen er ook standhouders van buiten de gemeente waaronder zich enkele „echte standwerkers"
bevinden

ZANDVOORT - Een 8-jarig meisje is
vorige week donderdag uit een bus
gevallen Het meisje was in Zandvoort
op schoolreisje, toen zij in de bus de
nooddeur opende en er uit viel in de
Van Alphenstraat Door GO en GD is
ze met schaafwonden en mogelijk een
hersenschudding naar de Deo in Muziek
Haarlem overgebracht
Behalve een grote verscheidenheid
aan kramen, zullen ook diverse soorten muziek vertegenwoordigd zrjn
Behalve de marchingband van de IJmuider Harmonie komt de North Sea
Jazzband en de Midgetown Jazzband
naar de badplaats om deze braderie
op te luisteren „Voeg daar cian nog b^j
ZANDVOORT - Vrijdag 25 juni Is dat verschillende horecabedrijven
bet precies vijfentwintig jaar ge- met terrassen en stands buiten zullen
leden dat huisarts P. Flieringa in werken, dan kan men begrijpen dat
Zandvoort de praktijk overnam het één groot feest zal worden", aldus
van dr. B. Enttinger,
één der organisatoren
Hoewel de huisarts niets van een Deze oradene is georganiseerd door
Jublleuntvierlng wil weten, Mijn er de Federatie Handelsvereniging Haneen aantal patiënten die dete da- ze en de Stichting Zandvoort Festival
dun niet ongemerkt voorbij wilEen extra attraktie voor de kinueren
len laten gaan. Men beeft daarom
ongetwijfeld de poppenkast die op
het plan opgevat de populaire is
terrein van het raadhuis (aan de
huisarts een receptie aan te bie- het
achterzijde, bij de huidige nieuwe
den tn een wel *eer geëigende
ingang) zal worden opgesteld en
omgeving, namelijk in bet Gewaar doorlopende voorstellingen
*ondsbeldscentrwn aan bet Beaworden gegeven.
trixpplantsoen l te Zandvoort. De
tijd om de huisarts de hand te
Behalve de standwerkers, middendrukken en te feliciteren Is vaststanders en horeca zullen ook vergesteld op 16.30-18.00 uur.
Voor degenen die bij willen dragen aan de receptie en een geschenk volgt bieronder bet rekeningnr. namelijk
84.14.92X39
Nutsspaarbank-Zandvoort onder
ZANDVOORT - Zaterdag 19 juni
vermelding jubileum dokter
zal in het zwembad De Duinpan
Flieringa".

Zilveren jubileum
huisarts Flieringa

•n dagje AMSTERDAM

f 20Qr voordeel met
•ndagje AMSTERDAM
Zie elders in dit blad

Een overzicht van de braderie die vorig jaar werd gehouden. Dit jaar is het aantal deelnemers
verdubbeld, zijn er tal VBO andere aktiviteiten georganiseerd, die een bezoek aan de braderie xeker
rechtvaardigen.
/.anovoortse verenigingen
acte de presence geven Kramen werden onder andere besproken door de
welfare afdeling van de plaatselijke
afdeling van het Rode Knus, de Zonnebloem, de dierenbescherming, de
Zandvoortse operette vereniging, de
stichting vrrjwilhge hulpverlening en
vele anderen
De bradene wordt gehouden van zondagnnddag 1300 uur tot 's avonds
19 00 uur Wanneer het weer een
beetje meezit, dan belooft het een
grootie happening te worden

Concert van
Kinderkoor

/iAJNDVOORT - Het ^anuvoorts
Kinderkoor geeft op woensdag 30
juni a s om 20 00 uur een concert
in de Gereformeerde Kerk, Juhanaweg
Dirigent is Henk Trommel, pianobegeleiding door Willem Poot
Medewerking aan dit concert
wordt verleend door Yolanda
Teutscher met zang en gitaar De
prijs van een programma, tevens
sors> gelukt is deze nieuwe attraktie te toegangsbewijs, bedraagt ƒ5,installeren . Onze financiële polsstok Deze programma's zyn aan de
de nieuwe waterglijbaan in ge- is zeker geen 22 meter lang, maar door kerk en by de leden verkrijgbaar
j,ponsorhulp en het opbouwen
bruik genomen worden. Een deze
het apparaat door ons zelf eu het
nieuwe attraktie waarmee je in- van
Uw krant niet
voeren van het eigen beheer is het
derdaad met het badwater wordt gelukt
de koeten zo laag mogeluk te
weggespoeld.
houden"
ontvangen?

Met badwater weggespoeld

Het beginpunt start bij de ramen van
het binnenbad en de 22 meter lange
baan komt uit m het ondiepe gedeelte
van het 50 meter buitenbad „Het is
bepaald géén gewone glijbaan Je
gaat erin zitten, eronder staat een
waterpomp die het water m deze bak
spuit en je wordt als het ware met het
badwater meegespeeld" vertelt direkteur Mollerus, die zegt dat het dank zij
de medewerking van een aantal spon-

Mollerus zegt ervan overtuigd te zijn
dat het noodzakelijk is dat het zwembad de bevolking steeds meer service
voor haar geld dient te geven
Zaterdagmorgen «ü deze waterglijbaan m gebruik worden genomen
door de kinderen die 's morgens m het
bad dfiwemmen „De baan ib voor de
kinderen en moet dan ook in gebruik
gesteld worden door kinderen, zo ligt
dat" aldus de zwembaddirekteur

ZANDVOORT - In verband
met werkzaamheden aan de
spoorwegovergang aan fie
Verlengde Haltestraat za! deze spoorwegovergane: van 2022 jum aanstaande worden <ifgeslotenIn verband met werkzaamheden aan de spoorwegovergang
aan de Sophiaweg m de periodc van 22 t / m 24 juni aanbtaande zal deze spoorwes'o\ergane gedurende nacht
v an 23 00 7 00 uur op deze data
zijn afgesloten

Bel vrijdag vóór 12.00 uur
ons kantoor. Telefoon \ , •

17166

.-

':

en 's middags heeft u hem
in de bus!

Abonnementsprijs f 31,20 per jaar.
Biji)Jdii(Je bon in t_t i npt
Anlwuordnu

) ronder postzegel /enden aan
r 51 1180 VB Amstelveen

IMdjm

Adius
Pübtcode

Woonpladtb
Telefoon
Giro Banknr
Ik lu'Mdlper jaai C 31.20
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Tweede gezinsauto
erbij gekocht?

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv
Dag en nacht bereikbaar

Aanvangskorting mogelijk tot 45%
met no-claim zelfs tot 75%.
Tevens hebben wij speciale premies voor
verplegend personeel, onderwijzers en
ambtenaren.

KA0somstraat 61 • Telefoon 15351.

Dubo Adviesburo
Verzekeringen

Vrouwen van^nd^oiKt:een kado voor Vaderdag?
Uhotftnietfëfö^
; j Ziel t u altijd slagen !

02507-14385/17818 b.g.g. 071-410566

Heden is na een langdurige ziekte toch nog onverwacht
van ons heengegaan mijn lieve zorgzame man, onze lieve
vader, schoonvader en opa
NICOLAAS SIERAAD
gcb. 11-10-J9J2
overl. 9-6-1962
K. Sieraad-dc Muinck
Carla en Kees
Aschwin, Maurice
Martje en Peter
Brigitte, Nico, Priscilla
Zandvoort, A. J. van de Mooienstraat J9
Correspondentie-adres:
Celsiusstraat 96, 204! TM Zandvoort

Zondag 20 juni 10.30 uur
Brugstraat 15

OEKUMENISCHE
WERKGROEP
EXODUS
Viering n.a.v. de
ANTI DISCRIMINATIEWET:

De brgrafenis heeft maandag 14 juni plaatsgehad op de
algemene begraafplaats te Zandvoort.

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft
betekend geven wij kennis van het overlijden op 11 juni
van onze moeder en oma

MENSJE AALTJE JOHANNA
VAN ELDIK-SPIEBS
weduwe van Hendrik Jan van Eldik

Bouwman
r*

Over deze vragen willen we denken en
praten met ieder die zich bij de praktijk
van deze wet betrokken weet.

Matras Day 4
Eiken plavuizen

TAFELS

Vrouwenakker:
W. H. de With-van Eldik
M. J . d e W i t h
Zandvoort:
H. J. Scholtz-van Eldik
J. A.Scholtz
H. J. van Eldik
D. C. van Ejdik-Visscr
Klein- en achterkleinkinderen

vanaf

f 198,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
telefoon 17751

s.g. 50,1-pers.,
80x190 cm v.a.
345,Via konsumentenbond als één van de
beste

Hat Kastenhuis
Grote Krocht 25
telefoon 17751

GELEZEN IN PRIVÉ?

Haarlem, 15 juni 1982
Verpleeghuis Boerhaave
Correspondentie-adres
Burg. Nawijnlaan 39
2042 PN Zandvoort

SLANK

De crematie heeft heden in familiekring plaatsgehad in het
crematorium Vclsen te Driehuis-Westerveld.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (m/v)
voor 28 uur per week (waarvan 18 uur voor de
afdeling Volwassenen en 12 uur voor d»
afdeling Ouderen)
Werkzaamheden:
• het regelen van afspraken
• het telefonisch te woord staan en het ontvangen
van cliënten
• het behandelen van binnenkomende en uitgaande
post
• het typen van verslagen e.d.
• het maken van notulen
• het verzorgen van de hulpverleningsregistratie
Het werken voor twee afdelingen vraagt de nodige flexibiliteit en het vermogen tot het stallen van prioriteiten.
Verdere vereisten:
• opleiding ten minste MULO/MAVO-n'rveau
• goede typevaardigheid
• goed kunnen notuleren
« het vetmogen diskraet met vertrouwelijke
gegevens om te gaan.
Mintmum-leeftijd: 23 jaar.
Inlichtingen bij mw. R. Boukens, team-coórdinator van
de afdeling Volwassenen, en mw. A. Kamper, teamcoördinator van de afdeling Ouderen (let. 02977 • 2 <0 51).
Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring, variërend
van / 2070,24 tot f 2958,10 (bij een 40-urig» werkweek).
Voor deze functie gelden de bepalingen uit de CAO
Ambulome Geestelijke Gczondheidszoro. Opname in het
PGGM-pensioenfonds.
Schriftelijk*} oollicitatios binnen twee waken na het
verschijnen van deze advertentie, te richten aan:
RIAM, t.B.v. de coordinator-dlroctaur da ha«r F. R.
Plukker. Stationsstraat 26, 1182 JN Amitelveen,
met vermulding van vakaturenurnmar 8
ADM/AV 'GER/ASR op brief «n envelop.

Te koop

Markisol
zonnescherm

Verder in ons assortiment: Marbert Man, Polo, Azzaro, Derrick,
Pierre Cardin, Tabac, Amando, Fresh-Up, Old Spice, Agua Brava.

Breedte 360 cm,
uitval 160 cm, frame
van roestvrij
aluminium, scherm
van oranje acryldoek, windvast,
inclusief volant.
Prijs nader overeen
te komen
Telefoon 14249

Echte
Limburgse
vlaaien
Div. soorten o.a.
• abrikozen
• rijstevlaai
• kersen
• zwarte pruimen
Telefonische te
bestellen en gros

Verder hebben wij een uitgebreid

scheerassortiment
en

haarverzorgingsprodukten.
Ook voor een heren-kadodoos kunt u bij ons terecht.
Spaar onze kassabonnen: bij ƒ 100,- aan bonnen ontvangt u ƒ 3,retour. (Uitgezonderd geneesmiddelen).

DE GAPER

Tel. 045-442094

MUSCLE POWER

a

vitamine-meMwit
De R1AM is een regionale instelling voor ambulante
geestelijke gezondheidszorg en beschikt over afdelingen
voor jeugd, volwassenen, ouderen en preventie.
Het werkgebied omvat de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Uithoorn en Ouder-Amstef.
De RIAM vraagt t.b.v. de afdeling VOLWASSENEN
(SPD-LGV) en de afdeling OUDEREN (SGD) te Aalsmeer
een

op: Paco Rabanne, Lagerfeld, Givenchy, Aramis, Jules, Van Cleef
en Arpels, Eau Sauvage, Dunhill, Blend 30.

Oranjestraat 7.
Zandvoort,
tel. 02507-12327

• Wat betekent „godsdienstvrijheid"?
• Hoek komt de wetgever tot de veronderstelling, dat je uitzonderingsbepalingen moet inbouwen voor
kerken?
• Hoort een geloofsgemeenschap een
plaats te zijn waar de bevrijding van
mensen reeds gerealiseerd is?

op de leeftijd van 82 jaar.

10% korting

Uw adres voor:
elastische kousen,
panties, knie- en
enkelstukken
ook naar maat.
DROGISTERIJ

47,50 per pak incl. vitaminepillen
Drogisterij de Gaper
Kerkstraat 36, Zandvoort.

KERKSTRAAT 36 TEL. 15006
Veilinggebouw
. De Witte Zwaan
in- en verkoop en
opstga van inb9ede)s
«n goederen.
bag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.

JOEGOSUWfSCM RESTAURANT

Hang/legkast
met schuifdeuren
l /3 leg, 2/3 hang,
grenen uitvoering

Tel. 12164/13713,
na 18.00 uur 16658.
Ra.WAiERDRINKER
Souterrain.
Oe Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
telefoon 17751

WONINGRUIL
Aangeboden benedenf lat rriet tuin in
nieuw noord.
Gevraagd ruime
eengezinswoning in
nieuw noord

Tel. 15347

41
H««rtem
rJüdJSJr»
DUBROVNIK Tel.
T«l, 02307-18110
023-322609

Prachtige eikehouten

EETTAFEL

Heen nu m heide zaken ons speciaal

met plavuizen
93x154

menu
(«•n ntMndag t.m. vrljdig)
- goulashsoep 'stokbrood
- gemixte gnllplaat 3 soorten vlees (mager)
met verse salade, saus en aardappetparee
— palacinka —
warm tlensfe met koude roomvtilfing

f 595,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
telefoon 17751

ƒ 15.50

T IS NU HET MOMENT
OM DE TALBOT SAMBA
TE TESTEN:

1

Wij zijn het hele jaar geopena
Voor reservering vanaf 14.00 uur -

Myrna Bruynzeel
Gedip). schoonheidsspecialiste (Stivas)^
Voor ieder nuiatype een compieie
schoonheidsbehandeling
Diverse
ontharingsmethoden
Behandeling na afspraak,
ook 's avonds.
Kostverlorenstraat 89 - Zandvoort.
Telefoon 14692.

i
#
**

^Kwekerij
P. van Kleeft
'*

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort,
telefoon 17093

Bomen en heesters,
vaste planten
* Bloem- en groentezaden
* Jiffypots
* Zaai/potgrond

Voor cc n degelijke opleiding naar ecu \ c i t rouw cl adres

instituut de korte
Wirn van der Straten, directeur
aangesloten bij de VAKOS en de NV.V.V
dag en avondopleidingen voor

Drogisten] • Reform

Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren - trimrrien - wassen - ooren voetbehandeling.

Aanvang cursussen in augustus en september
a.s en inschrijving vanaf rieden
Vraag gratis studiegids NIC Witsenstraat 5,
1017 ZE Amsterdam C. Telefoon 020-233994.

s

Nieuw
-

Nieuw

oilt'»4.2040AJ Zandvoort

^|:prijsorigave en titellijst
^^Ö2507 -1 83 26
\tiissen 16.00'ën 18.00 uur, bchalvfl zondags.
)•. *.'»,- f
'
... .^tVVij bezorgen en halen de banden

"Sï /[ ' •

bij u thuis.

Mevr. Rome Truder.
Vsn Ostadestraal 26, tel.

15626.

T TALBOT SAMBA

NieuV

Videotheek Zandvoort

MOERENBURG

RENEE

schoonheidsspecialiste
pedicure
manicure
visagiste

Gespecialiseerd in

DIEET
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

Fa. Gansner ir Co.
GAS- «n ÖLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

s m Illcn per 100 kin (CUi-nomi) 4 6 Illcr (l 21.7) hil 90 kin/u uihsianl. h j IHi'r (l 15.9) hu 12» Kin/u

oiistant. s S lucr d 17.:) In hei stadsverkeer

Autobedrijf Versteege B.V., Zandvoort
Pakveldstraat 21, tel. 02507-12345

DE TALBOT DEALER VERRAST U BIJ 'N PROEFRIT

Deskundig advies
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN.
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpanploin, tal. 15068/13612/12516

Succes
Een groot succes, dat mag de koffie voor oudere Zandvoorters, die
donderdag l juni in strandpaviljoen Jonnny werd geschonken, wel
worden genoemd.
De hele entourage was geweldig,
en de gasten hebben intens genoten. Een compliment voor mevrouw Van Dam en haar medewerkers Hjkt mij zeker op zijn plaats,
want het valt niet mee een traditie
vol te houden, maar het wor<Jt
ieder jaar toch maar weer gepresteerd.
Complimenten ook voor de middenstanders die ervoor zorgen dat
deze traditie gehandhaafd kan blijven, want om alles uit eigen zak te
moeten betalen zou ondoenlijk
zijn.
De gasten kunnen namelijk desgewenst een kleine bijdrage geven,
maar het „moet" niet, vandaar dat
de krachtsinspanning die ieder
jaar weer door de mensen van
strandpaviljoen Jonnny wordt gsleverd wel eens in het zonnetje
gezet mag worden.
Gelukkig bleken de bydragen van
de gasten dit jaar genoeg om het
Gemeenschapshuis en de daar genoten consumpties te betalen,
maar dat is in andere jaren wel
eens anders geweest.

Strandwacht
Succes heeft deze week ook de
strandwacht geboekt. Normaliter

Tips en suggesties: 17166

Verkoeling gezocht

hoort men niet zoveel van deze
wacht, die in het duister opereert
om duistere figuren van duistere
voornemens af te houden.
Vrijdagmorgen omstreeks vier uur
bemerkte de strandwacht dat een
open jeep in een behoorlijke snelheid over het strand in noordelijke
richting reed. Achter in de open
bak bevonden zich vier surfplanken, een vreemd tijdstip om je zo
te haasten, dat vond de strandwacht ook en zette een achtervolging in.
Dit werd bemerkt door de chauffeur van de open jeep en deze
verhoogde het tempo. Doordat de
vier surfplanken uit de jeep werden gegooid vlak voor de wielen
van de strandwachtauto, eindigde

de jacht abrupt. Eén surfplank en
een mast werden bij dit gooi- en
smijtwerk totaal vernield. Er ontstond vertraging en de jeep verdween uit het gezicht.
Getuigen meldden echter dat de
jeep vanaf Parnassia richting IJmuiden was verdwenen. Omdat
het kentekennummer door de
strandwacht was opgenomen was
het voor de politie een koud kunstje de collega's in Velsen te waarschuwen, die omstreeks halfvijf de
bestuurder en bijrijder, twee Zandvoortse knapen van 21 en 17 jaar
konden aanhouden en overdragen
aan de Zandvoortse politie.

Eerlyk

Strandloop

Optreden van De IFurf bij strandpaviljoen Jonnny tijdens de
show voor bejaarde Zandvoorters.
[oto Jemy

Een strandloop staat gepland voor
vrijdag 25 juni, geen gewone, maar
een „midzomernachtloop", die
's avonds om 23.00 uur zal beginnen. De afstand bedraagt 8 km.
De organisatie berust bij de leden
van de Rijwiel Toerclub Olympia
en dit betekent dus dat Klaas
Koper en Dick Castien het zeer
druk hebben om dit te organise-

Rolskiën
geslaagd
ZANDVOORT - De eerste rolskiwedstrijden op het circuit zyn een
groot succes geworden. Met aanwezigheid van vrij veel publiek
zorgden 35 deelnemers voor goede sport door de Zandvoortse duinen. ,
Veelal spannende races waarbij
de race voor de heren tot de
laatste meter onbeslist bleef. By
de dames was het oog vooral
gericht op Ingrid Gordijn die voor
eigen publiek een prima vyfde
plaats wist te behalen.

Lening
Men wilde de verandering van
het verenigingsgebouw meenemen met de aankoop van Petoria en Duinoord voor Sterre
der zee en een kosterswoning
bij de kerk. Voor deze opzet
had men geld nodig en men
meende te kunnen volstaan
met een lening van ƒ40.000,-.
Door het kerkbestuur werd een
aanvrage ingediend om dit te
mógen doen tArchief Bisdom
Haarlem 21 mei 1928) maar
omdat men in Haarlem dacht
dat men in Zandvoort te veel
ineens wilde, werd er geantwoord dat men, gezien ook de
kosten van de nieuwe kerk, de
schuld te hoog vond en men
meende geen rente en aflossing
té kunnen betalen.
De dekking
Maar beste bisschop, zo meende men in Zandvoort, u bent er
wel bang voor dat we verder
willen springen dan onze polstok lang is maar dat is echt
niet het geval. Luister tiv, eens
goed, we zullen voorrekenen
dat we rente en aflossing kunnen betalen en binnen vijftien
jaar schuldvrij zijn. Er werd
een berekening aan het bisdom
aangeboden van de volgende,
inhoud.
Voor rente en aflossing van de
door ons aangevraagde lening
kunnen we de volgende opgave verstrekken. Jaarlijks leggen we terzijde van de zondagscollecte van de badgasten
ƒ500,-, we berekenen, uit de
nieuwe Vülas voor Sterre der

door
Margreel Ates

kan gestart worden op de dinsdagavond voor een avondtoertocht
van 30 km. 't Trefpunt heeft lot nu
toe meer deelnemers geteld dan
voorgaande jaren. Dus het kan nog
steeds, dat avondje fietsen in de
omgeving.
Vanaf 26 juni wordt In het dorp de
week van het paard gehouden en
ook is weer gepland een ponyrace
op het strand bij boulevard Barnaart. Na afloop wordt er dan een
disco gehouden voor de jeugd in
strandpaviljoen 23 Club Nautique
en dat is dan weer eens heel wat
anders dan de zeilwedstrijden die
hier gedurende de zomermaanden
worden georganiseerd.

Tot grote opluchting werd deze
week door een Zandvoortse vishandelaar geconstateerd dat er
nog steeds eerlijke mensen zijn.
Op het politiebureau kwam een
Amsterdammer zich melden met
een geldkistje, waarin zich ruim
vijfhonderd gulden bevond, hij had
dit op het strand gevonden.
Het kistje bleek verloren te zijn
door een haringventer, die uiterst
gelukkig zyn verloren eigendom In
ontvangst kon nemen.
In het politiebericht wordt niet
vermeld of de eerlijke vinder ook
10% „vindersloon" heeft ontvangen, of dat dit wellicht in natura
door de visventer werd uitbetaald.

In de twintiger jaren, toen het
maatschappelijke leven nog
sterk was ingedeeld in bepaalde verenigingen, was een verenigingsgebouw
absoluut
noodzakelijk. Het katholieke
kerkbestuur was, toen de parochie in 1928 het nieuwe kerkgebouw betrok, in de unieke gelegenheid om van de oude kerk
een acceptabel verenigingsgebouw te maken.
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ren. Een en ander schijnt een initiatief te zijn van het Haarlems
Dagblad.
Er wordt momenteel van alles aan
gedaan om van deze strandloop
een uniek evenement te maken.
Zo zal het strand afgebakend worden met fakkels, terwijl het bij een
rustige zee ook mogelijk zal zijn
om te zorgen voor verlichting vanuit zee. Hiervoor wordt dan gezorgd door de leden van de reddingsbrigade en van de watersportvereniging die met fakkels in
boten de vloedlijn zullen verlichten.
Ook hebben alle vier de strandkampeerverenigingen hun medewerking toegezegd en zullen de
bewoners behulpzaam zijn bij het
plaatsen en ontsteken van de fakkels.
Voor het volbrengen van de acht
kilometer (start op de Rotonde) is
geen tijdlimiet ingesteld. Dit betekent dus dat Je niet hoeft te hollen,
maar de afstand ook wandelend
mag afleggen. Inschrijfgeld bedraagt ƒ6,50 per persoon, waarvoor men na afloop een medaille
en een consumptie ontvangt. Dat
wordt dus nachtwerk voor een
aantal strandpachters.
Inschrijvingen kunnen geschieden
bij de strandpaviljoens Trefpunt,
Club Maritlme en Sea Gull. Deelnemerskaarten kunnen bij deze
strandpaviljoens vanaf heden worden afgehaald. Het belooft een
groots evenement te worden, want
het. inschrijvingsaantal is zeer
hoog (héle schoolklassen willen
meedoen) en het wordt vast een
drukke avond-nacht-vroege morgen.

Evenementen
Het gaat nog stecd goed met de
Betsers, nog slechts enkele weken

Jammer dat dit jaar zo weinig
berichten worden gezonden van de
surfers, op dit moment is niet bekend welke evenementen in deze
sector zullen worden georganiseerd. Graag even bericht, want
surfen valt momenteel niet meer
weg te denken uit het strandleven.

Gered

der, die herhaaldelijk haar geschrokken peuters in de leeftijd
van 2-4 jaar gerust moet stellen.
Andere peuters, die van zich lieten
horen waren twee ,.drie turven
hoog" die huilend werden aangetroffen in een noodbed van een
strandpachter.
In de pnve-ruimte staat een rustbed opgesteld voor eventuahteiten. Op één van de bloedhete dagen waren twee hummels uiterst
verdrietig in dat bed gekropen,
omdat ze noch rnama. noch de
ijscoman konden vinden.
Het tientje dat ze meekregen om
ijs te kopen, was het enige houvast
In deze barre boze wereld van de
kleintjes, en dat hielden ze dan ook
krampachtig vast.
Voor de komende week wordt beter weer verwacht, de temperaturen gaan dit weekeinde ai weer
omhoog, het kan weer goed worden dus.

Zo werd donderdag door de
strandpolitie opgemerkt dat ter
hoogte van strandpaviljoen 11 ongeveer 1500 meter uit de kust een
man rustig ronddobberde in een
rubber bootje.

Gevaar

WULLUM v. d. WLKFF

Concertenreeks

De oülaete van onze poerde kenne
straks in gien geval proteste orenge van ons anti-laewaei-tcommetee.

Zaterdagavond jl. is In de Hervormde kerk te Zandvoort het openlngsconcert gegeven van een concertenreeks, dat de komende zomermaanden zal gegeven worden,
georganiseerd door een speciale
concert>conimissie, gevormd uit
enkele kerkeraadsleden. Met inbegrip van de vier of vijf concerten op
het gerestaureerde Knipscheer-orgel zullen dat er 13 of 14 bedragen.
Verder zullen in de komende
maanden optredens plaatsvinden
van diverse muziek-ensembles. De
opbrengsten ervan zullen worden
bestemd voor de laatste restauraÜe van het oude kerkorgel. Een
loffelijk initiatief, dat stellig veel
belangstelling verdient, hetgeen
vorig jaar bij de orgelconcerten in
augustus door Jan Zwart reeds
duidelijk bleek.
Voor het eerste concert van jl.
zaterdag was de belangstelling nog
niet bijster groot. Er waren slechts
ruim vijftig toehoorders, die geno-

perNLMCityHopper^

_^;.^
a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 14.OOuur.
f s 55 ) " per persoon
f.45,- kind. tot 12 j r.
Reserveringen/ inlichtingen :

tel. 020-495070
of 020-492781

NüVieïtyHdppéi
'

Evenementen

Door de inmiddels pas oost gedraaide wind zou dit bootje nimmer het veilige strand meer kunnen bereiken. Reden waarom de
strandpolitie besloot om deze zeegenieter even terug te halen. De
21-jarige Duitser reageerde uiterst
verbaasd pp deze reddingsaktie,
waarbij hij zonder pardon met
boot en al naar het strand werd
gesleept. Hij had geen gevaar gezien.

Wel gevaar zagen de strandpachters in de toch nog niet verwijderde olie van de Griekse tanker die
aanspoelde op de Zuidhollandse
kust. „Nu maar hopen dat het weg
blijft, en dat het inderdaad is opgeruimd, dan zijn wij môbi verschoond gebleven van die ramp",
zegt voorzitter Paap.
Een ander soort gevaar zijn voor
kleine kinderen de loslopende honden, die ondanks de bepalingen
toch nog op het strand dollen.
„Heb ik net het grut van de watervrees af en kan ik beginnen te
beweren dat herdershonden en
Rotweilers niet gevaarlijk zijn, en
daar ben ik zelfs niet van overtuigd", aldus een verontruste moe-

RONDVLUCHTEN

Gesnapt
Een gast, die zo te zien stiHetjes
geniet van een „koppie koffie"
(afhalen Gasthuisplein 12).
foto Jenny E. Wesly
ten hebben van de verrichtingen
van het Haarlems Blazers-ensemble van de stichting „Jeugd en
Muziek" in Kennemerland, onder
leiding van Simon Butter. Het
fraai spelend ensemble bracht onder de bezielende leiding van de
dirigent in hoofdzaak moderne
composities ten gehore. Het bestond uit 2 fluiten, 2 hobo's, 2
klarinetten, 2 hoorns en 2 fagotten.
Er viel een hartverwarmend samenspei te constateren in composities van o.a. Malcolm Amold
(geb. 1905), Carl Orff (geb. 1895) en
bovenal m de zes dansen van J.
Francaix (geb. 1912).
Dat ook de moderne kerkmuziek
zijn aparte bekoring heeft bleek
dan ook overduidelijk. We zouden
het ensemble graag nog eens weer
willen horen in de komende maanden. Henk van Amerom, een der
organisten op het kerkorgel, verleende medewerking door het spelen van enkele soli. Hij deed het
fraaie, voor een groot deel gerestaureerde orgel, alle recht weder-

ZANDVOORT - Van de VVV-Zand
voort werd bericht ontvangen dat di
navolgende evenementen de komen
de week in de badplaats zullen wor
den gehouden.
Zondag 20 juni:
Braderie in het centrum, aanvang
13.00 uur
Talentenjacht op het strand. Strand
paviljoen Johnny, aanvang 17.00 uur
inlichtingen: 020-245852 of 0250717170.
Clubwedstnjden bij de Watersportvereniging Zandvoort-Zuid.
Dinsdag' 22 juni:
Avondfietstochten, inschrijving en
vertrek strandpaviljoen 8, inlichtingen: 02507-17547.
Woensdag- 23 juni:
Strandloop over 2Vz, 4 en 8 km. Start
om 19.30 uur, strandpaviljoen 18, inlichtingen: 023-339744.
Vrijdag 25 juni:
Film-Inn, openbare bibliotheek, aanvang 21.00 uur, toegang gratis.
Midzomernachtloop 8 km, verlicht
met fakkels langs het strand. Aanvang 23.00 uur vanaf Rotonde. Inschrijvingen bij strandpaviljoens 8
(Trefpunt), 9 (Club Maritime) en 10
(Seagull).
Zaterdag 25 juni:
Openingsweek van het paard, feestelijke opening met een orkest te paard.
Meerdere inlichtingen over deze aktiviteiten worden verstrekt door het
VW-kantoor, Schoolplein l, tel.
02507-17947.
varen, waarbij hij zich liet kennen
als een bekwaam organist, met
composities van Sweelinck, Joh.
Seb. Bach en het eerste koraal van
Hendrik Andriessen. Vooral in deze laatste compositie deed hij de
mogelijkheden van het orgel duidelijk uitkomen. Het werd als 't
ware een concert op zichzelf en hij
ontving voor de weergave een
spontaan applaus. Er viel dan ook
veel te genieten en het publiek
betoonde zich voor het gebodene
uiterst dankbaar.
Het werd een muzikaal gebeuren
op hoog niveau. Ik kan u dan ook
het bezoeken van deze concerten
in de komende maanden van harte
aanbevelen. Er valt heel veel te
genieten en de keuze van de programma's belooft heel voor voorde '
komende tijd. Het zijn muzikale
evenementen van de eerste orde,
die een veel grotere belangstelling
verdienen en die deze, wanneer de
bekendheid wat algemener wordt,
ook stellig zullen verkrijgen.

Uit Zandvoorts historie

„De Krocht" moest
zichzelf bedruipen
zee een bedrag van ƒ 1.000,-,
we halen aan meer opbrengst
plaatsenverhuur en verkoop
nieuwe kerk ƒ 1500,-, we vangen aan huur van de koster
voor zijn woning f 250,- en van
het verenigingsgebouw houden we minstens ƒ 1500,- over

maar men moest er van uitgaan dat .De Krocht" zichzelf
moest bedruipen wilde ze bestaansrecht hebben. Het was
geenszins de bedoeling er een
winstobject van te maken
maar wanneer de verenigingen door de toneelzaal gingen
verdienen dan mocht het kerkbestuur daarin delen (Archief
Bisdom Haarlem 14 juni 1928).

B. Vöets

Toestemming
Deze bewijsvoering, die tegelijkertijd met de plannen van de
verbouwing van de oude kerk
naar Haarlem waren gestuurd, overtuigde het bisdom
van de juistheid van het beleid.

(Archief Bisdom Haarlem opgave financiering 30 mei 1928).
Verdiensten uit
verenigingsgebouw
Haarlem maakte bezwaar ten
aanzien van de laatste post.
„Was het niet de taak van een
kerkbestuur om de verenigingen binnen de parochie en met
name die van de jeugd zo goed
mogelijk te steunen? Waar wilde men dan zoveel geld vandaan halen."
Het anijübord van het kerkbcstuur was kort en bondig. Men
wilde de accommodatie van de
oude kerk zo goed mogelijk
maken en vooral van de kerkzaal een toneelruimte maken
waaraan grote behoefte was.
Katholieke verenigingen die
van deze toneelruimte gebruik
maakten,kregen inkomsten en
allicht deelde het kerkbestuur
in deze opbrengst.
Er bleef notj genoeg mogelijkheid over om voor zeer lage
prijzen de ruimtes te verhuren

Spannende momenten
in het zaalvoetbaltoernooi

Zandvoort werd wel eens aan
andere plaatsen tot voorbeeld
gesteld. In een brief aan het
katholiek kerkbestuur van
Enkhuizen naar aanleiding
van de aanvrage tot inrichting
van een vereningsgebouw (Archief Bisdom Haarlem 20 okt.
1928) stond het volgende advies: „Uw bestuur gelieve voor
de juiste uitvoering van uw
plan eens te spreken met het
kerkbestuur van Zandvoort
waar men alles zoo Heeft opgelost dat het gebouio zichzelf
betaalt".
Meestal waren verenigingsgebouwen schepen waarop men
moest toeleggen: in Zandvoort
was door de opzet dat vermeden. Dat men later door de
crisis en ?ia de oorlog door
andere maatschappelijke vormen verliezen niet meer kon
ontlopen, is een gevolg van de
tijd.
'ieter Keur achtervolgt Gerald Vanenburg
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LET OP!!!

Super voordelige

H£T NIEUWE
MGTOCHTENPROGRAMMA
1$AANGEKOMEN.
H AALT UH ET AF SU:
reisbureau
Iour>fn0o*r «•!•!• uur

mimi

PA<

Wij zijn ook op de
br ader ie aanwezig.

Speciale broderieaanbiedingen

Hou ons goed
in de gaten!

op onze kraam
op de Grote Markt.

'ERICA'

Lida Bromet Mode
Grote Krocht 19, Zandvoort,
telefoon 02507-17878.

Grote Krocht 20, telefoon 12560-13203

GROTE KROCHT 24-ZANDVOORT

GASTHUISPLEIN e
2042 JM ZANDVOOR
TEL. 02507 - 16338

EET OP DE BRADERIE AARDBEIEN VAN AART VEER DAN ZIE JE HEM 2 KEER.
Bezoek zondag ook onze
parfumeriestand.
Ongekende aanbiedingen.
Bij iedere aankoop geven
BELGISCHE BONBONS wij een geurige verrassing.
Nog drie dagen

stuntprijs a» e** **r. 3,75
SOUVENIR DESSERT
\ SPECUIAAS
ft_ft

9\

O ? wU

in luxe koektrommel van 12,50 voor

J AM l N

B.Y. lipstick, nagellak t.w.r. 35,00
2 geuren voor
7,50

Drugstore
Moerenburg

Vaderdag
U slaagt altijd
bij Drugstore
Moerenburg

Albert Heijn let op de kleintjes,
óók op de braderie.

Een groot assortiment
aan eet- en drinkwaren
tegen uiterst scherpe prijzen
Komt dat zien, komt dat zien

P. S. en voor haar een geurige attentie.
Winkel geopend van
10.00—13.00 uur en
van 14.00—17.00 uur.

Haltestraat 8.

Slagerij Vreeburg

20 juni
Thomas
op de braderie
Slagroomsoezen <im het vu^ei voor

is present op de

BRADERIE
met reuze saté en hamburgers
op de barbecue.
Gespecialiseerd in vers Hollands
lamsvleesen alles voor de barbecue.

1,00

en keur daarbij een glaasje

BERTOLU LAMBRUSCO
een fijne licht zoete en iets mousserende rode wijn uit Italië,
die gekoeld wordt gedronken.

Voor Vaderdag op de broderie
bijeen half pond bonbons
een klein doosje gratis.

Zandvoort

HwtOSÜBflt

BRADERIE
20 juni
Ook wij zijn
van de partij.

J.BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort

Tel. 1 20 60
De specialist in al uw
bloemwerken.

LA BONBONNIÈRE
Haltestraat 39e, Zandvoort. tel. 15684.

OOK OP DE BRADERIE
KUNT U ONS VINDEN.

HattastraatZS
CHINEES INDISCH RESTAURANT

Met veel leuke en lekkere
aanbiedingen.

Nrijetijdsmode

HONG-KON6
Bij:
Ta»

'DE
'
«ECHTE f
iBflKKtRJ

T7T

Uw echte
bakker
KEUR

Oiaconlehulsstraat 38,
Raadhulaplein 2. Zandvoort.

BRADERIESTUNT
FLASH
Let op onze speciale
braderie aanbieding.

2 T-SHIRTS
Haltestraat 69/Hoek Zeestraat
Zandvoort/Holland
T«l. 02507 - 1 78 97

voor.

5,00

Ook kindermaten

BRADERIE
op20junia.s.
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's WERELDS GROOTSTE ZEILRACE VOOR CATAMARANS

Succes voor Zandvoorters in
DEN BURG / ZANDVOORT - De Texel te maken. Omdat Het aantal
Zandvoortse zeilers, Heilbron/ deelnemende schepen 503 was, kun je
De Wilde (Hobie 16), Cees Ver- je voorstellen dat de wachttijden voor
duyn / Van Koekenberg (Hobie de veerdienst in Den Helder behooropliepen. Zo'n aantal boten plus
18), Ruud Visser (Hobie 14) en lijk
bemanning is niet snel vervoerd, maar
Jons Trouw in dezelfde klasse. dat hindert niet, dan heb je de tijd om
Kendrick Deinum / Menno de de kennismaking te vernieuwen, en
Boer (Prindle 16), Jan Visser/ uitgebreid over de weersverwachting
Marco de Boer (Prindle 18) en te praten", vertelt Jules Franssen, die
Frank Bonset (Prindle 16), dat op verzoek een cameraploeg had gewaren de zeilers die in de prijzen formeerd om filmopnamen van deze
vielen bij één van de grootste wedstrijd te maken. Deze filmopnazullen door diverse associaties en
evenementen die de brandingwa- men
verenigingen worden gebruikt voor
tersport kent, namelijk 't Rondje nabespreking en instrukties. Voordeel
Texel.

persmeeting over, en weten we wat
wij moeten doen en wat er van ons
wordt verwacht. Terwijl wij in het
water stappen en de vrolijke klanken
van de jazzmuziek vanaf het strand
horen, slaat onze stemming om in die
van geconcentreerde aandacht, want
een topzeiler wil winnen, zo gaat dat.
Dat betekent ook drieëneenhalf uur
keihard werken aan de trapeze met
snelheden van 40 km / uur of soms
hoger. Onze zeilers weten zich na het
startschot om 11.00 uur al snel vrij te
maken van het veld. Op naar de
Vuurtoren naar het Noorden. De
wind is ruim achteren na het enthousiasme van het eerste uur realiseren
wij ons dat wij nog tweeëneenhalf
uur moeten. Ik voel pijn in mijn
voeten want de zijkant van de romp
is echt wat scherp. De vuurtoren
wordt gerond, het veld ligt uitgestrekt en op naar de beruchte VCboei.
Op dit rak is het oppassen geblazen,
de vaargeul is misschien twintig meter breed, aan weerszijden zijn zowel
aan bak- als aan stuurboord zandbanken en ondiepten.
Veel deelnemers bemerken die ondiepten of onfortuinlijke wijze, want
je ziet ze dan van bun gestrande

vaartuig afspringen. Soms komt het
water dan tot aan de knieén, en dan
gaan ze verder wadend hun boot
terugduwen naar de vaargeul, of
waar ze denken dat bij is.
De eerste boten hebben, waaronder
ook Zandvoorters, de VC-boel al gerond, wanneer wij arriveren.
Nu komt het op goed tellmanscbap
aan, want aan stuurboord ligt de
„vlakte der kerken" (40 cm water) en
de andere zijde bet vrije wad. Inmiddels is de wind toegenomen tot 6, en
onder de bulten uit flinke uitscbieters. Op dat moment zagea tij de
commando's over de vlakte der kerken stuiven (hoe diep steken die boten van hen eigenlijk, vraag Je Je dan
af), bet wordt door ons uitgeprobeerd
en zogaan een twintigtal schepen op
avontuur, bet blijkt dat dit een „Jtorte klap" is en zodoende hebben wij
bij de haven van Oude Schild een
flinke voorsprong opgebouwd. Op
dat moment vragen wij ons af of wij
het ronderecord zullen breken, het
staat op 2 uur 59 minuten.
Dan breekt ons de lichamelijke moebeid op. Er worden fouten gemaakt,
we zien de concurrentie die vla bet
wad, en met grote slagen kruisend
naar bet Molengaat weer opdoemen,

Bebakenlngen en andere oriëntatiepunten
tijdens do Ronde om Texel
-

2

*

1

Eierlandse gronden
'v

:
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De winnaars van het „Rondje Texel" 1982.
E en grote groep deelnemers, zeker
zo'n dertig boten uit Zandvoort of
direkte omgeving bevonden zich het
afgelopen weekeinde op de Wadden,
want meedoen en de wedstrijd uitzeilen, wordt op zichzelf al beschouwd
als een klassering in het harde wereldje van de wedstrijd-branding watersport.
Hoewel ook aan de wedstrijden die
worden uitgeschreven door de Watersportvereniging Zandvoort, en die
welke georganiseerd worden door
Club Nautique uit de badplaats, regelmatig zeilers van wereldnaam optreden, 't Rondje van Texel staat bekend
als het „neusje van de zalm". De
diverse klasseringen van bovengenoemde zeilers(sters) worden dan ook
met de nodige trots in de annalen van
de Zandvoortse verenigingen bygeschreven. (Jammer dat het team Visser / De Boer, dat de eerste plaats in
bun klasse behaalde, later werd gediskwalificeerd omdat hen een fout verweten kan worden waardoor een aanvaring volgde). '

"-

•^m

hiervan was, dat Franssen zich voorin
het veld bevond en een uitstekend
overzicht had op het verloop van de
wedstrijd. De weersverwachting, de
voorafgaande dagen stond er niet
meer dan een lichte bries, bleek de
zeilers mee te vallen. Zaterdagochtend stond er een 3-4 Z.O. die later
ruimde naar Z.W. 5-6, niet gering dus.

Zaterdag
Door Jules Franssen wordt de sfeer op
Texel beschreven op deze dag als
Zandvoort bij de Grand Prix, meer
nog dan in Zandvoort wordt er meegeleefd en staan er duizenden en duizenden toeschouwers wanneer het startschot klinkt. Niet minder dan zeventig volg- en reddingsboten zy"n die dag
paraat, ook volgboten voor pers en
andere media zijn aanwezig. Commando's van het Korps Mariniers met
supersnelle landingsboten scheren
over het water als snelle vogels, zegt
Jules, die uitlegt dat juist door het
Korps Mariniers veel hulp wordt geboden bij kleinere of grotere ongevallen.

Meer dan vijfhonderd boten geeft een spektaculaire start.
dus vijzelen wij bet moreel op en Burg waar onder klanken van jazzmugaan verder.
ziek de prijzen worden uitgereikt.
Duo Ellenmeyer / Kortlever Ie op een
Tornado met 3 uur 14 min. (snelste).
Molengat
Rien Haak (Hobie 16) maakte een ttjd
Het Molengat blijkt een halfwlatls- van
3 uur 17 min. Wagenaar tweede
rak te worden. Met stroom mee een met
uur 19 min. en Heilbron /De
ongelooflijke spuitpartij. Grote snel- Wilde3 derde
in 3 uur 33 min. Deinum
beden en grote risico's worden geno- kwam met een
Prindle 16 binnen op
men. Ik zie de „r-azende bol" aan dezelfde tijd. Door
Fransen wordt uitbakboord (beruchte ondiepte, red.) gelegd dat ingewikkelde
vlakbij, terwijl aan stuurboord on- den worden gebruikt omrekenmethode winnaars
derwater de zandbanken opdoemen. te bepalen. Zo vaart Ruud
Visser bv.
een Hobie 14, in theorie een veel
Wij zijn gelukkig rond bet eiland, en langzamere boot dan de Tornado,
moeten oppassen niet te dicht langs mag een Tornado over een bepaalde
de kant te varen in verband met de afstand l uur doen, dan krijgt de
strekdammen. Wij speuren naar de Hobie hiervoor 1.15 uur de
finishlijn (een kotter met boeien als
lijn). Plotseling zien wij de kotter De klassering van de Zandvoorters
huizenhoog uit het water opdoemen, was
uiteindelijk:
de boeienlijn lijkt zeer laag. Wij heb- Hobie 16: Heilbron / De Wilde 3e en
ben het gebaald en danken de hogere derde overall klasse
macht dat wij er nog zijn", aldus bet Hobie 18: Verduyn/ Van Koekenberg
relaas van Jules Franssen, die bekent 2e (onder protest wanneer dit wordt
dat hij nog zijn rug en banden „voelt" toegewezen dan stijgen ze een plaatsal is het inmiddels al 48 uur later in je en worden ze eerste)
rijn strandpaviljoen 23 op het Zand- Hobie 14: Ruud Visser, Ie, Jons Trouw
voortse strand.
2e.
Prindle 16: Kendrick Deinum / Menno
de Boer Ie
Eindstand
Prindle 18: Jan Visser /Menno de
Uiteindelijk duurt het wachten op de Boer Ie, werden echter later gedisofficiële uitslag ontzettend lang, want kwaliflceerd in verband met een aandie worden pas 's avonds bekendge- varing.
maakt in „De Lindeboom" in Den °rinct!e 15: Carlo Bachhausen Ie

(traint veel In Zandvoort).
Er heerst dus grote tevredenheid r
de Zandvoortse deelnemers, wr.
men bleef de concurrentie onder de
voor zeilers uitstekende weersoi.
standigheden de baas.

Geluk
Zandvoort blijkt over goede zeilers *
beschikken want het duo Deinun
De Boer behaalde in Amerika bij <
Amerikaanse
kampioenschapp
Prindle 16 als enig Europese equi
de tweede plaats. Ook werden zij e
ste in de onlangs gehouden Europt
wedstrijden in La Baule in Frankrij
De Zandvoorters hebben niet aller
uitstekend gezeild, maar ook gel'
gehad, zeventig deelnemende bot
liepen schade op en haalden de flni
niet, één boot vond men met berm.
ning terug bij Terschelllng en c
grootste pechvogel werd te midd<
nacht van de Afsluitdijk geplukt. D.
tien uur waren ze onderweg gewee.
en meer dood dan levend.
Ondanks dit alles wil een echte zeiv
het Rondje van Texel niet missen, r
zal hem dwingen nog beter uitgeru
in twee betekenissen, volgend ji.
aan de start te verschijnen, alck
Jules Franssen.

l;£:'' De Bollen
"••'.'•• UnKen zijn nlel
£-:;:/-. Gemarkeerd, veroewt* u«Jf v«n CM
•'•'.'. i /ulvle ligging van do banken

Veerdienst
(10minuten overhel hete
•n 10 minuten om h«t fiafve uuO

Meer dan vijfhonderd boten aan de
Vrijdagavond
start, betekent ook een kilometerlan11 juni was dé datum dat de zeilers ge startlijn, omstreeks 10.30 uur, en
zich oomaakten om de tocht naar balf uur voor de start, was de schip-

Inter-Loeres voor Danny Kaye
ZANDVOORT - „Ik weet een
„praktical joke" geef de InterLoeres aan Unicef, want ik ben
slechts ingehuurd", een reaktie
van Danny Kaye, de grote Amerikaanse filmster en komiek, nadat
hij uit handen van secretarisgeneraal Van Tetterode van het
Nationaal I-April Genootschap
de „Inter-Loeres" had ontvangen.
Een vrolijke plechtigheid die
plaatsvond op vrijdagavond 3 juni 1982 in de bar van het Hilton
Hotel in Amsterdam.

ter hoogtepunten, want al eerder dit
jaar werd aan prins Bemhard de
„Kristallen Loeres" overhandigdd,
ook dit ongedwongen samenzijn met
de filmster en de Unicef-Europe leden
Latenstein (Holland) en Cerni (Zwitserland) zal in de annalen van het
genootschap met gouden letters worden bijgeschreven.
Hoogtepunt in het jonge leven van de
zes jarige Froukje van Tetterode was
ongetwijfeld de „echte" handtekening
van Kaye op het gips van haar rechterarm die zy onlangs heeft gebroken,
de kusjes die erby hoorde, nam ze
maar voor lief.
_
ApnlIOOl
Na zijn binnenkomst werd de zeer
vermoeide Kaye (hij was 's morgens
uit Los Angelos aangekomen en had
twee bliksembezoeken gebracht aan
Zwolle en Utrecht) door de praeses
van het Zandvoortse genootschap,
Theo Hilbers op de hoogste gesteld
van het onstaan en de bedoeling van
het genootschap.

„De kroon op het werk van twintig
jaar", zo noemde Van Tetterode de
uitreiking van deze onderscheiding
aan de Amerikaan Danny Kaye die
voor het werk van Unicef in ons land
verbleef. „Wij zijn al heel lang bezig
geweest om Kaye naar Nederland te
krijgen en wjj zijn blij dat het nu
gelukt is. Vraag niet hoeveel voorbereiding dit heeft gevergd, maar het is
het waard."
In 1979 wera een Ere-Loeres uitgereikt aan de Russcihe clown Oleg
Popov in 1981 aan Allen Funt de man In het kort vertelde Hilbers Kaye van
die de candid-camera programma's in het ontstaan in 1962 van het Genootschap en het motto „Met humor meer
de wereld bracht.
mens" „So I'am a first-april-fool now",
Dit jubileumjaar bestaat voor het Na- reageerde Kaye voldaan, die toch nog
tionaal I-April Genootschap uit lou- de tyd vond het gezelschap te atten-

Informatica

HAARLEM - Aan de mr. Joh. Enschedéschool voor avond-meao is het nu
deren pp het werk van Unicef waar- mogelijk behalve gebruikelijke meaovoor hy momenteel in ons land ver- vakken ook het vak informatica te
volgen. Brochures over alle part-time
toeft.
opleidingen, zowel overdag als
's avonds, zijn verkrijgbaar brj de arGeduldig poseerde Danny Kaye daar- beidsbureaus.
instellingen voor
na met de bloemen (ontvangen van maatschappelijkdewerk
en beroepskeuFroukje) en het beeld temidden van zebureaus en telefonisch
te vrade leden van het I-April Genoot- gen bij de school, Oude aan
schap, voordat het tijd werd naar bed Haarlem, tel. 023-315936. Zylvest 27,
te gaan want moe was hij wel de grote
ambassadeur van Unicef.

Planprocedure planning
ziekenhuisvoorzieningen
HAARLEM - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben
een voorstel gemaakt voor een
planprocedure voor de provinciale planning in het kader van de
Wet Ziekenhuisvoorzieningen.
Zoals bekend moeten de provincies
volgens de Wet Ziekenhuisvoorzieningen plannen maken voor algemene
ziekenhuizen, verpleeghuizen, zwakzinnigeninrichtingen en psychiatrische ziekenhuizen, kortom voor alle
zogenaamde intramurale voorzieningen. Om praktische redenen vindt het

dageiyks bestuur van de provincie
Noord-Holland dat bij het ontwerpen
van deze plannen zoveel mogelijk één
procedure aangehouden moet worden. In het voorstel van die planprocedure staat o.a. welke stappen gezet
moeten worden om tot een ontwerpplan te komen; hoeveel tijd dat in
beslag mag nemen; wie bij de planning ingeschakeld moet worden
(naast de vaste provinciale adviseurs,
de betrokken sectoren van de gezondheidszorg, ziekenfondsen en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen) enz.
Voordat Gedeputeerde Staten deze
algemene planprocedure vaststellen
willen zij van zoveel mogelijk kanten
een mening horen over de inhoud van
het voorstel. Vandaar dat het voorstel
tot 15 september ter inzage ligt in het
provinciehuis in Haarlem. Bovendien
is het voorstel, rnet het verzoek om
commentaar, verstuurd naar: instellingen voor intramurale gezondheidszorg met hun overkoepelende organisaties, gemeenten en gewesten, provinciale kruisvereniging, organisaties
van artsen en specialisten, gebruikersorganisaties, ziekenfondsen, provinciale raad, oranisaties van bejaar
denoorden enz. Aan het eind van het
jaar zullen Gedeputeerde Staten de
planprocedure definitief vaststellen.

Vrouwen in de bijstand
REGIO - Er is een nieuwe folder
verschenen over opleidingsmpgelykheden voor vrouwen in de bijstand.
Daarin is een drietal richtlijnen gegeven voor het volgen van onderwijs.
Een opleiding volgen die leidt tot
MAVO- of LBO-diploma mag altyd,
ook al kan de vrouw werken.
Opleidingen zoals HAVO, MEAO,
VWO en middelbare beroepsopleiding, zijn in principe toegestaan,
maar als er passend werk is, moet de
vrouw dit aanvaarden.
Hoger beroepsonderwijs kan niet gevolgd worden met behoud van uitkerir.g.
Danny Kaye temidden van de leden van het I-April Genootschap in het Hilton Hotel op vrijdagavond 4 juni in Nadere inlichtingen bij de gemeentehuizen.
Amsterdam. (Foto: Fred van Hebt).

Jazz en zeilwedstrijden zijn op 'nexei onverorekenjk met elkaar
verbonden.
(Advertentie)

Als EERSTE en waarschijnlijk
ook als ENIGE, dus u moet
wel verdomd SNEL ZIJN,
verkoop ik een MITSUBISHI
VIDEO (zonder twijfel met
het mooiste beeld) met picture-rasearch,
stilstaand
beeld en 14 dagen van te voren te programmeren, voor
slechts f 2198.-.
Mocht ik ze na de voetbalkampioenschappen nog hebben, dan kunt u ook nog
komen.
Radio PEETERS
Haltestraat 56
Tel. 1 3618

Subsidies
audiovisuele
produkties
HAARLEM - De provincie Noord-Holland heeft een aparte post op de
begroting staan, wa;iruit subsidies
voor audiovisuele produkties kunnen
worden gegeven. Amai-eurs en professionals die een audiovisueel produkt
willen maken, een film, diaserie of
videoband, kunnen hiervoor subsidie
aanvragen.
Het heeft alleen zin een subsidieverzoek voor een produktie in te dienen
als:
- het onderwerp van belang is voor de
maatschappelijke
ontwikkeling
van de provincie Noord-Holland of
voor regio's ervan:
- het produkt van goede kwaliteit is
en bruikbaar voor bepaalde publieks groepen.
Geen subsidie kan worden gegeven
voor commerciële produkties of produkties met een public relation doel.
Subsidieverzoeken moeten uiterlijk l
oktober 1982 worden ingediend bij
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, postbus J23, 2000 MD Haarlem.

Nieuwe betalingsregeling
de politie
ZANDVOORT - Met ingang: van l
juli zal het nieuwe betalingssysteem bij de politie van kracht
worden. Het wordt dan mogelijk
gemaakt een overtreding (bekeuring) per bankgiro of postgiro te
voldoen. Ook overtredingen in
Zandvoort kunnen op de nieuwe
wijze aan de gemeentepolitie van
de badplaats worden overgemaakt.

De periode- van veertien dagen gelr
tevens voor het overschrijven van i
boete op een daartoe door de poli
aangegeven postgirorekening of dt
middel van een aan de betrokke
geadresseerde stortings / acceptgi
kaart. Wanneer een betaling te h
binnenkomt, of een onjuist bedi
wordt overgemaakt, of de gegevt(in het bijzonder het proces verba.
nummer) onvolledig zijn, wordt i
boete door de politie teruggestort.

Tegelijkertijd wordt een eenvormig
mini-proces verbaal ingevoerd, teneinde de afhandeling van dit soort
zaken te vereenvoudigen. Tevens
wordt met ingang van l juli het aantal
overtredingen, waarvoor door de politie een schikkingsvoorstel kan doen,
sterk uitgebreid.
Bij inwerkingtreding van de girale
betaling van politietransacties zal de
directe betaling aan de politie-agent
op straat niet meer mogelijk zijn.

Hoger

In zulke gevallen wordt het openbar
ministerie in keunis gesteld van c
overtreding en van het feit dat aan t
schikking niet ia voldaan, dit, laau,
gebeurt uiteraard ook wannneer t
helemaal niet wordt betaald.
De mini-proces verbalen zullen wr
den uitgereikt voor overtredingen c
gemaakt worden op de openbare w<
op het water (o.a. overtreding van l
vaarreglement), het milieu tovertdingen bij het deponeren van hu
vuil), het wetboek van strafrecht t
Mogelijkheden
enkele andere bijzondere wetten.
Ook plaatselijke verordeningen, /.or
De nieuwe betalingsregeling omvat het laten loslopen van honden, afst
twee mogelijkheden:
ken van vuurwerk enz. vallen onci.
deze regeling.
- In geval van aanhouding bij het
constateren van een overtreding Wanneer men niet op tijd dit min
wordt aan de betrokkene op de proces verbaal voldoet (de schi
plaats van de overtreding een kingsbedragcn variëren van ƒ 10.
„kennisgeving van bekeuring" (het ƒ20,-) dan volgt automatisch «••
nieuwe mini-proces verbaal) uitge- hogere boete van het openbaar mini
rcikt.
terie.
- Wanneer bij vaststelling: van ecu
overtreding de betrokkene niet
wordt aangehouden (bv. foutparkeren) dan wordt het mini-proces
verbaal bij de auto achtergelaten
of naar het woonadres verzonden. ZANDVOORT - Op zaterdag lp ,nr
houdt de afdeling Kennenierlaiul'v:
De betrokkene kan dan veertien da- De Verzamelaar een ruilbeurs vr
gen na de utreiking van dit mini- oude ansichten, postzegels, m u n t .
proces verbaal naar het politieburo enz.
van de gemeente gaan waar de over- Deze beurs wordt gehouden van 13.c
treding werd gemaakt, en daar de 17.00 uur in het clubgebouw
var, !
boete betalen. Dit kan gebeuren con- Verzamelaar aan di1 Repgestraat 'Cl
tant, maar ook met een betaalcheque Haarlem-Noord. Toegangsprijs b.
of een girobetaalkaart.
draagt twee kwartjes.

Ruilbeurs

PAGINA 6

DONDERDAG 17 JUNI 1982

WEEKMEDIA 30

Jong stel
zoekt

A. J. SCHAAP BV

woonruimte met
kookgelegenheid

Haltestraat 10. Zandvoort, telefoon 02507-12005.

Tel. 023 -35 63 BB

FOTOQuelle
Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

SPECIALE VADERDAGAANBIEDING

PRACHTIGE KRISTALLEN
WIJNGLAZEN

AUG. v.d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186.

met geelste scheepsmotieven, normaal 6 stuks 169,(zolang de voorraad strekt) nu

KUNSTGEBITTENREPARATIES

130,Voor al uw c.v.-, loodgieter»
en dakbedekkenwerk
naar:

TECHNISCH BUREAU A. VADER
A. RITMAN
Semwardtstraat 20. telefoon 02S07 - 1 43 65

PrlnsessBweg 52 A. Zandvoort.
telefoon 02507-13176
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67.

Delikatessei

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-EN
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- EN GLASWERK

+ft*ïm

et
...je reinste
paradijs!!!

DL vcrlcuk li|kMe 24 mir
tussen
Amsterdam
en
Den H,i ie

Vanaf zaterdag 19 juni zijn wij weer geopend van
12.00 tot 23.00 uur.
Wij hopen u dan weer van dienst te kunnen zijn.
Hoek v. Lennepweg/Tollensstraat, telefoon 02507-17401.

VADERDAG KADO'S
Brugrestaurant
W.0252S.MM1
rijlnwtg A4, c km t«n zuld«n v«n Schiphol

Niet te geloven, daarboven!

Paardjestruien 7 kleuren
Overhemden korte mouw vanaf

39,00
26,00

Polo shirts korte mouw vanaf
Jack's vanaf

26,00
59,00

Sweaters vanaf

24,00

Verder vele jeans, T.-shirts, pullovers enz. enz.

Nu ook het adres voor uw

Orogisterij
Moerenburg voor

woningstoffering

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desqewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

KERKSTR.20

• TEL-.: 13136

Autobedrijf Zandvoort bv

Kamerlingh Onnesstraat 23,2041 CB Zandvoort, tel. 02507-14580
Dagelijks geopend van 7.30-18.00 uur

Verkoop - Service - Onderhoud
TEVENS EIGEN SCHADE-AFDELING
VOOR ALLE MERKEN.

SUPERBENZINE
/ cent korting

Alléén op zaterdag:
11 cent korting

Vadeidag:
Sandvikdag.
jffPZ**~"**-~

l^hH^'

voor

'n/s GoM Diesel v a i209Q8-ind BTW Voste of/evenngsfcosfen / 340- Vnib/i/vend Al Leusden VM/zigingen voorbehouden

EEN MILJOEN.SINDS TOEN.
VVi| schrijven 1976 Het |aar waarin de Golf waarin het beste van twee werelden - benzmepresDiesel debuteeide Een debuut waarbij autojourtaties en dieseleconomie - is verenigd
nalisten hem een glorieuze toekomst voorspelden
200 000 KM OP DE KLOK GEEN UITZONDERING.
Inmiddels is de Golf Diesel uitgegroeid
tot e°n monument van zuinigheid en betiouwbaarAfgezien van die ene meneer uit Groninhe-d en hebben meer dan een miljoen Golf Diesels gen die 543.000 km met één en dezelfde Golf
hun weg naar de automobilist gevonden
Diesel klokte, gebeurt het regelmatig dat automobihsten ruim twee keer probleemloos de klok
COf SPLEET VANAF DE DASIS.
rondrijden.
Al m z'n basis-uitvoering, zoals trouwens
Toch zijn het niet alleen die betrouwbaaralle Volkswagens, blijkt ook de Golf Diesel C opval- heid en dat uithoudingsvermogen die hem in korte
tijd de meest verkochte Diesel van ons land maakten.
lend compleet Halogeen koplampen, een voorruit
van gelaagd glas en een ruitewisser achter, zijn
Zijn voortreffelijke, van z'n benzmebroer
geërfde rijkwaliteiten en z'n zuinigheid leveren een
bijvoorbeeld standaard ingebouwd
essentiële bijdrage aan z'n succes.
Ovengens is de Golf Diesel m opmerkelijk
vi 11 uitvoeringen un versies verkiqgbaar Wij
noemen de uitvoeringen met brandstofbesparende LAGE KILOMETERKOSTEN, HOGE RESTWAARDE
Wie ooit meelift met de eigenaar van een
voorzieningen zoals een 4-t-[ versnellingsbak en
de unieke automaat met ingebouwde E-versnelling. Golf Diesel kan een orentuitend verhaal over de
lage kilometerkoslen verwachten In de eerste plaats
bovendit-n is sinds kort de Golf Turbo
DILSÜ r proauktie genomen Een spectaculaire auto perst de Golf Diesel aangenaam veel kilometers uit

één liter brandstof. Zo is het, voorzichtig en met
beleid rijdend, mogelijk om op één tank van 40 liter,
maar liefst 750 kilometer af te leggen.
Daarnaast toont hij zich weinig reparatiegevoelig en wacht aan het einde van de rit, nog
een toegift m de vorm van een hoge restwaarde.
Voeg daarbij een carrosserie-garantie van
6 jaar tegen doorroesten van binnen uit en u begrqpt waarom een beetje econoom al snel de
woorden „zinnige investering" in de mond neemt.
Bij dat alles is het belangrijk te weten dat
de Golf Diesel al bij een kilometrage van ca. 20.000
z'n voordeel oplevert. Dat maakt hem ook voor
louter pnvé-gebruik interessant!
MAAK EEN PROEFRIT ANNO NU.
Ervaar achter het stuur wat de Golf Diesel
u te bieden heeft en ontdek dat het verhaal van de
trage, lawaaierige diesel met de
fllB
koms' van de Golf Diesel definitief ^^^

VOLKSWAGEN. DEGELIJK DUURT HET LANGST.
Uw V A G dealer vooi Volkswagen en Audi'

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

SANDVJW
Bij uwSandvik winkelier:

Versteege Ijzerhandel
PAKVELDSTR AAT 19 - ZANDVOORT

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JW VERHUIZING, ONZE ZORG'

DE WIT VERHUIZING EN

RKENDE
VERHUIZRS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 • 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

WEEKMEDIA 30

DONDERDAG 17 JUNI 1982

PAGINA

STEEN DES AANSTOOTS VERWIJDERD

Zeeschouw wel klaar voor het water
maar nog lang niet „ vaarklaar"
ZANDVOORT - Donderdag 10 juni was het dan zover. Hoog boven
de huizen aan de Celsiusstraat
verscheen plotseling; het stukje
huisvlijt (of tuinylijt) van de
heer Groen, een bijna complete
zeeschouw van 8.5 m lang en 3.0
m breed.
Uiterst behendig manouvreerden
de werknemers van Boudestein
uit Beverwijk de platbodem boven de tuinen en daken uit, om
hem daarna voorzichtig te laten
zakken op een gereedstaande
dieplader. Het geheel werd goed
vastgesjord en er werd koers gezet naar Zaanstad, om de boot te
water te laten, want daar is hij
uiteindelijk voor gebouwd, voor
het water.

nng opgedaan met het bouwen van
boten, eerst een kleine kruiser, later
een iets grotere, de zeeschouw was
een hartewens waar hrj lang over heeft
nagedacht, voordat hij met de plannen thuiskwam, en tot de bouw besloot
„Kijk, ik ben vroeger scheepstimmerman geweest Als dertienjarige ben ik
begonnen bij Dorsman in het Achterom m de tunmerschuur. Toen ik zestien was werd ik in 1942 opgepikt door
de Duitsers en tewerkgesteld in een
steengroeve in Frankrijk Direkt na
de oorlog ben ik naar Indië gegaan,
maar daarna heb ik wat diploma's
behaald en heb jaren gevaren als
scheepstimmerman. Zowel het water
als het timmeren zit rruj dus een
beetje m het bloed", vertelt de heer
Groen
Toen het slecht ging In de scheepvaart en de scheepstimmerman overbodig werd, zocht en vond hjj een
baan aan de wal. Jaren heeft hij daarna m Haarlem gewerkt bij de strafgevangems.
Het timmeren heeft hij altijd volgehouden, hiervan getuigd zijn woning
aan de Celciusstraat, maar een zeeschouw?

Er zullen nog heel wat uren gewerkt
moeten worden voordat de boot hélemaal af is, was de zeeschouw dan wel
„klaar voor het water" hij is nog lang
met „vaarklaar", ook een heel ander
begnp. Ondanks het feit dat de hele
operatie zonder ongelukken verliep
was er bü het echtpaar Groen toch die
kleine teleurstelling dat men de boot
niet „af' gekregen had. Dit ondanks Burenhulp
de vele uren die het karwei al hebben
gevergd. „Wrj hadden uitstel van de Alvorens men overging tot de bouw
gemeente tot l juli gekregen, en wil- werd overleg gepleegd met de naaste
den ons daaraan houden, maar wij buren, zou men bezwaar hebben tegen
zullen er pas m 1983 mee kunnen een boot m de tuin? Er bleken geen
varen, er moet nog zoveel gebeuren", bezwaren te bestaan, en veel buurtgeis het commentaar van de heer Groen. noten hebben m de loop van de jaren
'80, '81 en '82 de helpende hand geboden toen dat nodig bleek.
Zo was er hulp bij het uitzetten van
Hartewens
het bestek, hulp bij het keren van de
In 1979 is de heer Groen begonnen romp. „Wij hebben zeer vaak en graag
met de bouw van de zeeschouw, een hulp geaccepteerd. Het duurde alleen
geweldige klus. Had hrj al enige erva- veel langer dan was voorzien, omdat

Natuurschoon

ik ziek werd en afgekeurd voor mrjn
werk. Mijn knieën bleken versleten en
ik zag mrjzelf al in een invalidewagen,
gelukkig bleek die vrees ongegrond.
Maar dan zit je toch wel tegen die
boot aan te kijken die je toch wel
graag klaar wilt hebben", aldus de
heer Groen.
In mei 1981 kwam er een controle van
Bouw- en Woningtoezicht en de heer
Groen werd aangezegd de boot te
verwijderen. „Ik heb uitstel gevraagd
en gekregen, eerst tot Kerstmis, toen
tot maart 1981. Maar de strenge winter die wij toch wel gehad hebben
zorgde ervoor dat het werk niet zo
snel ging als ik mij had voorgesteld. Ik
heb toen nog uitstel gekregen tot l
Juli dus moest de boot zo snel mogelijk het water in", zo vertelt de heer
Groen.

Hulpmiddel
Om zijn benen tijdens het timmeren
niet te zwaar te belasten kwam hij op
het idee een oude kantoorkruk om te
bouwen tot werkstoel. Omdat deze op
ledere gewenste stand gedraaid kan
worden, leerde hij zichzelf zittend aan Spant voor spant werd de boot in elkaar gezet, een uiterst preciestede draaibank werken en ook zittend werkje (mei 1979). •
te timmeren. „In het begin ging dat
vreemd, je grijpt mis enzo, maar op Bijna, niet helemaal
schijn
den duur wende het."
De zijwaarden en de mast ontbreken
Wat echter met wende in de buurt was Zo op het eerste gezicht lijkt de boot nog. De buitenkuip moet nog afgetimde boot m de tuin.
bima klaar, dit is slechts uiterlijke merd worden, het roer ontbreekt en
ook de motor is nog niet aanwezig
„Er zijn nog veel dingen die ik thuis
Er kwamen klachten binnen bij de
bij slecht weer kan doen zoals het roer
woningbouwvereniging EMM en ook
en de zyzwaarden, voor het overige
bij het gemeentebestuur werd een Navraag bij de Dienst Publie- moet
ik toch naar de boot toe Dat
klacht ingediend. „Mag dat zomaar, ke Werken leert dat, worden
betekent een uur brommen heen naar
mag je jarenlang een boot in je tuin er klachten ontvangen, een ge- Zaanstad en een uur terug, het gaat
hebben?", was de vraag.
meente moet reageren.
wel meer tijd kosten", vertelt de heer
„Wij gaan altijd kijken of de Groen, die zegt dat hij blij zal zijn
klachten enige grond hebben. wanneer hij in de zomer van 1983 met
Blijkt dit wel zo te zijn, zoals de boot kan gaan varen.
in dit geval dan kunnen wij op
Op het eerste gezicht was de boot ook
grond van artikel 352 van de
moeilijk te vinden in de Celciusstraat,
bouwvergunning de huurder
een groene heg onttrok de boot aan
of eigenaar verzoeken het obhet gezicht van voorbijgangers, pas in
het huis van de familie Groen had
ject te verwijderen.
men het volle gezicht op de boot.
Art. 352 houdt in dat de grond
Een boot die kennelijk gezorgd heeft
niet anders gebruikt mag woronrust onder de buurtbewoners
den dan het bestemmingsplan voor
Is de familie Groen nu teleurgesteld'
aangeeft.
„Neen, dat niet, een beetje spijtig
Het stallen, langdurig stallen
gevoel dat hij nog met klaar is. Begnp
van een boot in een tuin valt
hebben wrj ook wel voor de klachten,
daar zeker onder", aldus dial moeten we zeggen dat we ze niet
rekteur Wertheim van deze hadden verwacht. Voordeel is dat de
boot eerder m het water ging dan was
dienst.
Tevens blijkt dat men eenzelf- verwacht, toch ook een pluspuntje",
de verzoek kan doen uitgaan zegt mevrouw Groen.
op grond van art. 19. Dit zegt Voorlopig zal de familie Groen de
dat, wanneer men handelt in zomer van 1982 doorbrengen met
strijd met de verordening van knutselen aan de boot die nu in Zaanhet dorpsschoon, d.w.z. wordt stad een hgplaatsje heeft gevonden.
een erf of grond gebruikt voor Wanneer luj klaar is, echt
dingen die de omgeving pnt- „vaarklaar", dati wil men zwerftochsieren, deze verwijderd dient ten gaan makerrnaar het Zuiden Ver
weg naar de zon dat is hun doel
te worden.
Margreet Ates

Gemeente

Op de dieplader wordt nog eens gecontroleerd of de boot wel „vast" zit. (foto Jenny E. Wesly)

ZANDVOORT - De oekumemsche
werkgroep Exodus in Zandvoort wil,
naar aanleiding van het indienen van
het Voorontwerp van de Wet GeUjke
Behandeling (ook bekend onder de
naam anti-discriminatieweg) en de
eerste reakties hierop zich bezinnen
op de volgende vragen:
Wat betekent „godsdienstvrrjheid"
waar de reakties op de wet zich op
beroepen, en ten tweede: Hoe komt de
wetgever tot de veronderstelling dat
uitzonderingsbepalingen moeten worden ingebouwd voor de kerken?
De Werkgroep Exodus ziet een geloofsgemeenschap op basis van hè
evangelie, alleen maar als een plaate
waar bevruding van mensen reed;
gerealiseerd zou moeten zrjn, ook
wanneer deze maatschappelijk nog
bevochten moet worden.
Hierover wil men nadenken en in
gesprek komen met mensen, die op

Z.andvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aordenhout.
Verschijnt iedere donderdag
Uitgave Weekmedia B.V, Amstelveen
Hoofdkantoor: Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
tel 02977-28411, Postbus 264, 1430 AG
Aalsmeer; geopend van 8.30 tot 17 00 uur.
kantoor: Gasthuisplein 12, Zandvoort,
tel 02507-17166, postbus 26 2040 AA,
Zandvoort; geopend maandag van 1300
tot 16 00 uur, dinsdag van 10 00 tot 16 00
uur, woensdag van 9 00 tot 12 00 uur,
donderdag 10 00 tot 13 00 uur en van 14 00
tot 17 00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12 00 uur.
Abonnementsprijs:
ƒ 31,20 per |aar Voor poslabonnees gelden andere tarieven. Losse nummers
ƒ 0,65.

Redactie: Oick Piet (chef), Margreet
Ates (Zandvoort), Alice Verwey
(Heemstede), Jaap Kok, Bart Boele
(Haarlemmermeer).

Verkoopleider: B Lodewegan
Nubeiorgïng: Abonnees die de krant niet
hebben ontvangen kunnen op vri|dagochtend bellen tussen 9 CO en 1200 uur,
02507-17166.
Uiterste inlovertermijn redactie' woensdagmorgen 1000 uur
Uiterste
mlevertermijn
advertenties'
woensdagmorgen 1000 uur.

D'r wordt alle jaere deur veul
epraet over 't naetuurskoon in ons
durrepie In alle toonaerde is dat al
bezonge Maer vollegens mam en
ik weet d'r wel wat van want ik
woon hier al 'n paer jaere is dat
wel 'n bietje overdreve Want in
ons markante durrepie hpobe we
maer lene steeg D r berm p v eraers
laene, boelevaers straev- v,eggp
weggetjes en weegers TI a er cue
laeste binne gien wegge n.a*>r
mense, die zo genoemd v, O.TP
cT
datte ze aan de Zan.er'-.a !>r r' c^
weg) wonen, dan hebbe T.P Vjf. oz
dwarsstraete, sloppies p.a-r* achterom, 'n wurf n s<o"^rs*
enkele paeje vlae.ie
c_i_"
krochte, n tol n reep "
'n kwak paele op : s*_-a_-c z.=_
zwinne, n vaergeu! Drae~.r"i-^.e
vlierbessekastarijers pepp-_r znke lepe berrekeborr.e e- c p :
Kerkplain n plansoer.. •" pa*' ograefplaese, waenan c r e- e-D'^-r:
wordt veur de honde ~. Ho^noer
park in Kostverlore". -s % ercnê-jp
De bomskoite binnen wee. oc/. :
Zeemanshoffie ook CP e.one er. ae
grandeur van de grote r.o:*^e n.r,ne foetsie, maer wai binr.e c r nog.
al binnen d'r al veui ouwe Z.arr.er
ters 'esneuveld en ook ons currepie is d'r nog, maer dat is aan ooi:
alles, met dne kerreke en veols :e
watnig karkse minse Dat s zo n
bietje alles van de skoonhaid van
Zanvert maer mi t de prachtige
dome, de zee en 't strand zouwe we
't veur gien geld wille misse Ik
tenminste met, en jeloi allegaer
ook met Dat is de mening van
opoe, die 't heus wel wete ken

Zoetw atenissen gids

Mannenkoor
De vorige week schreef Opoe m
haar ontboezeming over het culturele leven in ons dorp „waar blijft
ons eens zo onvolprezen mannenkoor'" Ik had nooit gedacht, dat ik
al zo spoedig daarna u vreugdevol
en hoopgevend nieuws zou kunnen
doorgeven Want m de loop van
deze week is de kogel door de kerk
gegaan. Een nieuw mannenkoor,
(aangevuld met wat oudere leden
van vroeger) zal de laatste dinsdagavond van augustus in het Gemeenschapshuis zijn eerste bij eenkomst houden We beschikken
thans over zo'n kleine dertig mannen, in hoofdzaak jongeren Een
(betaalbare) dirigent is er ook De
heer D. van der Putten, een uitermate muzikaal onderlegd mens,
die bijzonder goed piano speelt
Hij is óók dirigent van het Zandvoortse Operettekoor en dat met
veel succes' Ik had een onderhoud
met hem en heb er het volste
vertrouwen in 't Is een rasechte
Zandvoorter, óók dat is wat waard
Hy heeft bijzonder veel zin in een
mannenkoor en is blakend van
enthousiasme. Binnenkort zult u
wel meer van hem horen Mocht u
intussen zin knjgen, om de eerste
repetitieavond mee te maken.
meldt u dan bij de heer C Kuyper,
Zeestraat 57, rood Ook kunt u zich
op de repetitieavond zelf melden,
daar hoort u nog wel nader van Op
deze eerste avond zullen we dan
nader met elkaar kennismaken en
onze plannen voor de eerstkomende maanden met u gaan bespreken U ziet het' van uitstel is m dit
geval zeker geen afstel gekomen

Discussies rond Anti-discriminatiewet

Wat nu?

bond m de Brugstraat 15 een vienng
gehouden over dit thema.
Voorganger is ds. Roei Pomp, werkzaam in Beverwijk, die de toespraak
zal verzorgen Na afloop hiervan
wordt er koffie gedronken en kan men
van gedachten wisselen over dit onderwerp. De discussie wordt dan op
Daarom wordt op zondag 20 juni a s. 's dinsdag 22 juni voortgezet. Ook in de
morgens om 10.30 uur in het Gebouw Brugstraat, deze avond begint om
van de Nederlandse Protestanten- 20.00 uur.

Vonge week berichtte ik u, dat
onze zeezeiler Kees Visser in Horta

basis van datzelfde evangelie, moeite
hebben met deze gedachtengang, met
mensen die deze gedachtengang onderschrijven, maar met inzien hoe
deze gerealiseerd kan worden; en
mensen die zich gediscrimineerd voelen in de samenleving.

NIEUWE VERENIGING

't GOK wil geen
concurrentie
met ZOV
ZANDVOORT - Een aantal oudleden van de Zandvoortse Operette
Vereniging is tot de conclusie
gekomen dat er in de gemeente
behoefte bestaat aan een G(emengd) O(perette) K(oor) dat concerten verzorgt op het terrein
van de operette en musicalmuziek. Gedacht wordt aan concerten van een avondvullend karakter en optreden op verzoek voor
bijvoorbeeld avonden voor bejaarden, jubilea etc.
In Hotel Keur werd woensdag 9 juni
een eerste vergadenng gehouden door
de initiatiefnemers, die door zo'n
twintig tal belangstellenden werd bezocht. Behalve een koor is het de
bedoeling dat ook een balletgroep
deel zal uitmaken van de vereniging.
Vooraf werd gesteld dat deze nieuwe
vereniging geen leeftijdsgrens zal mstellen, de vereniging zal open zijn
voor alle mensen die de operette/
musical muziek en ballet een warm
hart toedragen.
Voorlopig werden als voorzitter, respectievelijk vice-voorzitter benoemd
Ane Otto en Wim van Werde, HenkJan Gazenbeek werd penningmeester, terwijl Lenny van Duin de secretanaatswerkzamheden zal vervullen

Voorlopig werd ook de naam 't GOK
gekozen, omdat de oprichting door de
aanwezigen ook gezien wordt als een
gokje, met andere woorden men is wel
enthousiast maar er is veel inzet en
enthousiasme nodig om een vererugmg inderdaad van de grond te tillen
en tot succes te brengen Onontbeerhjk m een operettekoor is natuurlijk
een repetiteuse, een regisseur en ook
de muzikale begeleiding moet m bekwame handen worden gelegd. Diverse personen zyn hiervoor benaderd,
doch pas op 17 augustus zal trjdens
een bijeenkomst m Hotel Keur bekend worden gemaakt wie deze funkties zullen vervullen.
Men stelt zich voor een contributie
van ƒ 15,— per maand te vragen voor
een lidmaatschap, een echtpaar
ƒ 25,— terwijl de voorlopige contnbutie voer kinderen is vastgesteld op
ƒ10,-.
Een onderkomen heeft men al gevonden, in Hotel Keur zal vanaf 14 september wekelnks op de dinsdagavond
worden gerepeteerd

op de Azoren kennis had gemaakt
met een vrouwtje, dat naar Malaga
moest Zij vroeg hem toen, of hij
(uiteraard tegen betaling) haar
daarheen wilde brengen en daar
heeft Kees ir toegestemd Smdsdien zijn ze daarheen onderweg
De reis zal ongeveer een veertien
dagen duren en betekent een hele
ornv/eg Sindsdien hebben wij nog
ruft wat naders van hem gehoord
en nda* kan OOK niet want hij heeft
•. a r TI i n jacht de .Vnjheid II" geen
•. f- oi-dm?met de wal We moeten
c _" r u maar afwachten en hopen u
,'j i^z*- v, pek nader te kunnen
r ^ - r ^ . ^ - jn gllj gp\al rekent hij
•-•'.^ "z'".j v, annper net weer wat
~^T* o'-^f.e-pr in de tweede helft
IJmuiden zal arriveren
2- ' • s.c.er \er>jelde mij, dat het
•u*: denkbeeldig is, dat
tvr^'eld charmante passaI»T. bij die laatste tocht
Zï-Jer. Wellicht kunnen
v- c-cin ti-aks een toekomstig
r verwelkomen Hopelijk
oleenoe week wat meer.
'•:. D.'J einde zijn van een
.iiK." tocnt die een jaar

Van de uitgeverij La Riviere &
Voorhoeve te Zwolle ontving ik
onlangs ter kennismaking het aantrekkelyfee boekwerkje .Zoetwatemssen gids' geschreven en samengesteld door J Cihar en J.
Maly Het is een bijna 200 tellend
aantrekK.ej.ijk geschrift met meer
dan 200 fraai gekleurde afbeeldmgen die een duidelijk beeld geven
van ae rijke variatie die het vissenbestand in onze binnenwateren
herbergt en dat is werkelijk met
genng Bovendien bevat elke afbeelding een duidelijke beschnjving U zult er soorten in aantreffen waar u nauwelijks of nooit van
gehoord hebt O a over levens en
voedingsgewoonten van alle soorten vissen
Voor onze sportvissers een ideaal
en welhaast onmisbaar boekwerk.
Nu het vissezzoen sinds enkele weken weer geopend werd is het een
begerenswaardig en uitermate
leerzaam Doek fraai van uitvoenng en geoonden in een aantrekkelijke band Het kost ƒ22,50 en
lijkt mij een byzonder welkom geschenk voor de komende vaderdag Het leven m onze binnenwateren komt als 't ware vlak voor u te
staan en nogmaals u zult er vissoorten in aantreffen, die u met
kent Mi een ,schot in de roos"
van de uitgeverij, die er alle zorg
aan heeft besteed, zoals we dat van
deze uitgevers gewend zijn. Bij elke boekhanael in uw woonplaats is
her te verkrijgen Vraag er eens
inzage van het is dat ten volle
waard met alleen wat de afbeeldingen betreft doch ook en misschien wel bovenal door de populair wetenschappelijk faeschnjvingen In een woord voor de hefhebbers een begerenswaardig werk
K Sr

— - w «W W»- V f

Het begint al op een boot te lijken (augustus 1981)

Zomerconcert in
Hervormde kerk
ZANDVOORT - Op donderdag l
juli a.d. zal m de Hervormde Kerk
aan het Kerkplein in Zandvoort
een concert worden gegeven door
het Noordhollands Philharmonisch Orkest onder leiding van
Roelof van Dnesten. Solist hierbij

is: Jan van den Berg (fluit).

Op het programma van dit concert
wordt vermeld:
Van Joseph Haydn, de symfonie nr. 16
in B grote T
Van Frans Benda, het concert voor
fluit en orkest m E kl T terwijl na de
pauze van Wolfgang Amadeus Mozart
de symphome in G kl T. KV 550
wordt uitgevoerd.
Boelof van Dnesten zal voor de derde
maal in Zandvoort optreden. Met mgang van l september a s wordt Van
Driesten dirigent en artistiek leider
van het NPO.
Jan van den Berg is evenmin een
onbekende voor het Zandvoortse pubhek, m 1980 trad hy voor de eerste
maal in Zandvoort op
Het concert begint om 20.15 uur
Toegangsbewijzen zijn vanaf 18 juni
a.s. verkrugbaar voor ƒ 10,- p p aan

Belangstellenden kunnen zich aanrnelden op de ontmoetingsavond op
17 augustus in Hotel Keur, aanvang 8
uur. Nieuwe leden kunnen vanaf 14
september wekelijks de repetities het, VVV-kantoor, Schoolst! aat l te
Zandvoort, tel 02507-17947.
volgen.

(Het tapijt is niet versneden. >
Lano,/waarmoquette filmstcrrenUpijt in N
pnmauni-tinten.maarook m boucle,-!()()cm
/»
se?
breed, van/119.-, nu perstrekkende meter
J
O5j"
Bergoss,7waarprojeUen-bcrber-tJpijt,o .1 in
beige, bruinen lindegernêlecrd -lUOtm breed *~
G>(\
opjutcrug. van/189,-, nu per slr meter
JT
ölljInlertesl,zuiver scheerwol tapijt voor/wjjr
intensief gebruik, bcrber/beigcg(,melet ril,
/• (\/\
4(H)cmbreed, vjn/21V.-, n u p e r s t r mti
J
"l/j"
Desso,zuiver scheerwollen bouclet.ipijt op
dubbele jute rug m de kleuren berhri uimi.1
gemeleerd en bruin. 400cm breed van/28 1 ».-, ƒ. ^ _ _
nu per strekkende meter
Jp JL.5 «5 y-""
Desso, liet bekende/wa.ir katoenen
tapijt op dubbele jute rug in o j w i l
iand, bruin, steenrood en camel, 400 cm breed, j* -g g £
van f 259,-, nu p e r s t t e k k e n d e meter.
j
JLjJj'~~
Bergoss^wajrgrof wollen noppenupijl op
dubbele juie rugen in de n i e u w s t e projekttmicn, jp ~* >*j r"
4()0cmbreed, v a n / 3 7 S , - . n u p c r s t r mtr
J
fi./,5,~
Intt'rtest. /uivcr scheerwollen tapijt. 2 cm hoge
poolen jute rug, 400cm breed o j indt. kleuren
berber, camel, linde en wit, vjn ƒ 1S9.-nu per r -» f\f-f
strekkende meter
J l"o?™
(Lcvenngfrankohuis.)

inlichtingen en stalenj
„.-ï»-a

De solist op l juli a.s. in de
Hervormde Kerk, Jan van den
Berg, fluitist.
De prijs voor houders van een CJP
bedraagt ƒ 5,- zo ook voor houders
van een pas 65
Vanaf 1930 uur zijn plaatsbewijzen
ook verkrijgbaar aan de kerk, vanaf
19.30 uur

-

-~
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
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ZONNI SE KIJK OP
ZDMER GE}ZICHT'82
Ir der die 'n bril dring! kan
z'n ogen legen de zon buschermen met een voorhan'
fft ideaal is natuurlijk
om in de Mrrktc v.)n uv\ bril
een zonnebril ie Jalcn makeii fcen cerMekl.is J' • « ••>'».
rcnïv i met gekleurde lees- of

Mme
borstlappen

compleet voor

Ui, ürcr.r,i:i
vfdi-rlichle

SPECIALE ACTIE y

.

' ..

ZOVEEL-U-WENSTSCHOTELS

Boekhandel De Krocht
Bij inlevering van uw fotorolletje voor
ontwikkelen en afdrukken

1 vergroting 13x18 gratis

Gewoon te gokt
. zóveel voor zó weinig)

deze aanbieding loopt van 1 /7 t/m 3117 '82.

_

GEBAKKEN VISFILET
11,11
KIP4IIT-T-HANDJE
14,14

Kolibri kleurenfoto's beeldschoon

.- brilim.r.indlurt .
Riadc. TegrnoverV. \

VARKENSHAAS
MEDALLIONS
18,18
Ind ponmnlnlesenkeuitvannei
saladotHJffet

Grote Krocht 17, Zandvoort

ven uilersl vcrrossendf

Brugrestauifant

OPTIEKSLINGER

EEN BORREL

gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A, Zandvoort. telefoon 02507-14395.

drinken we bij voorkeur in een echt
Zandvoorts café, voor thuis halen we hem bij
een echte slijter, maar onze reizen boeken we
bij een echt reisburo, bijvoorbeeld

Vit. B Complex, van 4,50 voor4> l U
Geldig t/m 19 juni.
Dierenspeciaalzaak

WEZEftSBEEK
Grote Krocht 28, Zandvoort.

De Stichting VVV Zandvoort roept met spoed
kandidaten op voor de funktie van

administrateur/trice
Diploma boekhouden vereist (geen
volledige dagtaak).
Schriftelijke reacties per omgaande te
zenden aan:
Direkteur VVV-Zandvoort,
postbus 212,2040 AE Zandvoort

te huur/te koop

Zwaanshoek

Kerkstraat 22, Galerij 16 - Zandvoort
Tel. 02507-13951 of 020-242222/255444

Aangesloten bij de
VZR.

z

Ca. 350 m bedrijfsruimte met
dienstwoning, eventueel kantoor

Brugstraat 20.
telefoon
02507-12071

Voor vele doeleinden geschikt.
• Verwarming
• Verlichting
• Vrije hoogte 4.50 meter.

Zadelhof! Amsterdam
020 - 766464

Niet tegeloven, daarboven!

CHATEAU
HOME-CAR
PARADISO
tourcaravans
tourcaravans
vouwcaravans
1000 m* overdekte show bij

BERGMAN CARAVANS

EUROSOL

AUTORIJSCHOOL
Phil Waaning

Reklame voor een snelle en goede

vachtwisseling

T«.'02526.86141 - '-,
rijksweg A4. 6 km len ruiden v«n Schipho

Leldaevaart 189 - NoordwIJk - tel. 02523-2649
Bij hot»! 'Piet Gij»' plrn. 500 m langs het water
richting NoordwIJk
Verkoop
Occassions
Accesoires

Reparaties
Onderhoud
Voonenter^

VERHUUR

Toch ook uw reisburo?
Voor Zaken en Privé hebt u er voordeel meel

G. Kol
Schuitengat 7.
telefoon

makelaars & taxateurs o g
di|sselho1pldntsoen 12
postbus 7372

13212
auto-brand-teven

Voor een gezellig vaderdaggeschenk
slaagt u bij ons in:
klein ledenvaren, badlakens voor de sport, o.a.: tennis, zeilen,
golf; en wij hebben ook een groot assortiment badjassen.

LE
JARDIN

vederlicht...
deglasbril!
jong, flatteus, modern...
met modieuze degradé,
getinte, méèkleurendeof
kunststof glazen. Vele aantrekkelijke modellen!

exclusieve brilmode
naltcslraal S, /undtourl
U'k-fotm()2507-12174

LOOiMAN
! OPTIEK

„LeJardin"
Zandvoorlselaan 24 - HEEMSTEDE.

Doe als Piet Pelle
kies een Gazelle
Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!
Ook verhuur van leuke
•n praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713
Privé na 18.00 uur 16658.

Gazelle heeft drie kmderüetsen. Ze heten Piet Pelle.
En zijn verkrijgbaar in verschillende frame-maten.
Er zijn ook twee Gazelle jeugdfietsen, de Topsport
en Junior Race. Ook CrossGetsen heeft Gazelle.
En al die fietsen zijn in fijne kleuren leverbaar.

Peter Versteege
Haltestraat 18,
telefoon 14499

R
|

GAZELLE fietsen •
^^^ rijden op VREDESTE1N banden. S
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zo>n
het snel verveelt. Alseén
6
zware jongen van deen^ eelï
slalom hebt zien rijd ehe wiel
hebt zien wisselen, ei° ofndigheids-, regelmatig!^-' . w?'ke proef dan ook t».diezien uitvoeren, dan hoevc
vijftig
andere collega's ni<ozeer meer.
de onmis
Meest irritant echt??6 de
,
kenbare voorlieftf"orn ,tr"pker heeft voor zijr? -. Als die
niet regelmatig l'4 schijnt een
te
truck niet comp*
"J11- Zo
1 dat meni
kon het gebeu
£
Zandvoorter jpaff1 in alle
vroegte rechtoi"" schrik m
zijn bed zat. is een truck
power festival getwijfeld leuk
voor degenen ('erbij betrokken
zijn, maar e» buitenstaander
heeft het gau6ezien-

BIJ RACE OP TRUCKERS-FESTIVAL

Cor Euser kwam toch
goed uit de voeten
Koos Droog mag zich zelfs na een hadden op Zandvoort een weekend de
weekendje Zandvoort de Europees vlam in de pijp.
kampioen op de kwart mijl noemen.
Er werd zelfs geraced. Maar racen kun
Een titel die voor een vrijwel uit louter je het eigenlijk niet noemen. Daar zijn
jjoUanders bestaand deelnemersveld vrachtwagens nu eenmaal niet op gebouwd. Een helm op het hoofd maakt
hoog gegrepen lijkt.
Maar goed, ieder ztjn lol. De truckers van een trucker nog geen coureur,
evenmin als een inderhaast gemonteerde spoiler in de laadbak een truck
in een raceauto doet veranderen.
Maar de enkele duizenden toeschouwers hebben genoten en daar gaat het
maar om.
Genoten heeft men ook van de twee in
het programma opgenomen races. Als
aardigheidje had de organiserende
CENAV een gecombineerde toerwagenrace voor alle klassen ingelast.

„De

van de vrachtwagens, 01 is racen wel de juiste
voor het hard rijden met trucks

Aangezien er toch geen kampioenschapspunten te verdienen waren
hadden de rijders besloten er een
spektakel van te maken. Het werd een
perfekte show met een ongekend grote kopgroep. Pas de laatste vier ronden ging ieder voor zich. Toen gingen
de Camaro's van Loek Vermeulen,
Bert Moritz en Henny Hemmes, die in
deze volgorde finishten, er vandoor.
Berend Oeberius Kapteyn werd in
z^n Escort winnaar van de klasse tot
2500 cc. Voor de Zandvoorter is het te
hopen dat hij zyn rivaal Hans van der

Beek ook voorblijft als het om de
nunten eaat.
Wel om de punten en dus beduidend
serieuzer ging het bij de formule
Fords-2000. Cor Euser moest voor de
tweede maal in suksessle zijn meerdere erkennen in Ron Kluit, wiens Reynard na behandeling in Engeland supersnel is geworden. Met een geleende
motor wist de Haarlemmer zich de
eerste drie races niet in de punten te
rijden, maar nu IJjken alle moeilijkheden overwonnen. Hiermee is ook de
spanning terug in de top van de super
Fords, waar Euser overigens nog
steeds riant aan de leiding gaat. Maar
een race overslaan, zoals de Ossenaar
zich eerder dit seizoen kon permitteren, is er niet meer bij. Ditmaal weerhield een gebroken voet de Racing
Team Holland-coureur er zelfs niet
van aan de start te versclüjnen. Bij
het waterskien was het misgegaan,
maar een bezoek aan de Belgische
chirurg Derweduwen stelde hem in
staat nog geen week later het koppelingspedaal met de linker voet in het
gips te bedienen. Ondanks deze handicap kwam Euser goed uit de voeten.
Hij leverde prima strijd met Kluit,
van wie het, zelfs voor Euser, geen
schande is te verliezen. Eusers RTHteamgenoot Jaap van Sllfjout eindigde als derde voor Huub Vermeulen en
Maarten Hennemen.

lerste beslissingen gevallen in
JVM-zaalvoetbaltoernooi
ANDVOOBT - De eerste beslissingen in het zaalvoetbaltoernooi het hebben. van een misstap van teams zorgden voor een spektakulaire
an Zandvoortmeeuwen zijn gevallen. In de tweede divisie zijn Kerkman.
wedstrijd die na een wisselend scoreverloop een 6-6 eindstand bereikte.
jnige teams bekend die een finale-plaats niet meer kunnen ontgaan.
Gerald Vanenburg en Wim Kieft zorin de eerste divisie begint er ook tekening in de strijd te komen, doch All Star Team
gen voor goede spelmomenten en ook
verrassingen zijn zeker nog niet uitgesloten.
Het toernooi werd opgeluisterd met waren zij bij de doelpunten-makers.
In poule IA gaat de strijd tussen drie venvoorden met 4-3 te overwinnen. een wedstrijd tussen de winnaar van Met nog een goede week te gaan,
teams, te weten Marcel Schoort SC Het onbereikbaar lijkende REA in 2B vorig jaar Ekabé en een All Star staan er nog enige spannende avondHong Kong en Boogaard. SC Hong moet nu alle zeilen bijzetten voor een Team. In het team van Enkabé kwa- en te wachten en een bezoekje aan de
Kong had het zeer moeilijk tegen een plaatsje in de finale. Een verrassend men o.a. uit Ronald Spelbos van FC sporthal is zeker aan te bevelen. In
verdedigend spelend 't Hemeltje en gelijkspel tegen het Wapen van Zand- Brugge en Pieter Keur van Haarlem, het restaurant staat een t.v. opgesteld
scoorde ver in de tweede helft de voort (3-3) en een nog meer verrassen- terwijl het All Star Team, Gerald zodat het wereldkampioenschap voetgelijkmaker (l-l). Door dit resultaat de nederlaag tegen het Casino heeft Vanenburg, Wim Kieft, beide van bal eveneens niet gemis hoeft te worblijven de Zandvoorters echter koplp- voor REA nare gevolgen. Qeerling Ajax. in het team hadden. Beide den.
pef. Boogaard Assurantiën verloor in Auto Service profiteerde kundig door
eer bijzonder goede wedstrijd van een 5-2 zege op Mobil Oase team en
bank, 15.30 uur Peter Korver Sport
Petei Korver Sport (4-3), die door dit neemt daardoor de leiding in deze
Programma
- Turn Turn, 16.15 uur L'lsis - Klikresultaat nog een kleine kans be- poule. In deze klasse waren er nog
Donderdag: 18.45 uur Reprox - spaan.
houdt.
meer verrassingen in de vorm van
Colpitt, 19.30 uur REA-Lippies Maandag: 18.45 uur Wapen van
L'lsis en De Klikspaan zijn in 1B de Rabbel Boys overwinning op het WaBoys, 20.15 uur Autovision - TZB Zandvoort - Casino, 19.30 uur Rabbelangrijkste teams voor plaatsing in pen van Zandvoort. Hierdoor heeft
Kerkhoven, 21.00 uur Wapen van bel Boys - Lippies Boys, 20.15 uur
de kruisfinales. L'lsis, met Feyenoord- Rabbel Boys ook nog kansen op
Zandvoort - Geerling Auto Servi- Dubrovnik - Café Bluys, 21.00 uur
speler Ruud Gullit in de ploeg, had plaatsing.
ce, 21.45 uur Rinko - Aurora, 22.30 Duivenvoorden - Aleichem Boys,
weinig moeite met Fotolitho en volgt
uur Boogaard Assur. - Turn Turn. 21.45 uur Aurora - Moulin Rouge,
daardoor de Klikspaan, dat niet in
Vrijdag: 18.45 uur Drommel - Café 22.30 uur Marcel Schoort bloemenaktie kwam uitstekend. Moulin Rou- In 2C is Colpitt veel sterker dan de
Bluys, 19.30 uur Nihot Veteranen - kiosk - Hong Kong.
ge is het enige team'dat nog meedingt rest van het veld. Nu werd Publieke
Bouwbedrijf Keur, 20.15 uur Casi- Dinsdag: 18.45 uur Luykx - Pim
Werken met gemak opgerold (7-2),
om de toppositie. '
no - Mobil Oase Team, 21.00 uur Janssen, 19.30 uur Finale wedstrijd
Ook in 2A zijn er nog enige kansheb- waardoor Colpitt uit vijf wedstrijden
Luiten - Medina Carpets, 21.45 uur 2e divisie, 20.15 uur Jeugdwedbers over. Aleichem Boys, dat vrijwel de volle tien punten heeft behaald.
Oeerling - Auto Versteege, 22.30 strijd ZVM - Ripperda, 20.50 uur
ieder jaar een finale-plaats weet te Voor de tweede finaleplaats komen in
uur Marcel Schoor! bloemenkiosk - Textlite - Peter Korver Sport, 21.30
veroveren, is ook nu weer zeker van aanmerking Nihot en Reprox.
uur Finale wedstrijd 2e divisie,
't Hemeltje
plaatsing. TZB Kerkhoven werd door Bij de veteranen stijgt de spanning
22.15 uur Boogaard - Hong Kong.
Aleichem met 4-2 teruggewezen en met de dag. Voornaamste kandidaat
Zaterdag: 9.30 uur Autovision - Woensdag: 18.45 uur Pim Janssen
dat betekende de vijfde overwinning voor de titel is Reisbureau Kerkman
DVS, 10.15 uur TZB Kerkhoven - Olds - Medina Carpets, 19.30 uur
in successie. HB Alarm en Duiven- dat na vijf wedstrijden nog ongeslaHB Alarm, 11.00 uur Looman Op- Hairshop - Flipper, 20.15 uur
voorden kunnen in deze poule nog gen is. Ook Flipper ging tegen Reisbutiek - Flipper, 11.45 uur Drommel - Jeugdwedstrrjd ZVM - Nihot, 20.50
voor veranderingen zorgen, terwijl reau Kerkman ten onder (4-i). pim
Publieke Werken, 12.30 uur Textli- uur finale poule wedstrijd 2e diviDVS ook nog in de strijd is. DVS Janssen Olds is de enige die nog
te - Hong Kong, 13.15 uur Nihot - sie, 21.30 uur finale poule wedstrijd
zorgde voor een verrassing door Dui- verandering kan brengen, doch moet
Colpitt, 14.00 uur Fotolitho - Rin- 2e divisie, 22.15 uur halve finale Ie
ko, 14.45 uur Reprox - Nutsspaar- divisie.
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Frans Veerman
graag promotie

ZANDVOURT - Vijf Amsterdamse
medewerkers van de illegale zender
Radio West, zijn afgelopen zaterdag
door de politie van Zandvoort aangehouden op de Kennemerweg, waar ze
vanuit een Ford Transit busje uitzonden. De complete zendapparatuur
werd in beslag genomen. De waarde
van de apparatuur wordt niet genoemd.

ZANDVOORT - De plaatselijke
voetbalvereniging The Zandvoort Boys gaat zich sterk maken
voor het volgende seizoen, en
hoopt op een grandioos succes
van het eerste team dat dit seizoen de promotie op één punt na
miste.

onder leiding staan van trainer Gerard Ramkema, die moet zien te bewerkstelligen dat niet alleen het eerste team promotie zal halen, maar ook
het tweede en derde moeten hoger
spelen, terwijl het jeugdplan is' Handhaving A-junioren en een eventueel
kampioenschap van de D-jumoren.
„Dit alles dient echter te geschieden
in een fijne en sportieve sfeer, dat is
Niet alleen op het veld is TZB zeer het belangrijkste voor onze vereruaktief, want uit het aantal teams dat ging" stelt Veerman, die vol vertrouhet komende seizoen aan de zaalvoet- wen het nieuwe seizoen tegemoet ziet.
balcompetitie gaat deelnemen blijkt
de geweldige gezellige sfeer bij deze Inlichtingen over TZB zijn verkrijgbaar bij F. Veerman, Voltastraat 28,
club.
„Liefst negen herenteams en één da- telefoon 02507-14449 en M. Crabbenmesteam doen mee aan de komende dam, Celsiusstraat, telefoon 02507competitie, dit houdt dan in dat wij de 12514.
grootste vereniging van Zandvoort
zijn.
(Advertentie]
Dat betekent overigens niet dat meer
leden niet welkom zijn. Helaas kunnen wjj ze niet beloven dat er in
Zandvoort gespeeld kan worden. Hopelijk wordt dit probleem, waar niet
alleen wij mee zitten, maar ook de
andere Zandvoortse zaalvoetbalverenigingen, snel opgelost", aldus voorzitter Frans Veerman.

LAAT UW KLEURENFOTO'S
ONTWIKKELEN DOOR EEN
DER BESTE FOTO-LABORATORIA
VAN NEDERLAND!

FORMAAT
9x13en
9x9 cm.

veerman:

fromotie?
Graag!
Wat betreft het veldvoetbal zal TZB
het volgend jaar waarschijnlijk met
een team minder aan de competitie
deelnemen. Frans Veerman hierover:
„De aanvoer vanuit de jeugd valt wat
tegen, vooral omdat wft aan de Kennemerweg (zijstraat Zandvoortselaan)
zijn gehuisvest, houdt vooral jeugdige
voetballers tegen bij ons te komen
spelen. De velden zijn via het openbaar vervoer te bereiken, doch wij
hopen dat binnenkort het fietsenpadenplan wordt gerealiseerd zodat de
bereikbaarheid vanuit noord voor de
jeugd veel gemakkelijker wordt", zegt
Frans Veerman.
Het eerste team zal dit jaar opnieuw

.extra, knip uit!.

Bij inlevering van uw kleurenfilm

RESTAURANT

DE MEER BERG
Voor vriendelijke bediening en goede kwaliteit
tegen een redelijke prijs.

Zelfs met een gebroken voet slaagt Cor Euser erin het veld aan te voeren. De achter hem rijdende Ron
Kluit zou hem maar net de baas blijven

*
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Zandvoortse jeugd wil
»echte" thuiswedstrijd

.extra, knip ui t'.

GRATIS
FOTO-ROLLETJE!
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"" ORIGINELE P ARMA HAM •''
riet royaal meloen, geserveerd met
ivarme toast en boter. ...'fl.6.95

a
VERSE ASPERGES
royale porties met heerlijk ••
gekookte ham, fijne aardappels,
gesmolten boter en gekookt ei
als garnituur. ... fl. 15.95

X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Jl
X

I

VARKENSOESTER 'TRINTEMPS" ,
heerlijk varkensbiefstuk, geserveerd •
met verse asperges,.saus Hollaridaise,
diverse groenten, gebakken aardappeltjes
en patates frites. ... tl. 19.95
AARDBEIEN "ROMANOFF"
veel verse aardbeien met ijs,
overgoten met een roomtaus,
en crème de cassis. ... fl. 4.95
VOOR INLICHTINGEN:

RESTAURANT
DE MEERBERG
Arnolduspark 10 • Hoofddorp
Telefoon: (02503) 10139
Volg de borden sportcomplex

*
*
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*
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*
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TYPE POCKET 508
in luxe gij te honk
vurpakking

ELDERS

*
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*
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ZANDVOORT - Tijdens het twaalfde Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi was er een aardig intermezzo m ae
vorm van eenjeugdwedstrijd tussen twee teams van de organiserende vereniging. Zij speelden voor een stampvolle
zaal een zeer leuke wedstrijd, als voorwedstrijd voor de attraktieve demonstratie partij van Enkabé tegen een All
Star Team.
Voor de E junioren was het eindelijk een gelegenheid om in Zandvoort te spelen. Zo'n 250 zaalvoetballertjes ztjn
tijdens de competitie genoodzaakt buiten Zandvoort te spelen, voor de jeugd niet aantrekkelijk. Het kost enorm veel
tijd en brengt bovendien vervoersproblemen en extra kosten voor de verenigingen met zich me.
Het publiek heeft zeker genoten van de jeugdige talentjes en het is dan ook te hopen dat er spoedig een oplossing
komt voor het zaalprobleem voor de Zandvoortse jeugd. De wedstrijd overigens eindigde na een wisselend
scorebeeld in een 3-3 gelijkspel.
Op de foto de twee Zandvoortmeeuwen-teams die graag in Zandvoort willen spelen. Staand v.l.n.r.:
Barry Paap, Stefan Oerlemans, Johan Peters, Mickey Schweinsbcrgen, Serge van Leut, Jantin Vis,
Oscar Vos, Zittend v.l.n.r.: Dimitri Gazan, Jacko Koning, Jeroen Swart, Patrick Vos, Menno
Stegeman, Arno Stobbelaar, Ferry Paap.

elders
10.60
KODAK 110-24.
KODAK 126-24. .. . 11.00
11.20
KODAK 135-24
KODAK 135-36. . .. 14.35
18.95
SUPER8
5.40
SILVANIAX-CUBE
PHILIPS TOPFLASH 6.95

bij ons

7.95
8.45
8.45
10.95
16.95
2.98

5.95

U ZIET HET GOED BIJ
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De Kaashoek
Kom zondag een stuk kaas haten zonder te betalen
Ja, natuurlijk eerst raden naar het juiste gewicht.
Speling: 15 gram te zwaar of te licht.

EEfcafé
de KLIKSPflflH

P. Reus Vis en Specialiteiten
voor als het goed moet zijn.
Ook op de braderie (voor de zaak)

Haltestraat 19 Zandvoort
Tel. 02507-12889
Geopend 's morgens om 9 uur

in de Haltestraat

Tot ziens bij
De Kaashoek

met: overheerlijke gerookte paling,
salades uit eigen keuken
royaal belegde broodjes en andere heerlijkheden.

p.s. onze supernieuwe haring
Tot ziens op de broderie.

Geslaagd

WEEKENDDIENSTEN 19-20 JUNI
1982

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman en Mol:
arts B.F. J. Bouman, telefoon 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen.
Anderson, tel. 12058; Drenth, tel.
13355; Flieringa, tel. 12181; Zwerver,
tel. 12499.
TANDARTS
Telefoon 023-313233.
WIJKVERPLEGING
Zr. N. de Jong, Bronsteeweg 22, Heemstede. Tel. 023-282197.
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, N. v. Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.

STICHTING WIJKRAAD NIEUW
VERLOSKUNDIGE
NOORD
Mevr. Chr. Oudshoorn, Linnaeus- Telefoon 18083.
straat 3, flat 2, Zandvoort. Tel. 0250714437, b.g.g. 023-313233.
WERKLOZENCOMITÉ
Spreekuur iedere maandagmorgen
DIERENARTS
van 11.00 tot 12.00 uur in de openbare
Mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, bibliotheek. Op dat tijdstip ook teletel. 15847.
fonisch bereikbaar onder nr. 14131.
GESLACHTSZIEKTEN
WETSWINKEL
Voor algemene informatie tel. 023- Gemeenschapshuis, Louis Davids320202 (dag en nacht).
straat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
POLITIE: telefoon 13043.
CRISISCENTRUM
BRANDWEER: telefoon 12000.
Schotersingel 2, Haarlem. Tel. 023256198. Geeft direkt hulp wanneer u
CENTRALE POST AMBULANCE- die nodig heeft bij acute problemen.
VERVOER (CPA) KENNEMERLAND
Ongevallen: 023-319191; besteld vervoer: tel. 023-319277.

DIENSTE»

WATER
STANDEN

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum:
HW LW HW LW
ITjuni:
12.25 7.58 -.- 20.37
18 juni:
1.04 9.04 13.29 21.37
19 juni:
2.02 10.00 14.27 22.31
20 juni:
2.51 10.51 15.22 23.24
21 juni:
3.39 11.44 16.13 -.22 juni:
4.29 0.14 16.58 12.40
23 juni:
5.20 1.02 17.47 13.29
24 juni:
6.03 1.48 18.40 14.17
Maanstanden: maandag 21 juni
NM 13.52 uur.
Springtij: donderdag 24 juni.

zondag 20 juni.
Hervormde kerk, Kerkplein: 10.00
uur: Prof. dr. H. Berkhof uit Leiden. (Gemeenschappelijke Gereformeerd / Hervormde dienst) crèche aanwezig.
Gereformeerde kerk, Julianaweg
15: 10.00 uur: geen dienst, (zie
dienst in de Hervormde kerk)
19.00 uur: geen dienst.
Nederlandse Protestantenbond,
Brugstraat 15: 10.30 uur: samenkomst vensorgd door de werkgroep „Exodus".
Rooms Katholieke kerk, Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
zaterdag 19 juni: 19.00 uur: eucharistieviering met orgel en samenzang. Zondag 20 juni: 8.45 uur: ZANDVOORT - Geboren: Drjestille eucharistieviering. 10.45 kus, z.v. C. de Jong en J. Soering;
uur: eucharistieviering met mede- Debbie, d. v. A. Zwemmer en M.M.
werking van het Si. Caecilia koor. Bos.
Radiokerk Bloemendaal. Vijver- Ondertrouwd: D. Luikel en E. Reweg 14: 9.30 uur: mr. J. Reugen- mijn.
brink van Leiderdorp. 19.30 uur: Overleden: Jan. A. Grobben, 82
ds. L.J. Boeyinga.
jr.; Martha E. van Zelf, 75 jr.;
Kerk van de Nazarener, Zrjlweg Pietertje Vleghert, geb. van der
218, Haarlem: 9.30 uur: bijbelge- Zouwen, 84 jr.
spreksgroep en zondagsschool.
10.30 uur: ds. J. Smink (morgendienst). 15.00 uur: ds. J. Smink
(afscheidsdienst wegens vertrek
ZANDVOOKT - Een 4-jarig meisje uit
naar Rotterdam).
Woensdag 23 november: 20.00 Hattingen is vorige week onder de
fiets van een 14-jarige Zandvoortse
uur: bijbelstudie / bidstond.
terecht gekomen. HU reed over
Nieuw Apostolische kerk: tot na- jongen
het wandelgebied aan de Boulevard
dere aankondiging zondag 9.30 en De Pavauge, toen het meisje net uit
14.00 uur en woensdag 20.00 uur: speelpark Sandorado kwam. De kleudienst in gebouw Pijlslaan 9, ter brak twee melkvoortandjes en
kneusde het linker beentje.
Haarlem.

BURGERLIJKE]

Kleuter overreden

APPELFLAPPEN

2175

P. Reus.

TE KOOP

Te koop gevraagd

ZANDVOORT - Aan de dames A.
Amende-Rultenberg; M.E. van DamKleyn; S. Frederltng-Qroot; H. van de
Haspel-Tamminga; R. Jonker-Pieterse; J. Paap-Romvlel; J. Schultz-Steneker; J. Snijder-Duineveld en J. Volkers-Vos werden één of meerdere deelcertlflcaten uitgereikt na het volgen
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
van een studie aan het Erasmus-college (afdeling Mavo-Zandvoort).
STORINGSDIENST GASBEDRIJF
Met andere woorden, deze dames hebTelefoon 17641.
ben met succes de dagmavo voor
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK volwassenen in Zandvoort gevolgd.
Oelukgewenst.
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g.
023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur, ZANDVOORT - Woensdagmiddag 9
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur. juni vond in de DiaconiehuisdwarsVerder volgens afspraak. Voor deze
een aanrijding plaats waarbij
hulpverlening, beschikbaar voor ie- straat
een fietser en een bejaarden voetgangdere inwoner van Zandvoort geldt, ster
betrokken. De bejaarde
dat er voor de vrager geen kosten vrouwwaren
kwam er niet zo goed van af en
verbonden zyn.
moest met wonden aan haar benen
ambulance naar het Elisabeths
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE per
Gasthuis te Haarlem worden verHULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp, tel. voerd.
17373. Op alle werkdagen van 11.00
tot 12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort
Lekkere

voor

4 echte glasin-lood-ramen

Houten
box

in schuifdeuren.
Prijs n.o.t.k.
Te bevr.
tel. 02507-14948
na 18.00 uur

Tel. 02507-13166

Te huur
vooralleenst.:

2 kamers
v.v. c.v.-gas en kitchenette, nabij centrum-dorp

f 450,- p.m.
Inl. Mak.o.g.

Oppas

Te huur voor heer
b.b.h.h. v.a. 1juli
Zandvoort-C

Gevraagd:

H.W.COSTER
Telefoon 15531.

schoonmaakster

't Kinderwinkek
Buureweg 1-3
tel. 16580
vertentie inlevert kri

10% korting op a
kinderkleding

v. enkele uren p. w.
in kl. flatgebouw.

en een gratis kopje kc

Tel. 02507-16085.

Deze aanbieding ge
de gehele maand ju

KAMER

gevraagd, begripvol,
van kinderen
houdend

m. gebr. keuken en
douche
Inl. Postbus 154,
Zandvoort

Tel. 02507-13162

Zondag 20 juni
Speciaal voor deze dag een bijzonder

MENU

.

Heldere kippesoep met celery en champignons

.<\'

BIJ

•4,

BAKKERIJ

Men noemt de tijd zo kort
En al te snel van gang;
Maar elk zoekt lijdverblijf,
Is dan de tijd niet lang?

""

Pasteitje gevuld met een fijne garnalenragoüt\

Kalfshaas met lenteuitjes en rode wijn saus

Jan Vos
(1620—1667)

R. v. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01

Winkelruimte
te huur
in centrum Aalsmeer

Tel. 24429
Wie wil

Woningruif
Aangeboden:
4 kamerf lat
Lorentzstraat.
Gevraagd:
klein beneden
huisje
Tel. 02507-16472.

vooralleenst. heer
de was verzorgen?
(wassen en strijken)
±. 15 kg was per week.

/45,Tel. 02507-15889.

Een autorijschool '
kies je okt zomaar
• Vakkundige prokti|ktnslruklie
• Theorielessen in Hoofddorp
. Examenresultaten bevestigen
de kwaliteit van de opledmg
•Zonder extra kosten word ie
gehaald en gebracht

Horlogerie

C. WAANING
HET KLOKKENHÜIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
verkoopt uitsluitend tijd, die altijd even lang of kort
duurt, want het is precisie-tijd,

waar u altijd van op aan kunt.
Horloges, klokken en wekkers van wereldklasse!

BOVAG Autorijschool
Hoofddorp 16575 <©

37,50
Vanaf 18.00 uur gezellige pianomuziek.

Restaurant La Reine
Kerkstraat 15, Zandvoort
Voor reserveringen tel. 12253

Koml u eens kijken in zijn showroom, 't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met elektronische apparatuur.

Nieuw!!!

Kwik Slim

Nu in 2 uur tijd
centimeters
slanker waar u maar
wilt.
Ben. op afspraak bij
mevr. JonkmanRol, tel. 13871
Bouwes Palace

Te koop aangeboden

Bedrijfsruimte

'n dagje AflSTERDAl
f200.- voordeel met 'n dagje AMSTERDAI
voor f3,50

J 3.50 VOOR HET EERSTE COUPONBLAD. MEERDERE COUPONBLADEN / 2,- PER STUK

Een actie voor Amsterdammers en bezoekers aan de hoofdstad. Voor ƒ 3,50
kan men namelijk een couponblad bestellen (ieder volgend couponblad kost
slechts ƒ 2,-) en de coupons zijn goed voor vriendelijke kortingen op o.a. een
rondvaart, Arlis. gezellig eten, museumbezoek en vele andere attracties.
Amsterdam wil u gastvrij ontvangen. Het aantal couponWaden, dat u wilt
bestellen is onbeperkt. De aanbiedingen blijven dit hele jaar geldig. Op welke
.dag u er gebruik van witt maken, kunt u dus zeil bepalen.

met stalling. Eigen
grond 15x5 m.

De voordeelcoupon is geldig voor 1 persoon en kost / 3.50, elke volgende
voordeelcoupon per bestelling kost f 2,-.

Vr.pr. 70.000,Tel. 02507-15930

Met andere woorden voor man, vrouw en 2 kinderen betaalt u voor deze
4 vcordeelcoupons (/ 3,50 + / 2,- + / 2,- + ƒ 2,-) ƒ 9,50.

WERK
gevraagd door lts'er,
17 jaar in Zandvoort.
Geen seizoenwerk.
Telefoon 12719

• Je lest m een VW Golf

BEN STROET

Kersenijs met vruchtenmousse en stagroom

Goed uitziende jonge
vrouw, 30 jaar, zoekt

kennismaking
m. symp. intel. man.
om samen het komende seizoen op
dansles te gaan.
Br. ond. nr. 2600
bur. v. d. blad.

Hoe bestelt u'
Door overmaking va) het benodigde geldbedrag, onder vermelding van hst gewenste aantal
coupons, op postrekoung nr. 260.728 ol Rabobankrekening nr. 39.7.10.580 ten name van
Hel Parool/'n dagje Altsterdam.
De couponbladen wordci u dan per omgaande
toegezonden. Ze zijn oA tp koop bij de VW
voor het Centraal Statici in Amsterdam. En
verder bij alle Amsterdsnse (ilialen van de
Rabobank, alsmede het tabobankkantoor op
de Roriade en alle Hel Paool- en Weekmediakantoren.

ti dagje AHSTERDAM,alfijd de moeite waard

DONDERDAG 1 JULI
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Grote fancy- fair
in Bentveld
koffers en kisten. Ook zijn er
stelletjes met mooi oud serviesgoed, aardewerk, glaswerk,
boeken, kleedjes en kleding.
Kortom te veel om op te noemen. Spullen uit grootmoeders
Op het terrein van het bejaar- tyd maar ook antiek is er te
denhuis A.G. Bodaan aan de vinden.
Bramenlaan 2 te Bentveld Er worden een aantal korte
(links van de Zandvoortselaan, veilingen gehouden waarbij
richting Zandvoort), wordt op enkele mooie en waardevolle
zaterdag 3 juli a.s. vanaf 10 uur meubels en voorwerpen wor's morgens tot 3 uur 's middags den geveild. Verder zijn er een
een grote fancy-fair gehouden. aantal attrakties, zoals een
Het idee en de organisatie zijn ballonnenwedstrijd, rad van
in samenwerking van bewo- avontuur en verlotingen. Er is
ners, vrijwilligers en medewer- een terras waar o.a. broodjes,
kers tot stand gekomen. Bij soep en salades (uit eigen keumooi weer wordt de fancy-fair ken) te koop zijn. De opbrengst
buiten gehouden, als het zou is bestemd voor de inrichting
regenen in de kelders en in het van de grote recreatiezaal en
hoofdgebouw. Niet alleen zijn de ontvangsthal.
er mooie produkten van de Iedereen is van harte welkom.
handwerkclub te koop, maar Er is voldoende parkeergeleook meubels, zoals stoelen, genheid op het terrein. De gekasten, buffetkasten, salonta- •kochte spullen moeten dezelffelties en ledikanten, lampen, de dag afgehaald worden.

• Red. en Adm. Gasthuisplein 12, Zandvoort « Tel. 02507-17166 • Postbus 26, 2040 AA Zandvoort « Losse nummers/0,80 « Uitgave Weekmedia B.V.
ZANDVOORT - De Zandvoortse leden van de Amsterdamse Rijwiel- en
Toerclub ..Olympia". Dick Castien en
Klaas Koper, kunnen terugzien pp
een bijzonder geslaagde eerste ,.midzomernachtloop"
Zo'n kleine twee duizend deelnemers
waren naai het Zandvoortse strand
gekomen om aan deze loop over acht
kilometer deel te nemen, belangrijk
hierbij was de recreatieve prestatie.
Dat het een recreatief gebeuren werd,
bleek wel uit het feit dat velen het
parcours wandelend hebben afgelegd,
de „looppasheden" die duidelijk op
weg waren gegaan een snelle tocht te
volbrengen, waren in de minderheid.
Langs de gehele route was het parcours met fakkels en vuren van de
bewoners van de strandhuisjes verlicht, het geheel was een fantastisch
schouwspel, zowel voor deelnemers
als toeschouwers, waarvan de laatsten genoten van een schitterend tafereel.

Geweldige

Kleine
antiekveilingen

»\••

FEEST - Werd er gevierd in
het eerste gebouw van de
flat woningen aan de Keesomstraat, het werd een geweldige avond
GEZINSZORG - vraagt de
aandacht voor de financiële
problemen
GRAND PRIX - Uitpebreid
aandacht voor dit evenement op de sportpagina,
het komende open toernooi
van de tennisclub en de afloop van het ZVM zaal voetbaltoernooi

Auto's vernield

Reeds nu staat vast dat in de toekomst een tweede midzomernachtIpop zal worden gehouden, en de organisatoren vertrouwen opnieuw op uitstekend weer en een groot aantal
deelnemers.
Ondanks het, recreatieve karakter van
deze prestatieloop werden toch de
tijden genoteerd van diegenen die het
parcours in wedstrijdtempo aflegden.
De uitslag was: heren: 1. Jan Postma,
Umuiden (27.15 min.). 2. Bram Kolkman, Zandvoort (27.22 mm), 3. Dave
Duizenden wandelaars, hardlopers en toeschouwers bevonden zich vrijdagavond langs de met fakkels Warrens, Amsterdam (27.27 min.). Bij
verlichte vloedlijn van het Zandvoortse strand. (Foto: Jenny E. Wesly).
de dames was het Lennie Gevers uit
Overveen die als eerste binnenkwam
(37.00 min.), tweede werd Ingrid Gordijn, Zandvoort in 37.15 min. en derde
Els de Soet-Minneboo uit Amsterdam
Langs de Vloedlijn
met 38.05 min.

ZANDVOORT - DP politie ondekt 1
tijdens een surveillance zaterdagmo
gen vroeg, dat 28 auto's die aan d
Vondellaan, Linaeusstraat, Celsiu:
straat en Keesomstraat vernield
spiegels en antennes hadden. De da
ders zijn onbekend.

Jongetje beschoten
ZANDVOORT - Een 11-jang jongetj'
is vorige week woensdag door twe
jongens met een luchtbuks beschc
ten. Het slachtoffer liep op het voet
pad tussen de Van Uffordlaan en d
Heijermansweg. De twee daders zij
nog onbekend. Het jongetje liep blau
we plekken op zijn been op.

iberalen hebben collegeprogram klaar

een resultaat i
van collegevorm
ZANDVOORT - Het collegeprpgramma dat door de WD-fraktie
van Zandvoort is vastgesteld
;oor de periode 1982 /1984 mocht
dan door de voorzitter van de
VVD in de badplaats een conceptp .-ogramma worden genoemd, in
verkelijkheid is het wel degelijk
„•n programma waar de WD
i..et vanaf wil wijken.

men komen tot een afspiegelmgscollege „Een college met een zo
breed mogelijke basis heeft onze
voorkeur", aldus fraktievoorzitter
Attema.
Een afspiegelingscollege zou dan
betekenen WD / PvdA en CDA,
maar of dit laatste een haalbare
kaart is, lijkt nog zeer de vraag.

t bleek op de eerste college'"'• iderhandeling op donderdagavond 24 juni jl. waaraan, op uitnodiging van de WD, alle gekozen raadsleden plus een bestuurslid van de partij / groepering deeliiamen. Ter tafel lag het collegeprogram dat 24 uur tevoren door
oe VVD aan de overige raadsled';n en partijen was verzonden.
Met dit programma in de hand wil

Uitstel
Overwegend bezwaar van de deelnemende partners was donderdagavond
de zeer korte tijd waarin de WD
verwacht dat de collegepartners het
WD programma zullen goedkeuren.
„Binnen 24 uur kan niet verwacht
worden dat de overige partijen de tijd
hebben gehad het programma te lezen, laat staan te bestuderen en bespreken met de achterban" was de
algemene klacht. Overeengekomen

werd dan ook om op maandagavond 5
juli opnieuw in het raadhuis bijeen te
komen, dan heeft in ieder geval iedere
partij de gelegenheid gehad het WD
concept te bestuderen en kanttekeningen te plaatsen.
De uitzondering die de regel bevestigt
was in dit geval de groepering Geme^tr^elang en deze nieuwkomer in
de raad, die haar kiezers „Een nieuw
beleid" heeft beloofd, een beleid dat
later bekend zou worden gemaakt
omdat men eerst een zetel moest verwerven, blijkt op één lijn te liggen met
de VVD. „Het nieuwe beleid dat onze
partij Gemeentebelangen voorstaat
willen wij duidelijk maken in de kpmende raadsperiode en daarvoor willen wij positief en constructief samenwerken met andere groeperingen, die
eenzelfde doel voor ogen staat" aldus
woordvoerder Pas die benadrukte dat
acht plus één negen is en derhalve
duidelijk maakte dat het nieuwe be-

leid van deze partij onder deze noemer gevat kan worden en de WDfraktie dus kan rekenen op negen
zetels.

Optimistisch
De WD-fraktie lijkt overigens toch
iets té optimistisch in haar uit'ating
dat men alle verkiezingsprogramma's
bij dit collegeprogramma heeft betrokken en getracht heeft zoveel mogelijk raakpunten te zoeken en dat
men daarom hoopt elkaar binnen korte tijd te kunnen vinden.
*
Kritiek was er direkt van Gert Toonen, die vreesde dat de WD het PvdA
programma niet zo goed heeft gelezen. Overigens wilde deze fraktievoorzitter ook wel weten hoe „hard" dit
programma is, „Kunnen er amendementen of wijzigingen in worden aangebracht, of mogen wij slechts voor de
punten en komma's zorgen", erbij vermeldend dat zijn partij dit laatste niet
zag zitten en dat hij dan liever in de
oppositie zou gaan.
Hoewel de WD, het programma van
Inspraak Nu beter heeft gelezen dan
dat van de socialisten (Plieringa) was
de huisarts toch van mening dat ook
zijn groepering nog wel enkele aanvullingen in het voorlopige WD-programma wil maken.
Overigens heeft Inspraak Nu geen
enkele ambitie een wethouder te léveren „WD, CDA en PvdA komen daarvoor in aanmerking. Wij zitten hélemaal achterin de rij in de wachtkamer", aldus Flieringa.
Ook het CDA was donderdagavond
zeer voorzichtig in haar bewoordingen, „Wij kunnen de zaken en het
programma van de WD eerst eens
rustig bespreken, daarvoor hebben
wij nu niet de tijd gehad en zullen
waarschijnlijk onze wensen de volgende keer naar voren brengen" aldus
Richard van As als woordvoerder van
deze partij.

Loodrecht

•Jpening van de „Week van bet Paard", de groep muzikale ruiters passeert de Krocht.

foto Berlott

Veelbelovende
Week van het
'«ANDVOORT - Een grandioze
tart op zaterdagavond van de
,Week van het Paard".
Dat was de unanieme mening
van de vele toeschouwers die
:, Isrdagavond genoten hebben
•'•ir de spectaculaire opening
j
dit Zandvoortse evenement
P ' jaarlijks meer attraktieve
\ 'tirammapunten kent.

f»

"
iaar werd aan de opening medejj 'king verleend door een groep rui£• s uit Soest, die een muzikale rond>"g verzorgden. Gekleed in Oudhol•uidsee costuums, en voorafgegaan
.« nr de paukenisten, hoog te paard
.'eten, werd dit een kleurig schouwpel.
.-v'; deze opening begon er op de Grote
i-f'rocht een show van wild-westrijders

die, hoewel kort, toch een goed beeld
gaf, van het zogenaamde „western"
rijden. Een vorm van paardrijden die
in Nederland nog niet zó bekend, doch
uiteraard in Amerika zeer populair is.
Het is een geheel andere benadering
van de omgang met paarden, die zeker afwijkt van de traditionele.

Monsterkeuring
De op zondag gehouden monsterkcuring en ringrijdcrij op bet Gasthuisplein kende een grote publieke belangstelling en ook het deelnemersveld mocht er zijn.
Voor de monsterkeuring van paarden
en pony's kwamen 125 deelnemers
over het sfeervolle Gasthuisplein gedraafd. Vele fraaie exemplaren passeerden de keurmeester, die vooral op

riet uiterlijk van de edele viervoeter
afgaat. Een rondje stap en later een
rondje in draf aan de hand moet
uiteindelijk de beste en fraaiste paarden naar voren brengen. Voor de keurmeester geen eenvoudige taak gezien
het groot aantal deelnemers, doch na
enige schifting lukte dit prima.
Voor de ringnjderij kwamen 35 paarden aar de start, die een aantrekkelijk spel demonstreerden. Diverse
voorrondes moesten er aan te pas
komen waarna de beste overbleven.
Dat het niet eenvoudig was bleek wel
dat de finalisten enige malen moesten
overrijden aangezien er geen ring
werd afgestoken. De spanning en de
om het parcours staande vele toeschouwers zullen hier mede debet aan
zijn.
Voor de diverse uitslagen, zie de
sportpagma.

In het collegeprogramma staan een
aantal punten vermeld die voor de
WD uitermate belangrijk zijn zoals
handhaving van het circuit, waarbü
een tussentijdse verlenging van het
contract in verband met noodzakelijke investeringen, niet ondenkbaar
geacht moet worden.
Verder blijkt men woningbouw in
Zuid te willen stimuleren en een diversiteit aan woningbouw (woningwetwoningen, premie-huur en premiekoopwoningen) voor te staan, terwijl
een voorlichtings-ambtenaar op louter financiële gronden wordt afgewezen.
Deze drie beleidspunten staan dan
loodrecht op het door de PvdA gepubliceerde verkiezingsprogramma en
het beleid dat door deze partij de
afgelopen jaren is gevoerd.
Het lijkt dan ook voorspelbaar dat
deze twee uitersten in Zandvoort niet
tot samenwerking in collegeverband
zullen kunnen komen, hetgeen zou
kunnen betekenen dat de gemeente
een uiterst bekwame wethouder van
financiën kwijtraakt.
Een college gevormd door twee WDwethouders en één CDA'er lijkt dan
ook in de lijn der verwachting te
liggen.
Aanstaande maandagavond volgt de
tweede ronde in deze college-onderhandeling, de aanvang van deze bijeenkomst is bepaald op 20.00 uur. De
vergadering zal openbaar zijn en in
het raadhuis worden gehouden.

Wat wij verwachten gebeurt zelden; het meest onwaarschijnlijke
komt veel vaker voor. B. Disraeli
(1804-1881).

Blokland wordt

.*CA in
Naarden

positie van de Cenav alleen maa
sterker maken.

ZANDVOORT - Door het gemeentebestuur van Zandvoort werd
twee weken geleden een brief
ontvangen van de Cenav, die in
het dorp gezorgd heeft voor verwarring rond de Grand Prix.
In dit schrijven verzocht de exploitant en huurder van het cireuit-terreiis de Cenav, het gemeentebestuur net te doen alsof
er op 3 juli aanstaande géén
Grand Prix zou worden verreden. Een verzoek dat met de nodige verbazing werd ontvangen,
want juist daarvóór was deze
datum trots door de Cenav ais
Grand Prix voor de grote prijs
van Nederland bekendgemaakt.

College
Door het college werd dan ook met
enige verbazing kennisgenomen vai
dit verzoek van de Cenav. Een Gran<
Prix die aanstaande zaterdag word
verreden, aanmerken als niet-verreden?
Begrip kon men wel opbrengen voor
het feit tiat men wellicht niet in ju!
reeds, met nog een aantal evenemer.
ten voor de deur, over het genei
bedrag kon beschikken, in ieder gevr
zal 9% van de aanstaande recett
automatisch aan de gemeente worde,
overgemaakt. Naar aanleiding van d>
ontvangen revenuen kan men pas vo'
gende week, wanneer exacte cijfer,
bekend zijn, nagaan of de Cenav aai
haar verplichtingen kan voldoen, hetzij in juli of in september.

ZANDVOORT - Met ingang van l
augustus is hoofdinspecteur van politie, de heer H. Blokland, benoemd tot
korpschef van politie te Naarden. De
heer Blokland heeft gedurende een
periode van elf jaar gewerkt bij de
Zandvoortse politie, het laatst in de
funktie van plaatsvervangend korpsNormaliter wordt de Grand Prix in
chef.
Zandvoort aan het einde van augusTot opvolger van de heer Blokland is tus gehouden en volgt verrekening
benoemd de heer R.J. Bruntink uit met de gemeente dan ook in de daaropvolgende week, zijnde de eerste
Katwijk.
Sinds 1964 is inspekteur Bruntink (36) week van september. Twintig procent
werkzaam bij de politie, achtereenvol- van de recette wordt dan geïnd, een
gens in Utrecht en Katwijk. Na een bedrag dat over het algemeen overperiode bij het ministerie van Binnen- eenkomt met de pachtspm van het
landse Zaken, keerde hij terug in Kat- terrein en de gemeentelijke belastinwijk, waar hij nu nog werkzaam is. gen. Men heeft destijds het contract
Per l juli zal de heer Bruntink het opgesteld op een zogenaamd „koppewerk van de heer Blokland overne- lingssysteem", dat wil zeggen, de
men, het behalen van zijn inspec- pacht wordt berekend over het aantal
teursdiploma deed hem in aanmer- toeschouwers van de voorgaande drie
king komen voor de functie van jaren. Voor 1982 betekent dit de jaren,
plaatsvervangend korpschef in Zand- 1978, 1979 en 1980, vandaar dat het
bedrag dat de Cenav behoort te betavoort.
len reeds bij het opstellen van de
begroting bekend is. Voor het jaar
1982 bedraagt deze ca. ƒ680.000.-.

Brand Sandra

ZANDVOORT - Vrijdagmorgen omstreeks halfeen zag een bewoonster in
de Brederodestraat dat het, vroegere
kraakpand Hotel Sandra brandde.
De onmiddellijk door haar gewaarschuwde politie, alarmeerde omwonenden, omdat men bevreesd was dat
de belendende percelen gevaar liepen.
De brandweer kon na ruim een uur
het sein „Brand meester" geven,
waarna de kleumende omwonenden
hun warme bed weer konden opzoeken. Het geheel was met een sisser
afgelopen.
Oorzaak van de brand is nog niet
bekend, hoewel wordt vermoed dat
broei ontstaan is in door de- vroegere
bewoners achtergelaten materiaal.
De totale schade aan dit kiaakpand,
dat niet meer wordt bewoond is nog
niet bekend.

In haar antwoord aan de Cenav heef*
het college dan ook gesteld, dat mei
niets heeft aan voorbarige voorspel
lingen, maar dat men nadat de Gram
Prix verreden is van de Cenav ver
wacht dat deze als een eveneens goc
de contract-partner opening van za
ken geeft, zodat de betaling van hè
bedrag van J' 680.000,— geregeld kaï
worden, waarbij verwezen werd naa
de door de Cenav verstrekte medede
lingen aan de pers, waaruit men zoi
mogen opmaken dat de pachtsoir
correct na de Grand Prix !t;in worden
voldaan.

Verwachtingen
Nu de Grand Prix reeds op 3 juli
wordt verreden, ontstond bij de Cenav lichte ongerustheid over het feit
dat men twee maanden vroeger dan
anders het gehele bedrag zou moeten,
overmaken. In juli en augustus zullen
nog enkele grote evenementen gehouden worden die ook moeten zorgen
voor een behoorlijk bedrag aan mkomsten en men vreest in de eerste
week van juli nog geen ƒ 680.000,- op
tafel te kunnen leggen. Om zich hélemaal zeker te stellen, verzocht men
gelijk maar uitstelling van betaling
tot het jaar 1983, dat zou de financiële

Brandweer ramt
zuil
ZANDVOORT - De Zandvoortse
brandweer ruktf zaterdagavond te
vergeefs uit Er wurd een brand gr
meld m een woning aan de Van Len
nepweg, maar achteraf bleek het, on
een pannc'tje overgekookte melk t<
gaan. Ondcrwef.' ramde de brandweer
wagen een verkew.s/uil omdat moes;
worden uitgeweken voor een nog onbekende auto
,

Proficiat
ZANDVOORT - Aan de Wim Gertenbach Mavo hebben de navolgende
leerlingen in tweede termijn het Mavo-diploma behaald:
Bettina de Haan, Erwin Hilbers,
Sandra Koolhaas, Dennis Remmelts
en Amta Smits.
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op de Grote Krocht
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's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.

Nooit meer wagenziekü
Reisziekte tabletten.
Verkrijgbaar bij uw
DIERENSPECIAALZAAK

Zachte bolletjes

WEZENBEEK
Ieder die 'n b r i l draag! kan
/'n ogen tegen de /.on
beschermen mei een
af.stand.sgla7.cn* bieden wij u
voorhangen
compleet voor
Ideacil i1- n a t u u r l i j k

„

10 voor.

Grote Krocht 28, telefoon 15734.

Tomaten ikiio
Achterham ions

1,
1;

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

GARANTIE
Een echte Ray-Ban
's-Werelds beste Zonnebril.
Nu vooreen
extra zonnig prijsje

Heeft u hem al?
Het meest gekochte halve brilletje.
Handig voor bijv. telefoonboek of
spoorboekje.
Aanbiedingprijs
VANAF

De o-zo-handige (en voordelige) reserve
leesbril, die steeds vaker op de tv komt.

Blanke varkensfricandeau 1 kilo.. 14,95
Varkensschnitzeh kilo ...18,00

Voor hogere sterkte, ontspiegelen of kleuren geringe bijbetaling.

Prachtige eikehouten

Lekker pizza eten
Aart Veer
niet vergeten.

woonruimte

Grote Krocht 23,
telefoon 14404.

liefst met eigen keuken,
douche + toilet.
Tel. 15041 tst 262/of
kamer 3 A5.

Gevraagd:

EETTAFEL

Meisje zoekt

met plavuizen
93 x 154

OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR

FOTO Quelle

Gediplomeerd opticien.
Grote Krocht 20 A - Zandvoort - Teief oon 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen.
Vrijdag koopavond.

Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.
Hoofdstraat 83,, Hïleg'qm^ Boter- '>
markt, Julianapatkt64,-2ijlweg".1P?,. -i
Haarlem; Binnenweg ,1;17, Heem- :^. •}
stede, Blokhui? 18, Lisse/órcrte" t- ',i
• Krocht 7, Zand'foö'rtltiaast AHfjJ.g' '

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

Dag en nacht bereikbaar

j
j

A N N A WILHELMINA VAN DER MIJE

TE HUUR

garage
Direct te aanvaarden
/ 70,- per maand

in de ouderdom van 87 jaar.
E. M. C. van der Mije
M. T. J. van der Mije

KfiRsomstraat 61 - Telefoon 15351.

2042 AH Zandvoort, 25 j u n i 1982
Marisstraal 11.
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Goede verzorging
voor uw hond
(teefje)
aangeboden,
tijdens vakantie of
weekend.

Tel. 14058.
Tel. 02507-17252

Grote Krocht 25
telefoon 17751

H.H. Horeca
Ondernemers
Indien er moeilijkheden zijn met

En Jezus zeide: heden zuil gij
met mij in het paradijs zijn.
Meden hccfi de Heer na een smartelijk lijden opgenomen
in zijn Heerlijkheid onze lieve zuster, tante en oud-tante

f595,Het Kasfenhuis

lease-contracten i.v.m.
muziekcassettes

Bij 't Kinderwinkeltje

KINDERKLEERTJES
kijken en gezellig
koffiedrinken bij de

ROZE PALMBOOM

neem dan contact op met

Horeca-Nederlaod

Buureweg 1-3,
tel. 16580

afd. Zandvoort, tel. 13546.

Drogisterij • Reform

RflOERENBURG
Na een langdurig, maar moedig gedragen ziekbed is op
24 juni 1982 toch nog onverwacht van ons heengegaan
onze zorgzame moeder, lieve oma en zuster
JANTJE VIS
op de leeftijd van 60 jaar.
Namens de kinderen:
J.B. v. Duyn
B. v. Duyn - v.d. Wetering
D. Uittenboogaard
G. Uittenboogaard - v. Duyn
A. v. Duyn - A. T'nibar
P. v. Duyn
en kleinkinderen.
De begrafenis heeft maandag 28 juni 1982 in alle rust
plaatsgevonden.

Helaas is het mij onmogelijk om iedereen
persoonlijk te bedanken, die mijn 25-jarig
jubileum als huisarts in Zandvoort tot een
onvergetelijke dag maakte.
Mede namens mijn echtgenote moge ik u,
die door middel van een bloemstuk, een
persoonlijk cadeau, een gift en/of door uw
aanwezigheid op de receptie mij huldigde,
mijn bijzondere erkentelijkheid betuigen.
Wij zijn door alle goede gaven diep getroffen
en u allen heeft er toe bijgedragen de 25e juni
1982 tot een mijlpaal in ons leven te verheffen.

DSEETARTIKELEfy
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,

tel. 02507-16123

Welk aktief jong meisje
of vrouw,

op afroep, voor drukke
dagen.
Melden vrijdagavond na
18.00 uur.

Haltestraat 37
Nieuw!!!

Kwik Slim
Nu in 2 uur tijd
centimeters
slanker waar u maar
wilt.
Beh. op afspraak bij
mevr. JonkmanRol, tel. 13871
Bouwes Palace

Gevraagd:
meisje of studentes v.

vakantiewerk of
weekenden in
bediening.
Tel. voor 11.00 uur
02507 - 12044.

Gevraagd:

A. van Kempen, Apotheker
Zeestraat 71, 2042 LB Zandvoort
Tel. 02507-13073.

Bedroefd geven wij kennis dat heden, na een langdurige
j ziekte, voorzien van het Sacrament der Zieken uit ons
midden is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame
vader en opa
ADRIANUS JOH ANNES VREEBURG
tr

op de leeftijd van 69 jaar.

M. Vreeburg-van der Velden
Kinderen en kleinkinderen.
IS4I HH Stompetoren, 26 juni 1982
Menningweerweg 4.
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

wi! ons
helpen in
boetiek

P. Flieringa, arts

Wegens vertrek van de heer van Berkel naar
elders, wordt de Zeestraat Apotheek met ingang van 1 juli 1982 voortgezet door de heer
A van Kernpen.

t

Gespecialiseerd in

ca. 18 jaar,
voor de bediening.
BROODJESBAR/
RESTAURANT

HINDERWET
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
gelet op artikel 24, 2e lid, onder c van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;
maken bekend dat zij voornemens zijn om
op de aanvraag van Dirkson B.V., Marktlaan
55 te Hoofddorp d.d. 29 december 1981,
ingekomen 8 januari 1982, om vergunning
ingevolge de Hinderwet voor het oprichten
en in werking hebben van een supermarkt
met bijruimten en shops gelegen aan de
Burgemeester Engelbertsstraat 21 alhier,
kadastraal bekend gemeente Zandvoort,
sectie C, no. 5538, positief te beschikken.
De ontwerp-beschikkingen en andere op de
aanvragen betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van l juli 1982 tot 15 juli
1982 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afd. algemene zaken, Swaluëstraat
2 te Zandvoort op werkdagen van 8.30 tot
12.30 uur, alwaar desgewenst een
mondelinge toelichting kan worden
verkregen.
V o o r t s liggen de genoemde stukken ter
inzage bij do Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg Ie Zandvoort, élke zaterdag van
10.00 tot 14.00 uur.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren
hebben ingebracht naar aanleiding van de
aanvraag en een ieder die aantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest
kunnen tot bovengenoemde datum
gemotiveerde schriftelijke bezwaren
inbrengen naar aanleiding van de ontwerpbeschikking.
Degene, die een bezwaarschrift indient kan
verzooken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.

%?'

W

Zandvoort, l juli 1982.
Burgemeester en wethouders voornoemd
De secretaris,
De burgemeester
A.H. Merts.
H. Machielsen.

Kerkstr. 14, Zandvoort
Tol. 1 21 02.

CORRECTE SERVICE, VRIJBLIJVEND DESKUNDIG ADVIES

EXCLUSIEVE, BETAALBARE
BRILMODE • ERKEND
KONTAKTLENSSPECIALIST

Je aardigste foto's maak j

LOOMAN
OPTIEK

HALTESTRAAT 5,
ZANDVOQRT.
TEL. 1Z147
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De fietsers
Aanstaande dinsdagavond is
het al weer de laatste keer dat
de toerrijders vanaf strandpaviljoen 't Trefpunt kunnen
starten voor de toertocht van
dertig kilometer.
Groot succes voor voor Klaas
Koper is ongetwijfeld het grote
aantal deelnemers dit jaar,
zo'n dikke vijfhonderd, van wie
enkelen, hoewel al in het bezit
van een medaille, besloten
hebben de tien keer vol te
maken.
Hoewel het veelvuldig en vaak
mooi weer geweest is op dinsdagavond, was, behoudens dan komende dinsdag, de dinsdagavond
22 juni wel de natste.
Zorgvuldig in plastic verpakt hebben dan ook veel deelnemers die
dinsdagavond de fietstocht gemaakt, maar zelfs dat heeft niet
geholpen, want men kwam drijfnat
thuis.
Afgelopen dinsdagavond werd gekenmerkt door grote haast onder
de deelnemers, volgens de organisatoren moeten velen de kilometers in ijltempo hebben afgelegd
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om voor negen uur weer thuis te
zijn om de voetbalwedstrijd Engeland-Duitsland in het kader van
het wereldkampioenschap nog te
zien.
Toch waren er zo'n vijfenzeventig
deelnemers die in aanmerking
kwamen voor bloemen en een medaille, die er rustig de tijd voor
hebben genomen, en nog lang bleven naparaten in het Trefpunt
over deze zo langzamerhand traditionele fietstochten die al starten
in het vroege voorjaar.
Van deelnemers voor het jaar 1983
is Klaas Koper in ieder geval verzekerd.

Gesnapt

Deelneemsters aan de toertocht op 22 juni. De foto kan afgehaald worden
op het Gastliuisplcin 12 te Zandvoort en is gemaakt door fotografe Jenny
Wesly.

Drie maal is scheepsrecht
Tot drie maal toe is het vuurwerk
dit jaar uitgesteld. Eerst waaide
het te hard op zaterdagavond, toen
regende het te hard en waarom het
op zaterdagavond 26 juni werd uitgesteld, is niet helemaal duidelijk,
omdat het toen prachtig weer was.
Overigens blijkt het afsteken van
vuurwerk geen sinecure te zijn en
zouden de pachters wel graag wat
meer overleg zien met de mensen
die hiervoor moeten zorgdragen.
Klachten opgetekend op de mond
van enkele pachters zijn de volgende:
„Waarom wordt er geen overleg
met ons gepleegd en waarom houden die kerels geen rekening met
hoog- en laagwater? Nu gebeurt
het dat ze 's middags, tijdens hoogwater alvast de palen voor het
vuurwerk komen zetten. Stel dat
het bijvoorbeeld aanstaande vrijdag knap weer is, dan zetten ze die
dingen tussen de stoelen van de
pachter, wat? Ze schuiven die stoelen gewoon opzij. Wanneer ze het
gaan afsteken, dan blijkt het
's avonds laagwater te zijn en hadden ze veel eenvoudiger tot
's avonds zes uur kunnen wachten
met het opzetten ervan dan had
niemand er overdag last van gehad. Maar neen, de heren weten
het zo goed, maar verstand van het
getij hebben ze niet."
Een andere klacht is dat de palen
voor dit vuurwerk van de weeromstuit veel te dicht bij de strandtenten wordt geplaatst. „Er hoeft
maar een briesje de verkeerde kant
op te staan en je hebt de vonken
binnen."
Nu is het aanstaande vrijdagavond, aan de vooravond van de
Grand Prix (werd het vuurwerk
daarom niet afgelopen zaterdagavond afgestoken? een vraag van
weer een andere pachter) 's avonds
om 21.57 uur laag water, dus zou
voor 2 juli elk overleg gepleegd
kunnen worden en zouden de palen pas omstreeks 18.00 uur neergezet kunnen worden.
Afwachten maar, wat er gebeurt.

Krant op het strand
Momenteel vertoeft een dagblad
op het strand, onder het motto dat

het nieuws op het strand ligt.
(Waar? Tussen onze strandkorrels
misschien?)
Uiteraard vergt één en ander een
hele organisatie en mag niet ongemerkt voorbij gaan. Reden waarschijnlijk waarom men dinsdag
met een grote reclamewagen op
het strand verscheen, die eerst op
het strand gehesen moest worden.
Een en ander ging met veel lawaai
gepaard en het resultaat van deze
aktie is dat de trapafgang naar het
strand behoorlijk is beschadigd.
De politie dacht er dan ook goed
aan te doen hekken te laten plaatsen die deze afgang afsloot.
Dit geschiedde dan weer tot groot
ongenoegen van enkele pachters,
die de schaarse bezoekers, het is
bepaald geen zomers weer, voorbij
zagen wandelen.
Met behulp van collega's werden
de hekken zo geplaatst dat men de
paviljoens toch nog kan bereiken.
Voor de gemeente is het in ieder
geval zonneklaar, waar men de
schadeclaims moet indienen, het
reclamebord vermeldt overduiderjk de naam van de krant.

Van de politie...
Naar aanleiding van de moord op
het Bloemendaalse strand, werden
door ons enkele ingezonden brieven ontvangen, die handelen over
loslopende honden.
Door de politie wordt gesteld:
„Dat wij doen wat wij kunnen,
maar dat het niet meevalt, omdat
veel honden inderdaad loslopend
zijn en de eigenaars niet te achterhalen." Dit jaar zijn al veel bekeuringen uitgereikt of processenverbaal opgemaakt, doch het blijft
een levensgroot probleem. Eén van
deze brieven luidt als volgt:
„Geachte mevrouw,
De moord op het Bloemendaalse
strand moest wel een keer komen,
dit is mede de schuld door het niet
optreden van de politie op het
strand. Men surveilleert rustig
tussen de honden door. Optreden
tegen hondenbezitters heb ik nog
niet gezien.
Bij het mooie zomerse weer in

juni kreeg ik het venoek van twee
badgasten even op de kleren te
letten, terwijl zij gingen baden,
dit gebeurde op het noordstrnnd
(en dat opletten is ook al nodig).
Een paar wandelaars, in gezelschap van een hoogblonde dame,
lieten toe dat een grote ruige, bij
hen behorende hond, zijn poot onptilde en de door mij bewaakte
handdoek met daaronder de kleren, doorweekte.
Toen ik voorstelde de hond toch
maar liever elders uit te laten,
werd mij spontaan aangeboden
mijn kop van mijn romp te rammen". Doordat ik niet op dat aanbod inging, kan ik u dit schrijven.
De badgasten hebben de natuur
het droogwerk maar laten doen,
maar vies is het wel. Een te kleine
bezetting van het politiekorps
houdt naar mijn mening nog niet
in, dat men op het strand surveillerende, niet hoeft op te treden
tegen overtredingen."
Naam en adres bij de redactie
bekend. Het blijkt dus dat de politie wél optreedt, al is het dan niet
genoeg.

aantal jaren ook gesproken kan
worden van een traditie.
Het was een grandioos gezicht, al
die lichten 's avonds langs het
strand en de toeloop was geweldig.
Hoewel velen de tocht in een \vandeltempo hebben volbracht, waren
er toch een aantal die een prestatie
hebben geleverd door de tocht in
een behoorlijk tempo af te leggen.

Boulevard
Overigens nog een schrijven ontvangen, van een inwoner die nog
niet zo lang in de gemeente woont.
Deze man verkeerde eerst in de
mening dat hij aan het circuit
woonde, omdat de Boulevard Barnaart, naar zijn zeggen een racebaan is. „Door automobilisten
wordt met zeker 80 k m / u u r de
boulevard „genomen" en je moet
oppassen datje niet van de sokken
gereden wordt wanneer je wilt
oversteken." Hij stelt een inhaalverbod en max. snelheid van 30 km
voor. Ook hij vraagt meer aandacht van de politie voor de weinig
milieuvriendelijke hondenbezitters.
„Het is verboden voor honden op
het strand (niet alleen voor loslopende honden!) van 15 juni tot 15
september. Gaat u 's morgens om
8 uur en 's avonds na vijven maar
eens kijken.
Je moet dan bijzonder goed oppassen, anders trap je in een hondehoop. Zijn er geen andereplaatsen
waar men in Zandvoort zijn hond
uit kan laten"? zo vraagt deze
inwoner zich af.
Misschien dat hondenbezitters na
al deze klachten eens naar een
andere „uitlaatplaats" utikijken
dan alleen het Zandvoortse strand.

Lopers
Een groot succes is ook geweest de
midzomernachtloop, waar opnieuw Klaas Koper en Dick Castien van de rijwiel- en toerclub
Olympia (waarom eigenlijk door
deze enthousiaste organisatoren
geen fletscross georganiseerd op
het strand voor de jeugd tot 12
jaar?) zorgden voor een perfekt
verloop.
Ook deze strandlop wil men herhalen, zodat hier na verloop van een

Het resultaat kan dan wel zijn dat
men uitgeput de finish haalt, zou
deze hardloper zich niet prettig
gevoeld hebben, wanneer hij gcwandeld zou hebben ? vraag je je
af.

Paarden
Vanavond wordt dan de pony-race
gehouden in het kader van de
Week van het Paard, met aansluitend een disco voor de jeugd in
Club Nautique.
De paardenrace vindt plaats ter
hoogte van de afgang Van Galenstraat, terwijl Jules Fransen ervoor zorgt dat de discojeugd droog
kan genieten, want mocht het
gaan regenen, dan wordt er een
grote tent over het terras gespannen, zodat iedereen droog het evenement kan bijwonen.
Ondanks het slechte weer van de
afgelopen weken, kan de zomer
nog steeds terugkomen, juli wordt
vast goed.
Heeft u overigens noig naar Bertus
ten Pierik geluisterd vanmiddag
op Hilversum I in het programma
van NCRV's Dick Passchier
„Twaalfuurtje"?
Vergeten?
Foei!

Energiebesparing
ZANDVOORT - In het kader van d
energiebesparing heeft het Collei
van B en W van Zandvoort besloti
tot het instellen van een informati
bureau.
Dit is gevestigd in het gebouw van c
dienst Publieke Werken, Raadhui
plein 4, afdeling bouw- en woningtcn
zicht. Spreekuur wordt gehouden o
dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.C
tot 12.00 uur.
Een ieder die daarvoor belangstellir
heeft, kan op deze afdeling inlichtii
gen inwinnen met betrekking tot is
latie van woningen, dit geldt vo<
zowel eigen als huurwoningen. Ook c
subsidiemogelijkheden worden hit
nader uitgelegd.

ZANDVOORT - Van de stichtir
WV-Zandvüort werd de navolgenc
agenda bekendgemaakt voor ever.'
menten de komende week.
Vrijdag 2 juü: Paardenmarkt Gas
huisplein aanvang 16.00 uur.
Kunstmarkt op de Grote Kroch
19.00-23.00 uur.
Vuurwerk op strand bij rotonde, aai
vang 22.30 uur.
Zaterdag 3 juli: Grand Prix van Ni
derland
Aanvang voorprogramma 9.00 uur.
Aanvang formule I, 12.00 uur.
Fancy-fair Huize Bodaan te Bentvel
van 10.00-15.00 uur
Voltige demonstratie Manege.
Zondag 4 juli
Talentenjacht, bij paviljoen Johnnaanvang 17.00 uur. inlichtingen 02'
245852 of 02507-17170.
Dinsdag 6 juli: 4e Zandvoortse avon<
fietstochten, inschrijvingen en ve
trek strandpaviljoen 8, Trefpunt ii
lichtingen: 02507-17547.
Donderdag S t / m zaterdag 10 ju
Nationale roeiwedstrijden „rondje vi
verhut" georganiseerd door de ZRI
aanvang 19.00 uur. inl.: 02507-1515;
Vrijdag 9 juli: Film-Inn openbare b
bliotheek, Prinsesseweg, aanvan
21.00 uur, toegang gratis.

GEBOREN: Chantal Belinda, d.'
F.G. Lievens en Th. G. Sanders; Ver:
d.v. H.J.R. van de Wetering en W.lv
Bomert.
ONDERTROUWD: B.M. de Hoop e
A.A. van de Soolingen; J. Reumerma
en W.G.Roggeveen.
GEHUWD: K. Teunenbroek en J.l
Hoekema.
OVERLEDEN: Maria Geerlings gel
de Lange, 82 jr.; Jan Viser 67 jr.
ZANDVOORT - Geboren: Natasch
dochter van K.N. Bakker en E.M. v?
Maenen: Martijn Christopher Toni
zoon van P.J d'Hont en E.J. Groo'
Ondertrouwd: G.J.A. Engelen en C
Graver.
Overleden: Nicolaas Sieraad, 69 jaa

Ls zaterdag bij
Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186.

BINNEN-EN BUITENSCHILDERWERK

Restaurant Bistro "De Manege"
Blinkertweg 2 (aan de Zandvoortselaan),
2042 XV Zandvoort, telefoon 02507-12995

een groots
met een unieke
paardendemonstratie
uitgevoerd door
Nederlands beste
Voltigegroep
Voor de puzzeltocht te paard.
Aanvang 10.00 uur, bestaat nog de
mogelijkheid om in te schrijven.

BEHANG- EN GLASWERK
Nu ook het adres voor uw
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

Te koop
ZANDVOORT
Dr. Gerkestraat
Luxe woonstudio op de beg.gr.,
woonkam. m. open keuken, badk.
metzitbad, 1 slaapkamer, kleine
tuin.
Vraagprijs f 88.000,- k.k.

Op 3 juli

Wie wordt de winnaar van dit enorme spektakel ?
U, ja Ü kunt winnaar zijn!
Stuur ons een briefkaart (poststempel uiterlijk 2-7-'82)
met de naam van de coureur, die U als winnaar tipt van de

Tel. 02507-12614
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CIRCUIT VAN ZANDVOORT
Adres (ook van uw reisburo):

7 dagen per
week geopend
van 's morgens
tot 's avonds.

G. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg4-TcI. l 2307

Komt u eens kijken in zijn showroom, 't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met elektronische apparatuur.

Tandarts: telefoon 023-313233.

Centrale Post Ambulancevervoe
(CPA)
Kennemerland: ongevalle
023-319191, besteld vervoer tel. 02:
319277.

Wijkverpleging: zr. T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 12382.
Apotheek: Zeestraat Apotheek N. v.
Berkel, Zeestraat 71, tel. 13072.
Verloskundig-e: mevr. Chr. Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023323233.

Voor koffie, expresso en gebak.
Gerechten van de kleine kaart of om zomaar
iets te drinken.
Dus ook in de avond nog vers gebak voor
thuis van:
Een paar troostprijsjes hebben we ook nog in gedachten.

U KENT ONS TOCH?

THOMAS
HALTESTRAAT.13-TEL. 14738.

Geslachtsziekten: voor algemene ir
formatie tel. 023-320202 (dag e
nacht).
Politie: telefoon 13043.
Brandweer: telefoon 12000.

Taxi: telefoon 12600 en 16843.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoo
17641.
Centrum voor Vrijwillige Hulpverli
ning Zandvoort: voor informatie, ac
vies en hulp tel. 17373. Op alle weri
dagen van 11.00 tot 12.00 uur! Oo
schriftelijk, postbus 100, 2040 A
Zandvoort.
Stichting Wijkraad Nieuw Noord: ti
lefoon 18083.

mak. o.g.

Horlogerie

raadt u in ieder geval een horloge aan, waar u van op aan kunt,
Liefst met een ingebouwde ehrono-metcr.
Ook afzonderlijk verkrijgbaar.
Daarmee k u n t u de wedstrijden van seconde tot seconde
nauwkeurig volgen. En de prijzen vallen mee!

Dierenarts: mevr. Dekker, Thorbe,'
kestraat 17, tel.15847.

Inlichtingen

Vijf goede inzenders, uiteraard eerlijk geselekteerd, vergoeden wij hun
entreebiljet (bewaren dus) of ontvangen t.z.t. een entreekaart voor een
volgend evenement op het

A.s. zaterdag gaal u naar de ,,Grand Prix?
Zorgt u dan dat u goed bij de tijd blijft:

Artsen: Huisartsenpraktijk Bouman
en Mol.
Arts: G.J.J. Mol, telefoon 15091 en
15600. Verdere inlichtingen omtrent
de weekenddiensten worden vertrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen.
Anderson, tel. 12058; Drenth, tel.
13355; Flieringa, tel. 12181; Zwerver,
tel. 12499.

Hervormde kerk, Kerkplein: 10.00 uur
ds. C. Mataheru (Crèche aanwezig)
(Gereformeerde kerk. Julianaweg"l5:
10.00 uur drs. H.J. Westmaas van Castricum. Viering H.Avondmaal); 19.00
uur geen dienst.
Nederlandse
Protestantenbond,
Brugstraat 15: 10.30 uur de hr. G.
Vlutters van Uithoorn (R.K.)
In de periode 11 juli t / m 8 augustus
geen diensten.
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha. Grote
Krocht
Zaterdag 3 juli: 19.00 uur Euchanstieviering met orgel en samenhang.;
20.00 uur Eucharistieviering in de
Duitse taal.
Zondag 4 juli: 8.45 uur Stille Eucharistieviering; 30.45 uur Hoogmis met. orgel en samenzang.
Radiokerk Bloemendaui, Vijvenveg
14: 9.30 uur ds. E. Th. Tliijs; 19.30 uur
Voorganger nog niet bekend.
Kerk van de Nazarener. Zijlwes.' 218
Haarlem: 9.30 uur Bijbelgespreksgroep / zondagsschool; 10.30 uur Intredeclienst ds. J. Overduin: 19.00 uur
ds. J. Overduin (avonddienst).
Woensdag 7 juli: 20.0 uur Biibelstudie/Bidstond.
Nieuw Apostolische kerk: Tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en l (i.00
uur. woensdag 20.00 uur diensten.
Pijlslaan 9 te Haarlem.

WerklozencomUei spreekuur iedct
maandagmorgen van 11.00 tot 12.f
uur in de openbare bibliotheek. O
dat tijdstip ook telefonisch bereil
baar onder nr. 14131.
Wetswinkel:
Gemrenschapshui,
Louis Davirlsstrwit, eerste en derci
woensdag van de maand van 17.30 te
18.30 uur.
Crisiscentrum: Schotersingel 2. Haa'
lem. tel. 023-:if<()198. Geeft direkt hul
wanneer u die nodig heeft bij acut
problemen.

Datum
1 juli
2 juli
3
4
5
G
7

juli
juli
juli
juli
juli

HW LVV HW LN
13.05 8.20 20.5
1.28 9.20 14.02 21.5
2.20 10.13 14.52 22.5
3.05 11.03 15.33 23.3
3.42 11.50 16.08 4.20 0.10 16.42 12.3
4.51 0.45 17.14 13.C

8 juli
5.27 1.19 17.53 13.3
Maanstanden: dinsdag 6 juli V M 9.3
uur.
Springtij: donderdag 8 juli.

Tijdens training en Grand Prix bij
RINKO VERKOOP CENTRUM BURG. v. ALPHENSTRAATZA, ZANDVOORT,TEL. 13300
KEKSSi
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Foto en Film
ontwikkelen en afdrukken
(Kodak)

Tijdschriften
Wenskaarten
•Tabaksartikelen

Probeer ook eens uw geluk
in de Lotto en Toto
bij

SIGAREWSPECIAAL7AM

Kerkstraat 12 - Zandvoort - Tel 02507-18791

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

EERST LEKKER ETEM
Chinees Indisch Restaurant

Haltestr 69 hoek Zeestr
Zandvoort tel.025O7-7897

uw adres voor

boeken
tijdschriften
stripboeken
kantoorartikelen
rookwaren
staatsloten
toto/lotto

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Tel 1 60 33

Juli geen staatsloterij.
V.a. heden ook uw adres voor
foto- en filmrolletjes.
Afdrukken en ontwikkelen van al uw foto's
OOK nebben wij een grote sortering
schoolagenda's

uw oplossing naar Weekmedia Aalsmeer, postbus 264 -1430 AG voor dinsdag 6 juSs a.s.
oplossingen verloten wij één waardebon vart f 100,- te besteden bij één van de adverteerders op deze pagina,

U kunt uw deur
beter meteen
goed slot

zodat eventuele inbrekers naar uw
inboedel kunnen
want een goed slot sluit ze

Tour, trim, sport en racefietsen
en alle kleding voor de ftetssport!

Uw adviseur op het gebied van
sportartikelen
o.a Le Coq Sportief, Adidas,
Puma, Hom, Speedo, Arena en

Zoek het beste en vindt het b/i

dealer Zandvoort „Camping Gas"

Bij

Haltestraat 35 - Zandvoort Telefoon 02507-15986

Verst@ege Ijzerhandel

Haltestraat 18, Zandvoort,
telefoon 14499

BUITEN!
Pakveldstraat 19, telefoon 12554

speelt uw vereniging
een ÖST-wedstrijd?

Bloemen

Bel dan vooreen touringcar:
Jaat u deze keer raden,
het kost u niets.

reisbureau

ERICA

tourlngcarverttuur

In onze winkel krijgt u echter altijd
een goed advies1
Haltestraat 8 - Tel

• l l

ijr | w

16123

••» *

«h >£#. l i

Autobedrijf Zandvoort b,v,

Grote Krocht 20, telefoon 12560-13203

Café - Restaurant

Delicia
Kwaliteit, service en prijs!
Dat zijn onze kenmerken.

Kdmcrluigh Onncssfraal 23.

2041 CB /anchoort. K-I 02507-14580
Dageliikb geopend \ un 7 ?(7 /LS 00 uur

Voor groot en klein...
bij Delicia moet je zijn
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FEESTCOMMISSIE SLAAGT CUM LAUDE

ZANDVOORT - Zaterdag 26 juni
1982 was het twaalf-en-een-half
jaar geleden dat het eerste flatgebouw m de Keesomstraat werd
opgeleverd en door bewoners betrokken.
Het gebouw huisvest twee-enzestig gezinnen, waarvan een
aantal (al lang bezig met de idee
dat er eens een gezamenlijk feestje gevierd diende te worden) in
deze koperen datum wel een aanleiding zag om dan eindelijk dat
feestje van de grond te tillen.
Wel het werd een feest dat het flatgebouw op zijn grondvesten deed dreunen en waarvan meer dan veertig
gezinnen uitbundig hebben genoten
„Niet alleen het weer werkte mee,
want wat begin je met een barbecue
voor zo n 128 mensen wanneer het
regent' Maar letterlijk alle deelnemers hebben de handen uit de mou
wen gestoken de zon was aanwezig en
tot laat in de avond bleef het droog
zodat het een grandioos feest gewor
den is", aldus een nog lichtelijk vermoeide feestcommisie twee dagen na
het evenement

Juist omdat de kinderen zo goed met
elkaar overweg kunnen besloten de
ouders elkaar ook eens beter te leren
kennen Wat is hiervoor beter geschikt dan een barbecue en spelmiddag voor de kinderen'
's Middags werden de kinderen van
3-11 jaar al de duinen ingestuurd met
de oudere jeugd, die hielp bij de be
dachte spelletjes Er waren zakloop
wedstrijden balgooien, eierenlopen
en wat niet al Toen de kinderen
omstreeks vijf uur terugkeerden ston
den daar al pannekoeken gereed, gebakken door een aantal moeders, bestemd voor die leeftijdsgroep die toch
om zo'n uur of acht naar bed behoorde
te gaan
Door de ovengen was ondertussen het
speelterrem achter de flat voor de
jubileumvienng in gereedheid gebracht

Pracht-opbrengst
Het Nederlandse Rode Kruis afde
hng Bentveld dankt alle kollek
tanten m Zandvoort en Bentveld
voor hun enthousiaste inzet tij
ciens de mzamelingb karnpagnc
De opbrengst was ƒ 10 010 83' Te
vens dank aan de inwoners van
Zandvoort en Bentveld voor hun
giften

Voortuin-keuringen

Onschatbare diensten heeft de chefkok van het EG Fred Paap, bewezen
door de afdeling vlees te verzorgen
Kippebouten saté s gemarineerde
varkenslapjes en karbonaadjes, eet
Alles was door hem en enkele helpers
reeds m hapklare brokken m de mannade gezet Grote schalen rauwkostsalade waren klaargemaakt, een der
andere bewoners, kon via via de be
schikking krijgen over parasols en
Kinderen
koelkasten, er kwam een levensgrote
Oorzaak van dit feest zijn eigenlijk de barbecue buitenverlichtmg werd
kinderen geweest Er worden al heel aangebracht, terwijl de bewoners zelf
lang allerlei kleine wedstrijden en zorgden voor de stoelen en de feest- Een grote „gardenparty" de barbecue van de bewoners in de Keesomstraat.
feestjes door en voor de kinderen versienng
georganiseerd
(voetbalwedstnj den De balkons werden uitbundig vervan de vaders tegen de zonen, of één sierd en na het drankje kon dan de Uiterst voldaan kon de in allerijl in
het leven geroepen feestcommissie
van moeders tegen dochters)
barbecue beginnen
constateren dat het ,meer dan ge
slaagd is geweest" en dat men alleen
een aanleiding zoekt om het nog eens
dunnetjes over te doen
Feest was het ook voor de jeugd die
onder het wakend (slapend) oog van
„oom Hans" toestemming kreeg om
de nacht door te brengen in de tent
die men toch ook maar had klaar
ZANDVOORT - „Het personeel Verwarring
gezet
,Voor het geval dat
" s Avonds laat was het een gesjouw van het zwembad „De Duinpan" Op het oog een eenvoudige maatregel
van matrassen en slaapzakken naar heeft de afgelopen week een fout die voor verwarring zorgt wanneer
beneden, want sommige deelnemers gemaakt. Terwijl het buitenbad deze met bekend is Want wat zegt een
wonen wel op de zesde etage
„open" was, werden er aan de moeder die de afgelopen week een
Zondagmorgen werd het feestterrein kassa nog kaartjes verkocht voor vergeefse
reis naar het zwembad
weer m de normale staat terugge- een middagje zwemmen in het maakte' Na
eerst telefonisch gein
bracht en de werkers van die zondag binnenbad. Een fout die niet formeerd te hebben
of het binnenbad
morgen werden hierbij gesteund door
open is hetgeen met ja' werdbeantde vele koppen koffie die spontaan meer voor mag komen, en waar woord
heb ik en vele moeders met
wij dan ook graag onze excuses
werden aangedragen
mij de kinderen beloofd die middag
Over één ding zijn deze bewoners het voor aanbieden.
gaan zwemmen' en ter verduidehjwel eens , het duurt zo vreselijk lang Een
communicatiestoornis, te
kmg voegt zij er aan toe dat de tempevoordat het zilveren juoileum gevierd waardoor kinderen en moeders ratuur
niet van dien aard was, dat
kan worden daarom verzinnen wij wel gedupeerd werden, een vervelen- je met nou
kleine kinderen buiten gaat
iets anders voor die tijd "
de zaak. De ouders die wij heb- zwemmen
ben kunnen achterhalen hebben
wij onze excuses en vervanging Na met de kinderen in het zwembad
van gemaakte kosten aangebo- gearriveerd te zijn werd een kaartje
den, men mag nu op een andere gekocht aan de kassa om binnen te
dag komen zwemmen, dat is alles gaan zwemmen „Na de kinderen en
•wat ik kan zeggen op de klacht mijzelf omgekleed te hebben kregen
„Oom Hans" (ver)deelt de kippenboutjes onder de jeugd.
de mededeling dat het binnenbad
die wij hebben ontvangen. Als wij
gesloten werd omdat het buiten
wij
fouten
hebben
gemaakt,
en
(Foto's Berlot) ZANDVOORT - Binnen eenjaar heeft dat hebben wij, dan moeten wij , mooi weer" was Teleurstelling en
het aannemersbedrijf IBB-Kondor te
dikke tranen alom" aldus deze moe
Leiden het projekt Brederodestraat ook niet om de zaak heen draai- der die dit uitje deze woensdagmidvoltooid
en."
dag figuurlijk m het water zag vallen
Nadat op 10 augustus 1981 met de
want om letterlijk met de kinderen m
grondwerkzaamheden van dit door Dat zegt direkteur Hans Mollerus van het buitenbad te vallen daar voelde
architektenbureau ir C J Wagenaar het Zandvoortse zwembad waar de ze niet veel voor (net 19° C met een
bevolking kon meegenieten van
m Zandvoort ontworpen project, werd afgelopen week moeilijkheden ont- harde wind)
ZANDVOORT- De festiviteidit concert, en zo bleek alras, dit
begonnen zullen de hier verrezen stonden over de vraag , mogen wij nu
ten rond de viering van het
werd met gewaardeerd
achttien woningen in de loop van de in het binnenbad zwemmen of moezilveren jubileum van de GerChaos
Omwonenden belden de school
maand juli door de huurders worden ten wij m| het buitenbad'
tenbach Mavo heeft een onverdorpelingen
de
politie
zodat
binbetrokken
Chaotische taferelen hebben zich die
wacht en abrupt einde gekrenen de kotste keren de politiewaNa een jarenlange voorbereiding
woensdagmiddag in het zwembad afgen. Voor de leerlingen had
gen voor de school verscheen met
waarin meer administratieve dan Zomerseizoen
gespeeld Boze moeders die toch m
men op vrijdagmiddag 25 juni
het verzoek de muziek iets zachter
bouwkundige barrières genomen
binnenbad plaatsnamen werden
een popconcert gepland, dat
te laten klinken Dit bleek ondoenmoesten worden, is het dan eindelijk Gedurende de zomermaanden wordt het
verwijderd, en ook een ouder echtpaar
lijk en de schoolleiding begon tuszo ver en zal de opdrachtgever de het buitenbad van het zwembad m moest
in de middaguren plaats zou
het water uit hoe
sen de telefoontjes door de minuwoningbouwvereniging EMM dit gebruik genomen, doch en dit in te- wel deuiteindelijk
vinden. Door de schoolleiding
zeer resolute en imposante
genstellmg
tot
andere
zwemgelegen
ten
te
tellen
van
het
optreden
complex
binnenkort
ter
beschikking
was bij het gemeentebestuur
badgast zich hiertoe maar moeilijk
kunnen stellen van een aantal wo heden in de omgeving wanneer het liet
Nadat de politie voor de derde
toestemming gevraagd en veroverhalen
een koude zomerdag is en dat gemaal
m
een
uur
langs
was
geweest,
nmgzoekenden
men daarna naar de kassa ging
kregen, en contacten werden
kon de leiding met een blik op de
Vrijdagmiddag aanstaande wordt een beurt in Nederland nog al eens dan Toen
terugbetaling van de gemaakte
gelegd met drie popgroepen.
klok beloven dat het concert bmkleine onofficiële overdrachtceremo- kan men m het binnenbad terecht om
kregen de teleurgestelde moeme door de woningbouwvereniging Officieel wordt het binnenbad ge- kosten,
nen vyf minuten afgelopen zou
te horen dat daarover door het
De omwonenden werden correct
zijn want dan was het contract
gehouden, waarbij ook zijn uitgeno- opend wanneer de buitentemperatuur ders
personeel niet beslist kon worden Of
van het concert op de hoogte gevan een uur vervuld
digd de heren die de allereerste be- lager is dan 18° C Loopt de tempera men
morgen terug wilde komen als
steld door een schrijven waarin
sprekmg over dit pojekt hebben ge- tuur m de loop van de dag op tot de direkteur
Aldus geschiede, na een uur viel
weer aanwezig was
bijgesloten waren , twee watjes
voercl namelijk oudburgemeester Na- boven die grens van 18° dan wordt het Uiteraard voelde
een weldadige rust tot grote opdaar op dat
voor de oren voor het geval u de
wijn en de heer W M B Bosman van binnenbad met voor het publiek moment niet veelmen
luchtmg van de bevolking, die uiDirekteur
muziek met kunt waarderen "
EMM Deze bespreking vond plaats opengesteld doch kan men alleen m Mollerus die wegensvoor
terst dankbaar mag zijn dat de
ziekte een paar
het buitenbad terecht
overige groepen het heten afweten
op 12 mei 1976
dagen afwezig was werd de volgende
Hinder
morgen met deze kwestie geconfronteerd
Reeds een week van tevoren ontvmg de schoolleiding bencht dat
de groep .Titaruc and the Ice
Reaktie
bergs' met kon komen, en de
Zrjn reaktie was heel reëel, Wij heb
avond van tevoren dus donderben fouten gemaakt en het zaJ met
dagavond het ook de tweede en
meer mogen voorkomen Wanneer er
duurste groep het afweten De
geïnformeerd wordt m de toekomst
schoolleiding maakte zich al zorwelk bad open is zal er bijgezegd
gen hoe men de uren nu zou moedienen te worden dat bij een buiten
ten vullen helemaal misplaatst zo
temperatuur van 18' of hoger ook al
als vrijdagmiddag bleek, want wat
giet het pijpestelen er van de gasten
gebeurde'
verwacht wordt dat men gebruik
Er stond een harde zuidwesten
maakt van het buitenbad Wij moeten
wind die de muziek die werd ge
ergens een grens stellen en da c is dus
maakt door de groep Pixwart '•
18OC
over het hele dorp blies Niet alleen
de aanwezige leerlingen op het terVoor alle moeders die de l mderen een
i em van de schoool maar de gehele
middagje zwembad in dit geval in
De Dumpan beloven hjkt het dus
gewenst dat men zelfde buitentempe
ratuur controleert voordat men veitrekt

kinderen teleurgesteld

Storm in binnenbad

Woningen
opgeleverd

Abrupt einde jubileumvier ing

ZandvoorCs
Nieuwsblad

Hoofdkantoor Dorpsstraat 8 Aalsmeer,
tel 0297728411 Postbus 264 1430 AG
Aalsmeer geopend van 8 30 tot 17 00 uur

AbonnemgnUprtj»
ƒ 31 20 per jaar Voor postaüonnees gel
den andere tarieven

Redactie Dick Piet (chef) Margreet
Ates (Zandvoort), Alice Verwey
(Heemstede) Jaap Kok Bart Boele
(Haarlemmermeer)
Verkoopleider

B Lodewegen

Nabezorglng Abonnees die de krant niet
hebben ontvangen ki men op vri|dagoch
tend bellen tussen 900 en 1200 uur
02507 17166
Uiterste inlovertermiin redactie woens
dagmorgen 1000 uur
Uiterste
inlovertermijn
advertenties
woensdagmorgen 1000 uur

Het bestuur van de afdeling Zand
voort van de Nederlandse Verem
ging voor tuinbouw en plantkunde
te Den Haag deelt mee, dat de
jaarlijkse keuring van de voortui
nen dit jaar zal plaatsvinden in de
maanden juli en augustus Er is
weer een speciale keunngscom
missie van experts gevormd In het
komend naiaar zal tijdens een bij
eenkomst in hotel Keur de uitslag
van deze keuring worden bekend
gemaakt Tevens wil men (evenals
vongjaar) een extra prijs beschik Mannenkoor
baar stellen voor degene die de Zoals ik u vorige week reeds mede
hoogste zonnebloem weet te mei deelcip zal het. hen icu^de Zand
den Dit kan geschieden bij de heer voortse Mannenkoor binnenkort
C Davids Emmaweg 20 te Zand van start gaan Na mijn oproep
voort, tel 15834 Alle bijzonderhe van vorige week /ijn er nu reeds
den over deze inzending dienen ongeveer 40 deelnemers en het
aan hem te worden bekendge aantal groeit nog steeds waaron
maakt Nadere gegevens over de der veel jongeren De eerste repe
komende najaarsvergadering zul titieavond is vastgesteld op dms
len m het desbetreffende commu dag 24 augustus m het Gemeen
mqué aan de leden worden mede- schapshuis om 8 uur De enthou
gedeeld
siaste dirigent Dico van der Put
U'n Lijsterstraat 11 tel 154 H
heeft een opwekkende circulaire
Op weg naar huis
vazonden voor aanmelding U zult
Er is weer een levensteken van nog wel meer van hem horen Hij
onze wereldzeezeiler Kees Visser stelt zich voor te beginnen met het
Hij heeft na een voorspoedige reis instuderen van het bekende solda
zijn medepassagiere van Horta op tenkoor uit de opera Paust van
de Azoren af thans afgeleverd op Gounod Hij peinst er zelfs over om
haar bestemming Malaga Via Ca m de loop van volgend jaar (na ae
diz (Spanje) is hij thans op 19 juni eerste uitvoering) op concours te
jl vertrokken nchting IJmuiden gaan We zullen wel zien wat eruit
Hij denkt daar omstreeks 10 juli groeit maar de opzet lukt wel en is
a s aan te komen Wanneer dat zo veelbelovend U kunt zich alsnog
is dan is hij precies een jaar wég- aanmelden m het Gemeenschaps
geweest Radio Schevenmgen huis Schoolplem in café Koper
zendt thans elke dag een uur lang Kerkplein en bij de dirigent Dico
berichten uit voor schepen die op van der Putten Lijsterstraat 11
zijn route varen en daarin vragen tel 15413 En eindelijk ben ik nu
optimist gemorden U
ze onder andere of ze het Neder werkelijk
9
landse zeilschip de Vrijheid II zien ook Toon dat dan en meld u zo
of hebben gezien en of ze dan nader gauw mogelijk aan We willen
contact met hem willen opnemen graag weten waar we op 24 augus
voor de laatste berichten De moe- tus a s aan toe zijn
der van Kees heeft een en ander
per brief aan de Nederlandse con- Opoe
sul gemeld Er wordt dus thans
aan zijn behouden thuiskomst Zei; wete jcloi aigüuk uel wat
hard gewerkt Alles lijkt tot nu toe kakkcrlakkc vlictie moizt IOIZL
voorspoedig te gaan Volgende
orckroipc.r> torre kc
week hoop ik u de datum van zijn pissebcdde
aankomst m IJmuiden te kunnen vers al dan niLt van n ni.pu.Idi,
melden Laten we hem een harte- soort ook miert, hacrins: ichn_s
lijk en warm ontvangst bereiden hoimvurreme ucspc en rotte en il
Hij heeft het verdiend want een dat gtspois met mekat-r gemucn
lange tocht vol avonturen zal hij hehbe' Nou dat s nog al gi.ni ikke
dan achter de rug hebben
luk want Wdi hcbbe de pest an dit
ditrt. en hestr icje ze op ille mo^e
laike meni<_r(_ \Vc noi_me d u . r b u
die trotp ongedierte vervelend ie
kelui; .Mes eng skatdel uk ont,e
Op Koninginnedag werd op de r i e l e l u k en U I L zo m i e r tleiir Be
rommelmarkt een kraam mgeno *•tracjingsmidelelen v i n i l l e r h i n d e
men door de zeridmgscommissie soort benne dan ook al | iere be
van de Gereformeerde Kerk om
geld bijeen te zamelen voor zuster kend Zo bennc ook nou nos ver
kraii>baer motteb ille rnoizeA ille
Jeanne in Bangkok
Een dezer dagen werd onderstaan rottekknime spreiikels \looie en
de briefje ontvangen uit Bangkok nett-kamme, «rouie /eep mit spier
terwijl tevens nog een bedrag van tus sklltteltjes met gist bier tell-!e
ƒ 200 - aan zuster Jeanne werd de miere stroopslier veur de vliege
overgemaakt als nagekomen gif
ten Degenen die het werk willen cnzoxeurt
steunen kunnen geld storten bij de M ler toeh motte jtloi opp >sse heb
Nutsspaarbank 84 15 54 692 t n v ik erreges ele/e \\ int d i binne
Zendingscomrnissie Ger Kerk teiigtswoordig middele in de h in
waarbij dan vermeld moet worden del die zo e v a e r l u k henne cl itte je
voor zuster Jeanne misschien kloive ook niet meer om at te kk I \ L
kunnen wij in Zandvoort nog wel benne Dierom motte jeloi m u r es
meer doen voor de mensen in het nege gulcles sture naer de stichtin
hete Bangkok
Naetuur en mieljeu
Ie s k r i k t )e
Bangkok 28 mei 1982
il!>e te herxte is Je leest \\ it tilt
Gisteren ontvingen wij de dagaf
\chnjten van de ABN in Zandvoort kn ippe koppe /o allen ler 'lebbe
waarbij ten overschrijving ten ba oit edokterd m i e r illes si iet l i
te van liet icerk van Zr Jeanne derloi op n r u t ) e je w e e t j l u k
van ei,n Markt gehouden in Zand u at er loos is

Goede gaven

voort

U heeft geen idee hoc welkom dat
geld op dit morntnt is Samen met
een vriendin dit liter al meer dan
12 jaar woont lielpe?* wij sui,tt r
Jeanne bij de grotere projecten \V(
proberen daar geld t oor bij elkaar
te knjgtn en tracMen zoveU moqt

Hiel

Is

t

idres

p )s[.jr

WH \ in N iliuirmonumenten m
Oi iveland cl) ! boe k IL \ i n ]"*
bl.idz leje heet Bestri]ciin_MiuiJ IL
IL» m en 01,1 hc

hm-.

D ü /ent opOL

*

Geslaagd!
Ecu der deelnemers neemt jan het einde van de ril de drda; iuar het begin van het parcours
foto Jennj E Wo>l\

Sfeervolle
ZANDVOORT Dat het een goed idee was om de koitebaandraveiij te verplaatsen van de Noord Boulevard naar
de Zeestraat bleek jl maandagavond toen ildaar 24 paaiden in het stnjdpeik traden om de felbegeeicie prijzen
Vele toeschouwers omzoomden het 300 meti i lange parcours waarbij volop gebruik werd gemaakt van de daar
aanwezige drink en eetgelegenheden waardoor een bijrondei gezellige sfeer ontstond De wind was op da traject
in het geheel met nadelig, dit in tegenstelling met voorgaande j ai en toen het een kille aangelegenheid was op de
Boulevard
.
, .
Veel van de toeschouwers waagden een gokjt' bij de totahsator en zij volgden met zeer veel spanning hun getipte
favorieten In de eeiste omloop draafden de 24 paarden door de Zeestiaat waarbij grote snelheden werden
gehaald Ook de volgende omlopen kenmerkten zich door spannende ritten totdat de laatete drie overgebleven
paarden om de hoofdprijs gingen strijden Favoriet Tineke H met als rijder S A Hartman rekende eerst m twee
ritten af met RismgForUna gereden dooi RL Pools en na rust volgde de strijd tegenSalGi>lukmetC D Imming
In twee bijzonder spannende ritten was ook hier Ineke H de sterkste al was het verschil minimaal Sal Geluk
besliste de stiijd om de tweede plaats tegen Rising Fortuna tenslotte vrij gemakkelijk

ZANDVOORT Aan de Academie
van Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam zijn voor het diploma M O
geslaagd Birgit Jonkman en Nelleke
de Rooij De studie van deze beide
Zandvoortse meisjes heeft vier jaar m
beslag genomen beiden hebben als
specialisatie , turnen', in Zandvoort
geen onbekend gegeven want beiden
zijn verbonden als tramsters aan de
plaatselijke
gymnastiekvereniging
OSS Proficiat'

Inbreker vlucht
ZANDVOORT • Een inbreker is vrij
ddgnacht op de vlucht geslagen toen
de bewoonster van het huis waar werd
ingebioken wakker werd De man die
in de huiskamer was maakte stommelende geluiden waardoor de viouw
wakker werd Er wordt metb vermist

l

l-

Bij 18" of hoger is hel binten /wemmen bij lagere temper.iturcn mag
men m tegenstelling tot veel andere
zvu-mbaden in Zandvoor', „binnen"
7viemmen

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout
Verschijnt iedere donderdag
Uitgave Weekmedia B V , Amstelveen

kantoor Gasthuisplein 1<> ^andvoon
tol 02507 17166 postbus 26 2040 AA
Zandvoort geopend maandag van 1300
tot 16 00 uur dinsdag van 10 00 tot 16 00
uur woensdag van 900 tot 1200 uur
donderdag 10 00 tot 13 00 uur en van 14 00
tot 17 00 uur vri|dag van 9 00 tot 12 00 uur

lilk IK r/c LOOT haar tt doen Zij <«.
innnddch bijna 73 jaai (.n niet ro
(lisond meer zodat >u t sic tds nar
zi.lt op pad qaan i aak inu ilijn.
toorhaans Toch neten alli rini
^ n dn. hulp zotkui haar int te
nnd<_n i i dagelijhk ontiuncit t
irhn\cn dn dringend hulp midiu
hebben Lm IL tn ik dat hit n dan
ook Inr ar d helft i mi In t bt cirnr
van ƒ i,0 - -ïOOOBah'cl' c f ia n
zuster ar ( te geven ei\ ut andc
rt hclf te (>( brinken i oor 11 n paar
"•teliQi. i / c i a hi jongens d' "icfi in
an van de tehuizen looruu allden
en onguut s/?;/1 zieken bevinden
en die dringtnd mtdi^ehc huip
nuaiqhebbul I! -'aldaarlaterncni
lüel terslag 01 < mtorengen Aa
mens Zr Jiamn, en Lueie Horn
hartelijk dar ' aan allen d L heb
oen meegeioer) l om dit oedrag bij
elkaar te krijgt ji Met hartelijkt
groeten
H J ValK Forlgens'

AJeirouH Wiermans met /la.ir7-00/1 f i t dn rit unjs non nut dt
a^ ;•. <ic /«.••>£

Boter, kaas en eieren
ZANDVOORT
Boter kaas e n
eierui kan mevrouw Biermans tul
Zandvoort de komende maanden
gratis halen bij Tromp Ka is i ui
de Grote Krocht want zu w is 11 n
van de gelukkigen die een houtd
prijs hebben gewonnen bn dit oud
Hollandse spelletje dat dt u ilo
pen periode bij de/e \unkt htr
werd gespeeld

ilt rel tt, 19 mm \urct cie/i i \tr
u i i l s uitgereikt tndtns een fc i s t
InKt bijeenkomst m de winkel \ n
t e n verraste Zandvoortso huis
v r o u w die zith bii/ondei \ u l u u t ;
dt over dtve prijs die mi iuisi_
besparing op haar hiushoudbud
gel betekent m d e / t tijri t e n \vtl
kom geschenk

K Sr
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POSTZEGELS

Vakantie is: met z'n allen
naar Schiphol, en eten in Aviorama.

J.D. Muis
Veilinggebouw
De Witte Zwaan

\hcgiuiyen ki|ken op hei pluilorm en m 'i museum. Mensen /icn. Je even in een andere wereld
\saien. I n d.m ye/ellijj met /'n allen cicn in Resiaurani Aviorama, op de 3c verdieping van hei
mei een boeiend uii/icln op hei luchthaven platform.

Exotisch Tafelen

in-en verkoop en
opsjagyan inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot T3 u.
Tel. 12164/13713,
na 18.00 uur 16658.

Weekend Menu

Umr t' 23.65 per persoon (en f 11,80 Meer ?in in biefstuk, gestoofde paling,
\oor kinderen tot 7 jaar) heelt u prachtig vlees of verse vis! Voor ^o'n
keu/e uu 15 authentieke Javaanse
f 26,- per persoon krijgt
jierechien, /o veel en /o vaak u wilt.
u een vorstelijke maaltijd
I I k c d a u v a n 12.(K)-) 5.00 uur en
(en een kindermenu voor
17.00-20.00 uur. In hel weckend van
f 10,-). Alleen in 'i weekend
13.00-20.00 uur.
van 12.00-21.00 uur.
Wilt u een desillusie voorkomen? Reserveer even'
020 152150, Horeca I xploitdiie Maatschappij
Schiphol B.V.
Nu ook per spoor bereikbaar!

Fa. WAlERDRINKER
Souterrain.
De Witlfi Zwaan
Dorpsplein 2.

aviorama

Prachtige makkelijke
eiken

Uw adres voor:
elast. kousen,
panties, knie- en
enkelstukken
ook naar maat.
DROGISTERIJ

Grote sortering

iemand voor
boodschappen en
klusjes.

in alle maten v.a.

69,-

375,-

Het Kastenhuis

Hef Kastenhuis

Grote Krocht 25
telefoon 17751

Grote Krocht 25
tel. 17751

Talentenjacht

Te koop wegens
ziekte, gele

ledere zaterdag
vanaf 17.00 uur in
Strandpaviljoen
;;DE GOLFSLAG"
no. 16.
Tel. 02507-12883.

FIAT 600
Zatava, 50.000 km
ƒ 2000,Tel. 02507-12607

BOUWMAN

Biedt zich aan:

matrassen

bejaarde
fauteuil

Br. ond. nr. Z 603 bur.
van dit blad.

Woningruil in
Zandvoort.
Lich. gehand, dame
wil

VERHUIZEN?

Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door

Oranjestraat 7, Zandvoort, tel. 02507-12327.

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

AJW VERHUIZING, ONZE ZORG'

DE WIT VERHUIZINGEN
te huur:
Op jaarbasis v. max.
2 personen,
vrij te bewonen

zijged. v. villa
Zuid-Boulevard
Best. uit woonk.
slaapk. zit-ligbad,
toilet.
Huur 1250,- p.m. incl.
Br. ond. nr.Z602
bur. v. d. blad.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713
Privé na 18.00 uur 16658.

Verhuizen is vakwerk!

Zandvoortselaan 325 - Bentveld/post Aerdenhout,
tel. 023 - 24 49 83 (b.g.g. 020 - 22 09 01 of 12 31 23).
Reeds meer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend te koop tegen beslist goede prijzen- grote en
kleine wereldcollecties, landencollecties, verzamelingen
Nederland en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels,
series engros en partijen.
Geen object is te groot. Er wordt contant betaald.
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

Hondenkapsafon

RENEE
Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren - trimmen - wassen - ooren voetbehandeling.

ERKENDE
VERHUIZERS

Mevr. Renee Truder,
Van Ostadestraat 26, tel.
15626.

NIEUW!

VIDEOTHEEK
„DOMBO"

Voor al uw c.v.-, loodgietersen dakbedekkerewerk

SOFT IJS

naar:

BIJ:

TECHNISCH BUREAU A. VADER

BAKKERIJ

R. v. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01

Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507-131 76
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67.

Een nieuwe zomer; een nieuwe

"^^^^"

Profiteer nu van; altijd superlage prijzen - 6000 m2 kijk, kies en koopvoordeel - échte service -volop parkeerruimte en:
SCHERPE ZOMER-MEEVALLERS VAN T CRUQUIUS TEAM.

Postbus 90048, 1006 BA Amsterdam
Vestiging: Joan Muyskenweg 48.
Tel. 020-934921

Het Slaapkamercentrum brengt ook die verrukkelijke nostalgische sfeer.
Deze romantische eiken slaapset. bestaande

DE GROOTSTE SLAAPKAMERSHOW VAN NEDERLAND
• AUPING • NORM A • D RAK A • ZAALBERG • IRISETTE • BEK A
• VAN WIJK • AABE «DIDAS • IDEENS • POLYDAUN • VELOA

Het Instituut V.L.-V.U. is een nieuwe lerarenopleiding. Er worden via
dagonderwijs leraren opgeleid voor het lager- en middelbaar beroepsonderwijs; voor mavo, voor onderbouw havo en voor de brugklas.

AANMELDING
voor de opleiding is
nog mogelijk
Aan het Instituut kan een opleiding in de volgende vakken gevolgd
worden:

Aardrijkskunde
Biologie
Duits
Economie
Engels
Frans
Gezondheidskunde
Godsdienst

Huishoudkunde
Natuurkunde
Omgangskunde
Scheikunde
Textiele werkvormen
Wiskunde

uit een 2persoons ledikant 140 x200 (190),

Spenaleafdeling SIAAPBANKEN-SLAAPWVANDEN
Verkoop-showroom HEEMSTEDE
Ivrjagtfolderl
Cruquiui-Industrieterrein Spaarneweg 26 JD182B-SS72 ^

2 nachtkastjes en een iraaie opbouw samen 7Q5~

SLAAPKAMER
CENTRUM

Spcrarneweg26 Tel: 28 90 33

& J Auping Linova
^Carelle211-223
65+ seniorbedden. Praktisch
slaapkomfort op seniorhoogte.

Showroom Auping
Totale presentatie l -2 p. litsjumeaux
Auping Auronde 1000 - 2000 - 3000 - 5000 - 9000
Eikenwandset2'/2 deel, 265 cm
massiei front 2195.NUSTUNTPRIJS

'n Heusscheepsbed
in grenen/bruin met
extra schuifdeurtje
geen 145.-maar
onzeprijs QO

* Ook leverbaar in litsjumeaux 180x 200 (190)
+ Schuiideurkast 2 en 3 deuis
+Nieuw! Nu ook leverbaar in grenen

Een geweldige serie buro's
in alle prijsklassen
en
uitvoeringen

79r

ledere student kiest een combinatie van twee van deze vakken.
Toelatingseisen:
— een einddiploma gymnasium, atheneum of hbs
— een einddiploma mms of havo
— de akte van volledig bevoegd onderwijzer
- door het Ministerie vastgestelde diploma's van het hoger- en
middelbaar beroepsonderwijs.
Nadere Inlichtingen en aanmeldingsformulieren zijn verfcrljgbaar bij: Instituut V.L.-V.U., Studentenadministratie, Postbus
90048, 1006 BA Amsterdam Tel. 020-934921.

theemeube!

AUTORIJSCHOOL
Phil Waaning

met los dienblad

RIJKSGEDIPLOMEERD '

439,-

Aangesloten bij de

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25,
tel. 17751

VZR.
Brugstraat 20,
telefoon
02507-12071

Meisje zoekt

woonruimte
van half augustus
t/m december 1982
i.v.m. opleiding

Tel. 08896-1767

LET OP!
Bij de Volendammer vishandel
in Albert Heijn (elke vrijdag en zaterdag)

d de echte Hollandse nieuwe
voor 1,75 per stuk, 3 voor
en? voor

5,
10,00

Tot ziens bij Albert Heijn

120.- 135.- 159.199.- 210.- 235.-

wMEUBEL

pALEIS

Leefkuil ijzersterke poolstof
Normaal2195.-NU

Spaarneweg26
Tel: 28 7501

Prachtige acryl tafelkleden
niet van wol te onderscheiden
afm. 135x165 NU 140-

Overgordijnen.
prachtige streepdessins l Q9Q
vanai 1«J« p.m
Grote kollektie vinyls
Prachtigekollektie 200 cm br. AI vanaf IQ90
p.m.
;, ( i linnen tafelkleden
Tosca
i| ? ^ met kant, in div.
Jg/^Vf^'' maten. Zowel rond Kortgeschoren printvelours tapijt,
cm breed op foamrug, voor
. r
als vierkant. Reeds 400
intensief
gebruik. In 2 tinten.
^""j
^~---^ vcnai
Adviesprijsl99.-NU
p.m
Katoenen tapijt
voor de slaapkamer_
al vanaf p.m.

Maak van uw slaapkamer
eenslaapparadijs
Voormaar 45.-p. meter
kunt u kiezen uit 4 prachtige
uni kleuren. De naam is
Fancy en 't is nog antistatisch
ook (400 breed op loamrug).
Waarom zou u de zolder er ook
niet fleurig mee bekleden.

PAVEX
TAPUT&GORDIJN

Schuitengat?,
telefoon

13212
auto • brand • leven
alle verzekeringen

Drogisterij
Mosrenburg voor

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE
Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

CATS-ZAfJD
voor al uw werkzaam-

HET KASTENCENTRUM ALTIJD LAGE PRIJZEN

Denver, een wonder van een tapijt
Berber-achtig, grof-noppig en met een schitterende
natuur-look. Gemaakt van het nieuwste getaslaniseerde
garen van Nylfrance, dus goed. Leverbaar op ioam-en
jute-backing. Kamerbreed : 400 of 500 cm breed.

WOON-KOOP-VOORDEa-CENTRUM

heden met zand. B.v.:
vers zilverzand
vanaf 6,00.

Tel. 02507-18229
Schelpenplein
Zandvoort

DEKLEINMEUBELHAL Spaarneweg26 Tel:287501
Grote partij bejaarden fauteuils
piavaizentafels
vanaf
onze modellen wel nagemaakt
nooit geëvenaard
met stof of lederen
vanaf
bekleding

EXTRA
Heel mooie 2 d.
hang/legkasten
NU 160.175.-

Spaarneweg26 Tel: 28 8151

G. Ko!

Geopend van 12.00-19.00 uur.
Wij zijn op zondag en woensdag gesloten.
3 films f 25.- voor drie dagen
1 film /10,-voor drie dagen
Betamax en VHS-systeem.
Cornelis Slegersstraot 2b - 2042 GP Zandvoort
Tel. 02507-16535.
GEEN BORG. ALLEEN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS

ruilen
van de Arie Kerkmanflat 2e etage, lift
aanwezig, naar een
benedenhuis.
Tel. 17861

JHSTïTUin VOQR
LERARENOPLEIDING
fffiUE LEERSANGEH/
VRUE UNIVERSITEIT

Uit grootmoederstijd

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort -Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Openingstijden maandag t/m vrijaag van 9 O0-I800uur
zaterdag van 9 30-17 00 uur
vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur

VOOR UWGEMAK 3 ONDER

N DAK!

Voor al uw ruimte • opberg
kastenproblemen
Ideursl35.-opzel85.2deursl70.-opzet99.3deurs245.-opzetl35.-

Unieke aanbieding
spiegelschuifdeurenkast
250 cm breed. Uitgevoerd in
witlacqué. Uit voorraad
leverbaar. ONZE PRIJS 1298.-

Heemstede
Cruquius industrieterrein /srwwBswA Spaarneweg26 Te!..'023-289033

Kombi-ka^t Kompleet met 5 laden
ONZEPRIJS 2deurs325.ONZE PRIJS 3deurs445.-

Abbenes Lisserweg41A-Tel.:01713-3847
p^ Waddinxveen Mercuriuswegl8-Tel.:01878-5572
\y Koopavond donderdag-Ruim en vrij parkeren
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LAMMERS SLAAT EENMALIG AANBOD LOTUS AF

moeilijke weg naar de
Er is geen sport die meer verrassingen kent dan formule 1-racen.
Van een atleet of wielrenner weet je wat hij kan. Waar de top van
zijn prestaties ongeveer liggen. Bij een coureur ligt dat anders. Die
komt pas tot goede resultaten als hij in een goed team over een
snelle wagen beschikt. Eén ding hebben de circa dertig heren uit
dat selekte groepje gemeen: rijden kunnen ze allemaal. Het is
daarbij mooi meegenomen als je met een vette geldbuidel kunt
zwaaien. Die wil nog wel eens garant staan voor een blikserncarrière in de formule 1.
Vandaag zijn de trainingen begonnen voor de Grand Prix van
Nederland die zaterdag om halféén op het circuit van Zandvoort
van start gaat. Jan Lammers is erbij. De Zandvoorter verwacht
zich mogen te kwalificeren. Het zou de eerste keer in dit seizoen
zijn, dat hij de Theodore aan de start brengt van een Grand Prix. In
een Lotus zou kwalificatie geen probleem geweest zijn, maar een
eenmalig aanbod van Colin Chapman om de geblesseerde Nigel
Mansell te vervangen heeft hij afgeslagen. Ook Keke Rosberg heeft
in het verleden „geworsteld" met de Theodore. Hij debuteerde
ermee in 1978. Ook hij had moeite de wagen te kwalificeren. Vorig
jaar wist de Fin zich op Zandvoort niet te kwalificeren in een
Fittipaldi, maar zaterdag is hij in zijn Williams een van de
favorieten. Het is al gezegd de formule 1-racerij zit vol verrassingen.

Zandvoort - Met dertien punten achter leider John Watson staat Keke
Eosberg op de vijfde plaats in de
stand om het wereldkampioenschap.
Zijn stap naar het TAG Williams Racing Team betekende de grote doorbraak. Op Long Beach en België de
tweede plaats, terwijl hij zijn zes punten' in Brazilië kwijtraakte.
Hij en winnaar Nelson Piquet werden
toen gediskwalificeerd vanwege de
beruchte truc met de watertanks,
waardoor de wagens na weging te
licht waren. Hij noemt het waanzin
om twee mensen te straffen voor een
truc die door alle niet turbo-rijders
wordt toegepast. Hij zegt er dan ook
goede hoop op te hebben alsnog gerehabiliteerd te worden. De drieendertig-jarige Fin vraagt zich af wat er
gebeurt als je vlak voor de finish je
motor opblaast. Door olieverlies kom
je dan namelijk onder het minimum
gewicht hetgeen diskwalificatie betekent.

Frustrerend
Het is duidelijk. Keke Rosberg is niet
blij met de huidige reglementen.
Reglementen die ertoe hebben geleid
dat de turbo-motoren op het rechte
eind van Zandvoort vijfentwintig kilometer per uur sneller gaan. Om deze
reden is er volgens Rosberg geen poleposition weggelegd voor rijders met
conventionele motoren.
Twee weken geleden trainde hij op
Paul Ricard. Daar pakten de Ferrari's
maar liefst drie sekonden op het rechte eind. Enorm frustrerend, omdat
aan turbo-motoren niet te komen is.
Of hij komt uit eigen stal, of je hebt
zoals Bernie Ecclestone een contract
gesloten met BMW. Dat Ecclestone
over de BMW-turbo beschikt vindt
Rosberg terecht. „Brabham verdient
het, omdat men enorm veel tijd en
geld heeft gestopt in de ontwikkeling
van deze motor. Daar mogen ze van
mij van profiteren."
Rosberg staat er niet lang bij stil. Hu
neemt het zoals het is en spreekt van
een moeilijke tijd voor de niet-turborijders.

thuis gebleven zijn. Dat Gilles Villeneuve de snelle ontwikkeling in de
formule l met de dood heeft moeten
bekopen vindt Rosberg onzin-verhalen. „Iedereen zegt nu dat het op die
bewuste trainingsdag op Zolder
kwam door het snelheidsverschil met
qualifiers. Men vergeet echter dat een
identiek ongeval in 1978 in Japan is
gebeurd. Dat gebeurde in de race
zonder qualifiers."

Vangnetten
Bij de snelle ontwikkelingen in de
hoogste tak van de autosport staat
Rosberg niet lang stil. Nuchter stelt
hij vast dat als het zich niet zou
ontwikkelen, het geen formule l zou
zijn. Meer gaat zijn aandacht uit naar
de veiligheid van de circuits. Voor
aktiviteiten in deze richting voelt hij
daarentegen weer niets. Het is niet
zijn vak. Hij wordt betaald om te
rijden en daartoe wenst hij zich te
beperken.
Suggesties heeft hij wel en bedenkingen ook. De rijen dikke autobanden
die op gevaarlijke punten voor de
vangrail staan komen hem wat ouderwets voor. „Er moet iets modemers
zijn. Waarom geen vangnetten, zoals
bij militaire vliegtuigen worden gebruikt? Als een vliegtuig aan het eind
van de startbaan in zo'n net kan
worden gevangen, dan moet dat toch
zeker ook kunnen lukken met een
aanstormende formule 1-wagen. Maar
ja, aan een Grand Prix moet veel geld
'worden verdiend en dergelijke netten
zullen wel te duur zijn."
Jan Lammers is het met deze mening
van Rosberg eens. Ook hij zegt in het
verleden iets in deze richting gemornpeld te hebben.
De crash tegen een muur in Detroit
ligt Jan nog vers in het geheugen. Van
de gebroken duim heeft hij dank zij de
Belgische arts Derweduwen geen last
meer. Eind vorige week kwam hij weer
voor het eerst met de weer opgebouwde Theodore in aktie tijdens de vrije
training voor de Grand Prix van Engeland. Terwijl Jan last ondervond
van besturing en vering vestigde Keke Rosberg daar op Brands Haten een
nieuw ronde-record.

Gevaar
Zandvoort is een echt turbo-circuit.
Er wordt dan ook veel verwacht van
deze laatste ontwikkeling in de formule 1. Turbo's, ground-effekt en qualifiers. Het gaat steeds harder en het
gevaar neemt toe. Op Zandvoort 7/orden deze dagen tijden verwacht die
vier sekonden onder de pole-position
van vorig jaar liggen. Toen was Alain
Prost in zijn Renault de snelste met
een tijd van 1.18,176 hetgeen een gemiddelde snelheid van ruim honderdvijfennegentig kilometer per uur betekent.
Coureur is een gevaarlijk beroep. Ook
Rosberg weet dat. Desondanks noemt
hij het het beste vak. „Maar", zo voegt
hij er aan toe, „niet het leukst. Dat is
geen formule 1. De spanningen, het
constant moeten presteren. Leuk
wordt het pas weer in een sportwagen.

Jan Lammers met zijn vriendin Evelyn die hem naar alle waarschijnlijkheid
zaterdag op de Grand Prsx gezelschap zal houden.

Open toernooi Z voort
ZANDVOORT - Het 24e Open Toernooi van de Tennisclub Zandvoort te
spelen vanaf zondag 4 juli t / m zaterdag 10 juli (finales) belooft zeer interessant te worden.
Naast de districts coryfeeën hebben
zoals gebruikelijk veel spelers van
buiten het district ingeschreven waaronder de sterke Groninger Rob v.d.
Hoeven en de Maastrichtenaar Rob v.
Oppen respectievelijk l en 2 geplaatst
in de B afdeling. In de B afdeling
treden ook 4 sterke Amerikanen aan
waarvan de sterkte niet geheel bekend is.
Verrassingen voor bondsgedelegeerde
Theo Hinlopen en wedstrijdleider Gerard v.d. Toorn zijn dan ook zeker te
verwachten.
In de B afdeling bij de dames is
Xandra Weller de winnares van 1981
als eerste geplaatst, terwijl in de hè-

rendubbel B genoemde R. v. Oppen
en Rob v.d. Hoeven voor Hans
Schmidt en Hans Bruggeman als eersten zijn geplaatst. In de C afdeling
zijn bij de heren E. Groeneveld en bij
de dames Carla Quak als eersten geplaatst. Ook hier geldt, dat verrassingen te verwachten zijn van spelers
van ver buiten het district.
Al met al belooft Zandvoort dit jaar
goede wedstrijden die in het district
zelden zijn te bezien, zodat een reisje
naar het gezellige Zandvoortpark, zeker na het gereedkomen van het nieuwe clubhuis, zeer de moeite lijkt voor
de echte tennisliefhebber.
De finale wordt, weer en weder dienende, op 10 juli gehouden. Er is een
grote prijzenschat beschikbaar gesteld voor de navolgende sponsors,
Arfu, ir. bureau regeltechniek, assurantiekantoor H.J. Kempenaar, Atlas Firma, Autobedrijf VZ Versteege,
H. Boekhorst, textiel agenturen BV, J.
Borst, Bouw- en aannemingsbedrijf
Gebr. v.d. Brink, CBS-Grammofoonplaten BV, Donnay Penn Foto-sport,
Ritter Sport chocolade en Rothmans.
ZANDVOORT - In de afgelopen perio- De wedstrijdleiding berust bij Gerard
de hebben een tweetal handboog- v.d. Bogaert, Henk Kempenaar, Leo
schutters van SC Unicum '73, bijzon- van Lent en Gerard v.d. Toorn.
der goede prestaties verricht, die het
vermelden waard zijn.
Hermien Paap (Zvt) schoot tijdens
een Fita-toernooi in Hoorn, dat op 31
mei werd gehouden, haar duizendste Ook bij dit onderdeel var. de „Week
met 1014 punten en behaalde hiermee van het Paard" werd in de klasse
de eerste prijs in de afdeling dames 3e pony's en paarden strijd geleverd. De
klasse. Zij promoveerde hiermee naar uiteindelijke uitslag bij de pony's was:
de 2e klasse internationaal.
v.d. Bos met Dune; 2. DanielMenno de Goede (Zvt) schoot op 12 1. Karin
Laarman met Trisca Boy; 3. Els
juni in Den Helder tijdens de kam- le
Schilp metCarlos. Paarden: 1. Liesbet
pioenschappen voor Noord-Holland Koning
met Rex; 2. Irene Kabel met
25 meter 2 x 36 pijlen en werd kam- Roosje; 3.
Henk Loerakker met Olivapioen in de 3e klasse met 625 punten. rius.
Ook werd 20 juni een zeer geslaagde
dag voor De Goede. Tijdens een internationaal Fita-toernooi schoot hij zijn
duizendste en behaalde de 2e prijs
met 1073 punten en promoveerde
naar de 2e klasse. Precies een week
later stootte hij met een fantastische
score m Amsterdam gelijk door naar ZANDVOORT - Een 80-jarige Amsterde Ie klasse (hij schoolde 1100ste met dammer heeft vorige week dinsdagnacht een overvaller op de vlucht
1105 punten).
Voor buitenstaanders die niet precies gejaagd. Hij logeerde in een woning
weten wat een Fita-toernooi is zij aan de Hiddcstraat.
opgemerkt dat de FITA.is Federation De man lag al te slapen, toen er drie
International Tire A Larc, waarbij in maal werd gebeld. Toen hij de deur
totaal 144 pijlen en 36 pijlen op af- open deed, stond er een man met een
stand geschoten dienen te worden. De bivakmuts en een nylonkous over zijn
afstanden voor de dames zijn 70-60-50 hoofd voor de deur. In de hal van de
en 30 meter, voor de heren 90-70-50 en woning ontstond toen ec.-n vechtpartij,
30 meter. Beide SC Unicum schutters waarna de overvaller in zijn auto
worden gelukgewenst met de behaal- sprong en snel weg reed. De inmiddels
gearriveerde politie kwam net te laat.
de resultaten.

Goede resultaten
handboogschutters

Uitslag ringrijderij

Overvaller vlucht
voor 80-jarige

Desondanks gelooft Jan in kwaliflcatie op Zandvoort. Vorig jaar bracht
Mare Surer de Theodore op de twintigste plaats aan de start en eindigde
als achtste in een Grand Prix, die
slechts door tien wagens werd uitgereden. Lammers gelooft dat de auto
potentieel genoeg heeft voor kwaliflcatie. „Het probleem is alleen datje er
bij een kleine tegenslag al naast zit.
Waar wij als team voor een twintigste
plaats vechten, strijdt Williams om de
pole-ppsition. Bij moeilijkheden komen zij dan op de zevende of achtste
plaats, terwijl wij eruit liggen."
Jan staart zich niet blind op resultaten. Kwalificeren daarom gaat het
hem in eerste instantie.

Jan straalt zelfvertrouwen uit en dat
is voor een coureur die aan de top wil
Te gevaarlijk vindt hij formule 1-ra- komen enorm belangrijk. Intematioeen echter niet. Dan zou hij beslist naal ziet men hem voor vol aan. Daar-

Van 4-10 juli

?

Zelfvertrouwen

Mickey Mouseen Snoopy
waren bij onze op bezoek
en ze kwamen zeker niet
met lege handen.
Komt u gauw kijken?
Radio PEETERS
H altestraat 56

Salem Aleichem
Het optreden van de Sheik van
Koeweit tijdens het wereldkampioenschap in Spanje,
heeft gezorgd voor een kwartier puur entertainment in
Zandvoort.
Het team van Aleichem Boys,
deelnemer aan het ZVM zaalvoetbaltoernooi, immer in voor
een sportieve wedstrijd en een
stuntje, vond dat het goede
voorbeeld van de Koeweitse
sheik navolging verdiende.
Tijdens de vorige week woensdagavond gehouden wedstrijden, klonk dan ook plotseling
tijdens de speelhelft van Aleichem Boys een fluitje vanaf de
tribune, dat het spel in de zaal
stopzette. Vanaf de tribune
verhief zich in vol ornaat een
sheik die het spelersveld betrad en een exacte herhaling te
zien gaf van het tafereel in
Spanje.
De wei-ingelichte scheidsrechter, bleek eveneens een uitstekend acteur, want zijn gespeelde woede, kon slechts gesust
worden door de sheik met aandelen van een niet bestaande
oliestaat.
Van dit toneeltje hebben de
toeschouwers in de sporthal
uitbundig genoten, en een weiverdiend applaus na dit speelse intermezzo was zeker verdiend.

Geslaagd!
ZANDVOORT • De beide broers,
Hans en Ton Jansen hebben in Haarlem hun studie afgerond en zijn beiden geslaagd.
Aan de Prinses Christina MAVOschool slaagde Hans, terwijl Ton aan
de A.T.S. het diploma fijn metaal
behaalde. Proficiat.

Keke Rosberg: In vijfjaar aan de top
op zegt hij zich te concentreren. „Ik week doet, dat heb ik bij elkaar met
weet welke ingrediënten nodig zijn de Theodore gereden. Dat bedoel ik
om races te winnen. Ze liggen klaar, nou met een goed team. Je bent dan
maar je kunt ze pas benutten bij een optimaal met de sport bezig", aldus
goed team."
Lammers.
De drieendertig-jarige Fin die tien
jaar geleden een goede baan in comNaar Lotus
puters verruilde voor het onzekere
Sneller dan verwacht kreeg Jan die bestaan in de autosport, vindt dat
kans. Op Zandvoort mocht hij naast Lammers in de formule l thuishoort.
Elio de Angelis de tweede Lotus be- ..Geef hem een vaste plaats. Dan kan
sturen. Nigel Mansell is nog niet her- "hij zich bewijzen", is" zijn oordeel.
steld van een beenbreuk, die hij opliep bij een ongeluk tijdens de Grand
Prix van Montreal en waarbij Paletti Kritieker
de dood vond. Teammanager Peter
Ward wees Jan als vervanger voor Ook Rosberg heeft het allemaal moeZandvoort aan. Mede op voorspraak ten ondergaan. Kwalificeren, niet
van Elio de Angelis, die volgens Jan kwalificeren en niet te vergeten de
voortdurend moeite doet om de Zand- kritieken. De prestaties kwamen pas
voorter in het team te krijgen.
dit jaar in de Williams. Toen ook
Jan heeft het aanbod afgeslagen, om- draaiden de commentaren in de diverdat hij er niets voor voelt zijn formule se media honderdtachtig graden om.
l-carrière voor één race in de waag- „Nu ben ik opeens de beste van de
schaal te leggen. „Dit seizoen ben ik wereld, terwijl ik nog steeds dezelfde
verzekerd van de Theodore. Pas als Rosberg ben van vier jaar terug. De
Lotus me de garantie kan geven dat ik commentaren hebben alle kleuren al
dit jaar de resterende Grand Prix mag gehad. Ik vind het geschrijf over mij
rijden ben ik bereid over te stappen. dan ook niet belangrijk meer. Ik doe
Maar voor een eenmalig optreden, al mijn werk en probeer zo hard mogeis het dan in een topwagen, ga ik mijn lijk te gaan. Voor de rest bekijken ze
contract met Theodore niet verbre- het maar."
ken."
Lammers ziet duidelijk nog in de eerIn zijn nu vijfde seizoen als formule ste vier „Rosberg-jaren". Ook over
1-coureur zegt Keke Rosberg nog hem is en wordt veel geschreven. Hij
nooit zo hard gewerkt te hebben. Bij zegt zelf in een stadium gekomen te
Williams is hij een echte professional zijn, waarin hij zich nog maar weinig
geworden, die meer hotelkamers dan aantrekt van negatieve kritieken. Dat
zijn eigen huis ziet. Laatst nog trainde wil zeggen zolang die door mensen
hij op Paul Ricard duizend kilometer worden geschreven die van de formule
in twee dagen. „Wat Rosberg in een l niets begrijpen. Maar dat er onlangs

over een romance met een zangeres i:
geschreven, heeft hem dwars gezeten
Niet zozeer vanwege zichzelf, maar on
zijn vriendin. „Evelyn is een erg goed'
vrouw en voor haar vind ik dergelijk'
verhalen verschrikkelijk", alsdus Jan
die naar het zich laat aanzien, de?'
dagen in gezelschap zal zijn van Evc
lyn.
En een steuntje kan hij best gebrui
ken, want gemakkelijk zal hij het me
krijgen. In een thuiswedstrijd word
nu eenmaal veel van je verwacht.

Uitslagen
monsterkeuring
De uitslagen van de monsterkeurinj
waren.
Kleine pony's: 1. Sandra Bilderbcek me
Polly; 2. Gcncvieve Geschiere met Sorn
Aster; 3. Danielle Laarman met Tnsca Bo-.
Grote pony's rubriek 1: 1. Vera Po
tier rnet Bingo; 2. Mireille Geschiei
met Tosca Lamour; 3. Wendy Ni
kamp met Sandra. Rubriek 2:1. Tanj
Taconis met Banjer; 2. Edwon Cohe:
met Perry; 3. Barbara Visser me
Lotje.
Kleine paarden: 1. Suzanne Simoon
met Ramona; 2. Skylla Jansen me
Palita; 3. Brigitte Bol met Ismar. Gr
te paarden: 1. Eric Meyer met Wodar
2. Kees Loos met Salento; 3. Saski.
Bussemaker met Shadow.

Nihot winnaar tweede divisie

L'Isis sterke
12e Z
ZANDVOORT - Na zes weken
zaalvoetbal in de Zandvoortse
sporthal de Pellikaan is de strijd
in de diverse klassen gestreden.
Het organiserende Zandvoortmeeuwen kan, ondanks de mindere belangstelling, terugzien op
een uitstekend geslaagd toernooi.
De mindere belangstelling kan
hoofdzakelijk toegeschreven worden aan het wereldkampioenschap voetbal op televisie. In de
eerste divisie zegenvierde L'Isis
met 6-4 over Boogaard, na vooral
in de tweede helft aantrekkelijk
en snel zaalvoetbal. In de tweede
divisie was de beker voor Nihot,
dat HB-alarm met 3-2 terugwees.

Doelpunten van Klikspaan door Rob
Goosens en tweemaal Frank Neeskens. Voor Hong Kong scoorde in
deze fase Pieter Keur en Pim van
Dord.
Na de rust volgden de doelpunten
elkaar snel op. Hierdoor werd de strijd
zeer spannend. Door een doelpunt
van opnieuw Frank Neeskens leek
Klikspaan op rozen te zitten maar
Hong Kong kwam sterk terug. Pieter
Keur, Pim van Dord en uitblinker
Henk van Ingen zorgden ervoor dat
Hong Kong met 5-4 de leiding nam.
De Klikspaan gaf zich echter niet
gewonnen en uit een geweldige vrijetrap van Rob Buchel werd de stand
gelijk, 5-5. In de slotfase zorgde Richard Kerkman met twee fraaie treffers, na prima voorbereidend werk
van Henk van Ingen, voor een 7-5 zege
<
In een niet geheel uitverkochte sport- voor Hong Kong.
hal werden vrijdagavond de finalewedstrijden afgewerkt. De strijd tus- Tweede divisie
sen L'Isis en Boogaard leek in de
eerste speelhelft een tam geheel te In deze klasse vochten Nihot en HBworden. Risicoloos spel van beide Alarm om de bovenste plaats. Weinig
teams zorgde voor weinig hoogtepun- krachtsverschil tussen beide teams,
ten. Ajax topscorer Wim Kieft zorgde dus ook hier veel spanning. Nihot
voor 1-0, doch nog voor de doelwisse- eerst aan de leiding door een fraai
ling werd de stand gelijkgetrokken doelpunt van Rob Gansner, doch HB
kwam goed terug 1-1. In de eerste
1-1.
Na de rust een geheel andere strijd. helft was het betere spel van Nihot
Boogaard nam binnen enkele mimi- dat opnieuw de leiding nam door een
ten afstand tot 3-1 en nu moest L'Isis afstandsschot van Raymond Keukomen. Zij deden dat uitstekend en er ning.
ontstond een spectaculair zaalvoet- Na de doelwisseling een sterk aanvalbalgevecht. Bij L'Isis was vooral Jos lend HB dat de achterstand trachtte
Tromp uitstekend op dreef. Viermaal om te zetten. Dat gelukte al snel en bij
wist hij doel te treffen, waardoor L'Isis de stand 2-2 leek HB door te gaan
de leiding nam. Boogaard trachtte drukken. Vele schoten op het Nihottevergeefs terug te komen en vond doel strandden echter op doelman
een prima doelman Piet Jan Drommel Hans Gansner. die menige fraaie redop haar weg. Wim van Dongen bepaal- ding verrichtte. In de slotfase kwam
de in de slotfase de eindstand op 6-4, Nihot wat onder de druk vandaan en
waarna Boogaard door middel van drie minuten voor het einde zorgde
een strafschop de kans had op een Wiebe de Vries voor 3-2, een voorvijfde doelpunt, doch deze liet liggen sprong die niet meer werd weggegedoor naast te schieten.
ven.
De strijd om de derde en vierde plaats De derde plaats werd in deze afdeling
tussen Hor.g Kong en Klikspaan werd voor Aleichem Boys dat REA op 2-2
na een wat mat begin een zeer aan- hield, doch met het nemen van straftrekkelijke en spannende wedstrijd schoppen de betere was. Aleichem
met kansen voor beide teams op de Boys zorgde tijdens de halve finales
overwinning. De Klikspaan startte voor een uitstekend geslaagde grap in
uitstekend en leidde bij rust met 3-2. de vorm van de bekende Oliesjeik van

Koeweit. Deze liet, na een fluitsignaal
van de tribune, zijn spelers inrukken,
maar na enige onderhandelingen
werd de strijd opnieuw vervolgd. Grote hilariteit en een klaterend applaus
begeleidden de sjeik naar de tribune.

Veteranen
Bij de veteranen waren Kerman Reisbureau en Pim Janssen Olds gelijk
geëindigd doordat beide teams hun
laatste wedstrijd niet wisten te winnen. Pim Janssen Olds 0-0 tegen Mel

dma en Kerman 3-3 tegen Nihot Doo
een beter doelsaldo van Kerman gmi
de beker naar dit team.
Wethouder K.C. v.d. Mije reikte r.
afloop de pnjzen uit aan de aanvoe:
ders en vele extra prijzen. Minst ppasseerde keepers, Hong Kong. RE
en Pim Janssen Olds De sportiefst
ploegen waren Luykx (eerste divisieCasmo (tweede divisie) en Nihot t vrt
ranen). De meeste doelpunten werdt
gescoord door de Colpitt. tenvyl a
beste coach van het toernooi wei
uitgeroepen Dick Toornend van Ale.
chem Boys

\l/\l'rll'lllll":l

Abonnementsprijs f31,20 per jaar.
bon in een open envelop /onder postzegel zenden aan
Weekmedid Antwoordnummer b1

1 180 VB Amstelveen

Adreb
Postcode

Woonplddts
Telefoon
Gito/Banknr.:
Ik betaal per jaar C 31, 20
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KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RSTMAIM
Sfiinwarritstmat 20, telefoon 0250V - l 43 65.

kunnen hun auto tegen een aantrekkelijke
premie bij ons verzekeren.
Bel ons eens voor informatie
02507 -14385/17818
's Avonds 071 -410566

DOBO ADVIESBURO VERZEKERINGEN
JOEGOSLAVlSCH RESTAURANT

U merkï bij schade wel waarom.

Zeestraat «l P*?^B
Zandvoort
Tul. 02507-15110
Hfitt't nu in oeiae laken ons speciaal

<•\ .
;\j'

SIi.SC/:JOa

) iJ/5-V saui- .•">

ƒ 15.50
Wij >i|n het haia |oar geopcn,
Voor reservering vanaf 1400 ju

Wij '.>cniï!\.en l 9/ó. Het |aar waarin
de Gol' U".-:'.-'•' d' •:v!t'.--erde. Een debLiL';
vvo'.Tri;'ij i;.;'•• i _,":'n' ili'.ten liem een aloriui'/it;
toekom j'i '.''." v1/':.: .f.!oc:n.
Inr'iir:':,.-;; ]>, de Golt Diesoi uitqeQroeid if.l •-.•?,r. ;;; ij/i.irr.r'fl van zuinigheid én
]:"rh'

200.000 KM OP DE KLOK GEEN
UITZONDERING.
Atgezi'?n van die ene meneer u:'
Groningen die 543.000 km met één en -ie;:elfde Golf Diesel klokte, gebeur? het r-:- j
fnoti'.i nat automobilisten ruim rwee ke-. •
probleemloos de klok rondrijden.
l och zijn het niet alleen die bt-;i njw
baarhc-id en dat uitho^dingiverrriC'Civ;: jie
hem in i.crie tijd de mees; vtrkornie DL .,el
van on:, 'and maakten.
/lij-i •,.j.:r|ret;t:;hf;'.', '-ar':;:'' ;./er'.-: '\Q~

Wie oei' rnee'i" met de e".;eric :r van
'en Go : 'Diete'kan oo"' ':'enK<i-end v- rhacl
c..:,c vk/nH';'.^»...v.;on v.-""v,'ach'en. In
ei-- ver?tL' piaa'f [.f,-:;t J:• Goi! Dit.-se! c jn-

ï - . - - r :.•*»,'*••••.•

... ....

rijsopgave en titellijst
.:•

. ,.

TALENTENJACHT EN
BARBECUEFEEST

,.

.r?tussen.16;pO én 18.00 uur, behalve zondags.
•? f •.' Wij bezorgen en halen de banden .
!$';!--'•' :vj- ''""' i; biju thuis.

GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Vooral uw

Van Stolbergweg 1 • ZandvCMt,
telefoon 17093

iaire outo waarin het beste von rwee \verslden - benzineorestaties en diese'econ^-T.ie -is

Videotheek• • Zandvoort

Fa. Gansner & Co.

* Bomen en heesters,
vaste planten
* Bloem-en groentezaden
* Jiffy pots
* Zaai/potgrond

warm 1len$io rnef koude

Nieuw

op het strand bij:
JOHNN Y Paviljoen nr. 7
Achter het Casino in Zandvoort,
op 18 juli en 1 augustus, aanvang om 17.00 u.

Kwekeri]
P. van Kleeff

|vcn mssndag t. m. vrijdag)

.

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12516

Prominente artiesten nemen plaats in de jury,
die de jonge talenten zullen beoordelen op het
gebied van muziek-zang-dans- en akteerprestaties.
Talenten kunnen zich opgeven:
tel. 020 - 24 58 52 (Harry Verkerk)
of 02507-171 70.

n Myrna Bruynzeel ff
n
n
nn
Diverse
nn ontharingsmethoden
mn
n

Gedipl. schoonheidsspecialiste (Stivas)||
Voor ieder huidtype een complete
schoonheidsbehandcling &

Behandeling na afspraak,
ook 's avonds.
Kostverlorcnstraat 89 - Zandvoorl.
Telefoon 14692.

Te huur gevraagd:

huis of luxe flat
voor de maand juli en/of augustus
Eventueel vrij huis beschikbaar
in Hoofddorp voor dezelfde periode.
Tel. 02503-14894.

n 1 1 n i i i i i^i*^ | ! i h u i n ii ' il i' i 1 1 T1T_ i
j»f»Zo is het, voorzichtig en met beleid
f rijdend, rnogeliik om op één tank van 40 li
S^r liefst 750 kilometer af te l
^jzidTweinig
reparatiegevoelig en wacht oon het einde
van de rit, nog een toegift in de vorm van een
hoge restwaarde.
Voeg daarbij een carrosseriegaranfie van O jaar tegen doorroesten van
binnen uit en u begrijpt waarom een beetje
econoom a! snel de woorden „zinnige investering" in de mond neemt.
Bij dat alles is het belangrijk te weten
dat de Golf Diesel al bij een kilometrage van
ca. 20.000 z'n voordeel oplevert. Dat maakt
hem ook voor louter privé-gebruik interessant!
MAAK EEN PROEFRIT ANNO NU.
Ervaar achter het stuur wat de Golf
Diesel u te bieden heeften ontdek dat het
verhaal van de trage, lawaaierige diese!
rnet de komst van de Golf üKUiugüt /'*•T*
Diesel detinitie' verieden a^TÏr[3 f^-fO
tijd is.
VÏÏU

m

VOLKSWAGEN. DEGELIJK DUURT HET LANGST.

en de brief die erop volgde

De advertentie...
Naar aanleiding van bovenstaande onlangs door ons gepubliceerde advertentie,
ontvingen wij bijgaande brief van een zekere
rreneer Roetgerink uit Oldenzaal.
Daarin worden wij op niet mis te verstane
wijze op de vingers getikt wegens misplaatste
bescheidenheid.

Zo blijkt uit de gegevens van de heer
Golf Diesel aan toevoegt vinden wij natuurlijk
Roetgerink dat de Golf Diesel nog een stuk zuileuk om te lezen.
niger is dan wij beweren. Een opmerking die hij
Vandaar dat wij hier de originele brief
aan de hand van enkele sprekende voorbeelweergeven voor wat hij is. 't Gebeurt per slot
den (zie brief), hard maakt.
niet elke dag dat je op zo'n
Dat hij daar bovendien nog een aantal
positieve manier tot de orde VA-G
andere lovende woorden aan het adres van de geroepen wordt.

VOLKSWAGEN JjEGEttflC DUURT HET LANGST.
en .Audi:

StrijdIer B.V.
Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

GEMEENTEARCHIEF
ivlDVOORT

ff!

Zie e l d e r s in dit blad.
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U i t g a v e Woekmodia B.V.

CIRCUIT BREEKPUNT BIJ COLLEGEVORMING

ie nieuw
Hoewel de VVD streeft naar een zo
breed mogelijk afspiegelingscollege,
in Zandvoort betekent dit een college
van WD, CDA en PvdA. lepk een
samenwerking tussen de liberalen en
socialisten al uitgesloten, gezien de
heel verschillende meningen ten aanHet standpunt van de VVD en dat zien van het circuit.
van de socialisten ten aanzien
van het circuit is een onoverkomenlijke hindernis gebleken bij Schrijven
de vorming van een nieuw colle- Door de PvdA werd al op dit collegege van b en w. Noch de VVD, noch program van de WD gereageerd in
de PvdA wilde de ingenomen een brief, waarin werd gezegd dat
stelling verlaten. Het resultaat is verder overleg over het collegeprodan ook dat de socialistische gramma weinig zinvol is, als niet eerst
oplossing wordt gevonden voor
wethouder Aukema in de toe- een
„allesoverheersende verschilkomst het beheer van de gemeen- het
punt", het circuit en de woningbouw.
telijke financiën aan een ander Gert Toonen als woordvoerder van de
zal moeten overdragen.
PvdA verweet de WD een veel te
optimistische kijk te hebben op woReeds bij de eerste vergadering over ningbouw in Zuid. In een snelle rekende cpllegevorming, wilden de overige sorn leerde hij de liberalen dat wopartijen die deel uitmaken van de ningbouw in Zuid op zijn vroegst over
nieuwe raad, zich niet coüte que coüte twaalf jaar van de grond zou kunnen
neerleggen bij het door de WD opge- komen, rekening houdende met alle
stelde collegeprogram voor de jaren procedures, wijzigingen van bestem1982--86.
mingsplannen, goedkeuringen en niet

ZANDVOORT - De PvdA afdeling
Zandvoort heeft zich teruggetrokken van de onderhandelingen over de vorming van een
nieuw college.

Nieuwe gezic
bij Gemeente

te vergeten de bezwaarschriften die
ongetwijfeld zouden worden ingediend.
Toonen voorzag een terugloop van
het inwoneraantal tot 12.000 en derhalve ook een teruggang van het huidige voorzieningenpakket.

Circuit
Bovendien wilde de PvdA een wijziging in het contract van de Cenav
aangebracht zien, dat zou moeten inhouden dat de Cenav binnen ée'n jaar
zal voldoen aan de nonnen die de Wet
op de Geluidhinder stelt. Het contract
zou vóór l januari 1983 in die zin
gewijzigd dienen te worden, plus een
ontbindingsclausule wanneer de Cenav hieraan niet zou voldoen.

Schorsing
Beide standpunten stonden dan ook
lijnrecht tegenover elkaar, reden
waarom Toonen om een schorsing
verzocht, alvorens definitief van de
onderhandelingstafel op te stappen.
Zowel Ingwerser., die vond dat de
WD wel wat water in de wijn kon
doen en een dringend beroep deed op
deze fractie de problemen op een iets
andere wijze te benaderen, als Flieringa, die zich richtte tot de PvdA met de
woorden „De verkiezingen zijn door
de PvdA verloren en men moet beseffen dat er geen harde punten gesteld
mogen worden", maar toch wel graag
de beste man op de juiste plaats zag.
Met andere woorden, de socialist Aukema op financiën, mochten niet baten.
Hoewel de WD nog enkele verzachtende clausules in het collegeprogram
wilde opnemen, om de PvdA iets tegemoet te komen, bleven de socialisten
volharden in hun standpunt.

Voor de WD was dit laatste vooral
een onverteerbare zaak. Jan Jongsma
antwoordde dat de Wet Geluidhinder,
in ieder geval de uitvoering daarvan,
door het Rijk geregeld diende te worden en zeker geen zaak voor de geAfspiegelingscollege
meente was.
Ook veranderingen In het contract Er dreigde even een impasse ie ontzouden van de Cenav moeten uitgaan staan toen Toonen mededeelde dat de
en ook dat zag Jongsma niet één, PvdA afzag van verdere besprekingen
twee, drie gebeuren.
de collegevorrning. „Iets anders
Bovendien staat de WD positief te- over
wij onze kiezers niet kunnen
genover de verlenging van het con- zouden
verkopen", aldus de fractievoorzitter
tract, iets dat de overige raadsfracties van
de PvdA.
wel iets te prematuur vonden.
Huisarts Plieringa was echter rap te
constateren dat, wil de WD Inderdaad een afspiegelingscollege, men zo
Alternatieven
Snel mogelijk met de overgebleven
Spreekt de WD in haar collegepro- partijen rond de tafel moet gaan zitgram van „aanvullende exploitaties" ten.
met betrekking tot het circuitterrein, Deze derde ronde, waarbij gedacht
de PvdA is van mening dat de op gang wordt aan deelname van de groepegebrachte plannen voor een alterna- ring Inspraak Nu aan een college,
tieve exploitatie doorgang moeten heeft inmiddels gisteravond plaatsgevinden. Op dit punt wilde Jongsma, vonden. Gezien het sluitingsuur van
voorzichtig formulerend, de socialis- onze krant kunnen wij het verslag van
ten wel tegemoet komen, „aanvul- deze vergadring eerst volgende week
lend" kan in de verre toekomst wel publiceren.
„alternatief worden, maar wy mogen In de badplaats wordt nu rekening
daar niet van uitgaan", aldus Jongs- gehouden met een college van WD.
ma.
CDA en Inspraak Nu.

i•;.
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ZANDVOORT - Een warme zomeravond, een gezellig muziekje, een uitnodigend terras
en tal van kramen met soms
verrassende artikelen, hebben
ertoe bijgedragen dat de
kunstmarkt 1982 voor de organisatoren en bezoekers uitgegroeid is tot een succesvolle
avond.
Moest men noodgedwongen, in
verband met de week van het
paard, de markt verplaatsen
van Gasthuisplein naar de
Grote Krocht, het bleek een
gelukkige keuze geweest te
zijn. Daartoe heeft ongetwijfeld bijgedragen de opstelling

van de kramen in het midden
van de weg, zodat de winkels
op de Vrijdagse koopavond
goed bereikbaar bleven en het
publiek zich goed om en rond
de kramen kon bewegen.
Duidelijk werd al snel dat de
kunstmarkt zich ook mag verheugen in een groeiende belangstelling van de standhouders, want vele Zandvoorters
blijken zich bezig te houden
met kunstnijverheid, getuige
de vele schilderijen, poppen,
beelden en knipsels (verrassend van compositie) . die dan
ook gretig aftrek vonden onder
de koopiustigen. Ook het vuur-

Woningen reeds toegewezen

v.I.n.r.: De heren Tromer, Boer en Bruntink na hun installatie voor
het politiebureau aan de Hogeweg.
Foto Jenny E. Wesly
ZANDVOORT - Donderdagmorgen l juli werden in de kantine
van het politiebureau aan de Hogeweg drie nieuwe korpsleden
geïnstalleerd door de korpschef,
H.J.A. Menkhorst. Het waren inspekteur R.J. Bruntink, plaatsvervangend korpschef en de
agenten K.H. Boer en P.B. Tromer.
Tijdens deze informele bijeenkomst,
die werd bijgewoond door een groot
aantal familieleden en collega's, werd
door de korpschef nog eens gewezen

LAMSVACHT
SÜEDE&NAPPA

op de taak van de politieman en de
veranderde werkwijze die een onderdeel vormt van wat wel eens wordt
genoemd de vernieuwde aanpak van
de politie. Ook in Zandvoort zijn en
worden reorganisaties doorgevoerd,
waardoor de politiefunktionaris dichter bij het publiek komt.
Om twaalf uur werden de nieuw benoemde politie-ambtenaren in het
raadhuis door de burgemeester beëdigd.
Agent Boer is afkomstig uit het korps
marechaussee, terwijl agent Tromer
voorheen werkzaam was bij de gemeentepolitie van Amsterdam.
De installatie van deze nieuwe leden
betekent overigens niet dat het Zandvoortse korps wordt uitgebreid, per l
augustus vertrekken onder andere
plaastvervangend korpschef Blokland en ook de politiefunktionarissen
Riekstra, Grijns en Rood zullen respektievelijk naar Naarden, Oss, Heerlen en Hoorn vertrekken.
Het blijkt dat huisvestingsproblemen
in Zandvoort soms een sollicitatie
naar elders, waar vaak een eengezinswoning voor de politieman beschikbaar is, bespoedigen.

Uw krant niet
Bel vrijdag vóór 12.00 uur
ons kantoor. Telefoon

Grote keuze
a-Suèdecn
Lamsvacht jacks
: vKorte-driekwarten
-"'; w".jvvs.--" •• '• -i r s *• enlamsvachtjasseh

Haarlem:
Barteljorisstr. 20
(bij de Grote Markt)
Tel.(023)312655
Amsterdam:
Leidsestraat 9
(bij Koningsplein)
Tel.(020)223596

en 's middags heeft u hem
in de bus!

Wij maken er onze
lezers uitdrukkelijk op
attent dat

ALLE
OPRUIMINGSAAINJBIEDINGEN
ook indien dit niet in de
advertentie is vermeld
geacht worden in te
gaan op donderdag 15
iuli t/m donderdag 5 augustus.

Direktie
Weekmedia.

Bouwes nog
sS

ZANDVOORT - Opnieuw is op '.iet
laatste moment een faillissement van
het Bouwes Concern voorkomen.
Dinsdagmiddag 6 juli heuft men overeenstcmming bereikt met één der
schuldeisers die een faillisscrncntsaanvraag had ingediend. Ditmaal de
ondernemer die de renovatie van het
complex aan het Badhuispiein heeft
uitgevoerd.
Voor Mr. Dee'aen. die sinds ] januari
1982 met de dagelijkse ..-n financiële
leiding van het concern i.s belast, bc-tekent de/v regeling opnieuw uitstel
van executie. __________
Mr. Decaen werd destijds op verzoek
van de Bouwes directie en de belanghebbende banken 1 ir: het. bedrijf geplaatst om orde ('i , zaken te stellen.
„Ik vermoedde dut h'-i chaotisch zou
zijn. maar heb c nimmer zo'n chaos
verwacht", aldi;, ccn vermoeide Decaen, die zegt M'. su/i-ds ie hopen dat
Bouwes al 71.1 n verplichtingen kan
nakomen.
Tot nu toe ;•- in-t r;j aarrü<r gelukt, en
ook de gerx'nte ei'K woensdag weer
haar worieiijkse afbetaling van de
schuld roor a;,;, s en water ad
; 2 i ! . ü O D - - ontvar. eu. Hoe hum rnen
op de;v vijxe nor, door kan i:;<":ir:. is
eiid, wei dat de schulck-isers
; ïange adem moeten be.-Thik-

ZANDVOORT - De officiële naam
van het complex wooneenheden
aan de Brederodestraat l is „Sandevoerde". Dit bleek tijdens een
korte plechtigheid, waarbij burgemeester op uitnodiging van de
woningbouwvereniging EMM de
naamplaat die bij de ingang van
het complex is ingemetseld, onthulde.

Geschiedenis
Door de voorzitter van de woningbouwvereniging werd in een kort
woord de geschiedenis van de totstandkoming van dit complex geschetst. Bijzonder was dan ook de
aanwezigheid van de heren Nawijn en
Bosman, die als burgemeester en vertegenwoordiger van EMM als eersten
besprekingen over dit gebouw hadden
gevoerd. Dit geschiedde op 12 mei
1976, doch het heeft tot 10 augustus
1981 geduurd voordat alle besprekingen, plannen, bezwaarschriften en
toestemmingen waren ontworpen,
niet ontvankelijk verklaard en ontvangen, alvorens IBB Condor de eerste spade in de grond kon zetten.
Nadien is de bouw zeer voorspoedig
verlopen, en kon gastheer EMM de
aanwezigen dan ook uitgebreid rondleiden in dit fraaie complex waarin l
maisonette, zeven woningen met twee
slaapkamers en acht woningen met
één slaapkamer, benevens twee kleine
eengezinswoningen zijn ondergebracht. In iedere woning is tevens
aanwezig een doucheruimte, een keuken, bergkasten en een individueel
gestookte, regelbare centrale verwarmingsinstallatie met warmwatervoorziening. De bergruimten voor de woningen in het hoofdgebouw bevinden
zich op de begane grond.
Nog voor de bouwvakyakantie zullen
alle woningen gereed zijn en het ligt in
de verwachting dat de huurders er per
l augustus in zullen kunnen trekken.

Overige projekten
Inmiddels werd op 15 juni jl. het

Foto Jenny E. Wesly

UITSTEL BETALING

, 9 Sande voerde " rian
markant punt geme
Deze onthulling geschiedde in aanwezigheid van tal van genodigden, die
allen één of meer steentjes hadden
aangedragen om dit complex, waarin
achttien wooneenheden zijn gevestigd, te realiseren.
Zowel de aannemer, IBB Condor uit
Leiden, als de architekt, ir. C.J. Wagenaar, het plaatsvervangend hoofd van
de dienst volkshuisvesting uit NoordHolland, dr. Beckers, wethouders, gemeente-ambtenaren en vele anderen
toonden zich bijzonder verheugd over
de gereedkoming van dit gebouw, dat
qua vormgeving en gebruikte materiaien een sieraad mag worden genoemd in de huidige woningbouw en
op een markant punt van Zandvoort
is verrezen.

werk, op cieze avond gepland,
had een gunstige invloed op de
kunstmarkt, omdat velen na
afloop toch nog even naar de
markt kwamen die tot 23.00
uur was geopend.
Voor de organisatoren (artistieke leiding Cultureel Centrumi een duwtje in de rug om
op de ingeslagen weg voort te
gaan, want het zal blijken dat
dit één van de succesvolste
evenementen is geweest die tot
dusver dit. seizoen in het dorp
werden gehouden.

Wet complex „Sandevocrde", genoemd naaf het herenhuis dat voorheen op deze plaats stond, en vnvr bu r^e/nccs (;r.;.
(! u;üer, mom.-r.te!-!
Beeckman in het begin van deze eeuw werd gebouwd. Burgemeester noemde zijn huif „Suiidevoercie" en buwoonür. di'-n^i-lijk
en hope.", bij
het tot aan zijn vertrek uit de gemeente.
va. nel seizoen lüt'.X t i > ; •
•; :n, maar dan moeien ,
hoogste punt bereikt van het gebouw Twee andere plannen bi vinden zicii ook binnenkort kan begjnni-.". aan oe een lange adem l'k-.-.'!n
met 27 woningen aan de Mr. Troel- eveneens in een vergevorderd sta- 154 woningen die op het terrein van ;;ot i ieeaer; die de t!i!i> a,1!: .
strastraat (voormalig Sonnewende). dium, namelijk de 20 woningen in vier voormalige Hu.'smar.riof zul.en vi'rrij- iptirnistiseher ij-'citiCiyt
Naar aanleiding van een voorlopige typen in de Noordbuur!. welke geplanning zal Aannemersbedrijf IBB bouwd worden dooi BouwonderneCondor in Leiden dit gebouw in okto- ming Luiten uit Haarlem on een klein
ber van dit jaar aan EMM kunnen flatgebouw met 16 woningen aan de
opleveren. Ook dit bouwplan werd Zeestraat. Dit laatste wordt eveneens
door dezelfde architekt, Ir. C.J. Wage- door de IBB Condor gebouwd, terwijl
verwacht wordt dat «ez</ aannemer
naar uit Zandvoort, ontworpen.

Ê.^^v-J
|r«y'-,0

ilïi

(Adivrmntit.')

ÏERUIM
NET
jsar

Blouses

be>"
Antvvooulni.'Miii.'r 'j l

l'

Rokken, pantalons en truien
Japonnen
Postcudt;-

Mantels

DENISE MODE
Ophelialaan 79
AALSMEER

Binnenweg 148
HEEMSTEDE

T uli.'loon
ÜHO Bonkiir .

......

Ik butdji nor |a,ir ( 31.20.
21andwoorts

.J
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öatvaaetverzorging
iCennemerSand bv
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
maken bekend, dat zij hebben besloten aan
de heer E.H.J. Teesseling, Dr. C.A. Gerkestraat 47 rood te Zandvoort, een tijdelijke
vergunning te verlenen voor hot vervoer van
personen mot een t a x i , zulks met onmiddellijke inwerkingtreding, en geldende tot 15
september a.s.

Dag en nacht bereikbaar
KoRsornstraat 61 - Telefoon 15351.

Een afschrift van deze vergunning ligt ter
lezing ter secretarie gedurende de termijn,
dat tegen deze beschikking beroep kan
worden ingesteld.

VERLOREN:
trouwring

Hoera! Ik ben weer thuis na 91/: maand
ziekenhuis en langs deze weg wil ik
iedereen heel graag dankzeggen voor al
het bezoek, bloemen, fruit, bouwdozen
en de honderden kaarten die ik mocht
ontvangen.
Het heeft ons veel steun gegeven om
door te vechten en met twee benen
weer thuis te komen.
Nogmaals heel veel dank.

Namens Eli en Adrie Paap
en kinderen.

Beroep kan op grond van het bepaalde in
artikel 55, eerste lid van de Wet Autovervoer Personen binnen 30 dagen na de datum
van deze bekendmaking worden ingesteld
door belanghebbenden, de Commissie Vervoervergunningen en door de Rijksinspecteur van het Verkeer in Noord-Holland en
wel bij het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland.

Gaarne terug te bezorgen!
W. v. d. Werff.
Tolweg 6,
Telefoon 15001.

Zandvoort. 30 juni 1982.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris.
De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

Te koop

Citroen Station
GS Club

Marcel, Nicolc
Hui s in het Ki>>tvedoien, Z.ujdvoorr
Correspondentie-adres
Lorcni/iïniat 2!8
20-il SK /.andvoort
De eucharistieviering en begrafenis liehbcn woensdag plaatsgcvnuden.

voor plm. % jaar,
in omgeving
Hoofddorp. Tel.

DIENST VAM PUBLIEKE WERKEN

Bij 't Kinderwinkeltje

KINDERKLEERTJES

VRACHTAUTO MET KRAAN

kijken en gezellig
koffiedrinken bij de

ROZE PALMBOOM
Buureweg 1-3,
tel. 16580

Bezichtiging dagelijks van 10-11 uur in
de remise van de dienst van publieke
werken, Kamerlmgh Onnesstraat 20 te
Zandvoort.
Schriftelijke prijsaanbiedingen kunnen
tot uiterlijk l augustus 1982 worden
gericht aan de direkteur van de dienst van
publieke werken, Raadhuisplein 4,
2042 LR Zandvoort.

13.00 en 15.00 uur.

ONDERSCHUIFBED
MET SPIRAAL
Het Kastenhuis
Grote Krocht 25,
Tel. 17751.

Wie wil ruilen?

no. 16.
Tel. 02507-12883.

van Eü€f©!©§i

Nieuw!!!
Kwik Slim

De direkteur,
ing. N. Wertheim.

VERMIST sinds
zaterdag 3 juli
SIAMESE

Aangeb. in Bussum
EENGEZINSWONING
4-sl.k.. zolder, voor- en
achtertuin, schuur.
Huur t 279.Gevraagd KLEINERE
WONING
Omg. Centrum
Br. ond. nr. Z 605
bur. v. d. blad.

ledere zaterdag
vanaf T7.00 uur in
Strandpaviljoen
;;DE GOLFSLAG"

AUTORIJSCHOOL

Handig in huis
80x190^125,-

VAN GROTE WAARDE,
MA.5JULIOMG.
CENTRUM ZANDVOORT
Gaarne terug te bezorgen
bij: J. Veenstra, Pakveldstraat2. Zandvoort.

\<'r:iiiin'lil in mr

gedrukt door het kleurenlaboratorium
van Kodak zelf. De beste garantie voor
kwaliteit en zekerheid. Daar doen we
dan in de
periode juli t/m
oktober zo'n Selekt FotoOpberg cassette bij. Gratis en
voor
" niets.
*~ En zeer
de moeite waard.

Wegens vervanginy ie koop aangeboden:

DAF frontstuur diesel truck, 4 x 4 type
V 1600 DD 358, 120 p.k. met NETAM
driezijüige kipper. Hl AB hydr. laadkraan
type 550/2S en electr.lier 3.000 kg.
bouwjaar 1974, k.m.-stand &2.000.

ca. 9% m lang, ca. 4 m
breed, beige,^_200.Oranjestr, 17 zw.
Tel. 12931.
Liefst vrijd.mid. tussen

sleutelbos

l~t>tn\ liurulin üplii'nii'ii.

zetten. Allemaal keurig bij elkaar. Of 'm
gebruiken als foto-wissellijstje, heel
decoratief. Is dat niet praktisch?
Verzamel ze ook.
Kom voortaan naar ons met uw
volgeschoten kleurenrolletje. Dan krijgt
u geen gewone kleurenfoto's maar
Kodak Selekt Prints: ontwikkeld en af-

KAMER

VERLOREN!

ggw
Als folulij/tijr.

Kerkstraat 29-31, Zandvoort.

TAPIJT

.Van - V.Uy

in de boel'CIll'lSt

H.T.S.-er zoekt

TE KOOP:
zuiver wollen

Zandvoort
Hcnny - Joop
Sophia
Australië
Tony-lda
Mare. 'I'ricia
Noordwijk
Annie-Ton
Australië
Ted - .leanne
HOU. I-ran, Paul, Marcel. Alice.
Stephen. David
José- Joop
Kees. M a r t i n . Chris, Corric,
Bennic. Watly

zo meenemen
naar familie of
vrienden zonder
uw koa
herinii(|TJf|en te
beschaaigen.
U kunt 'm
ook naast de
andere cassettes

De Selekt Foto-Opbergcassette. Gratis bij Kodak Selekt Prints.

1973, i.z.g.st., 650,Tel. 02503-17909

04925 - 694

Op .' juli 19S2 ping v an ons heen on/c lieve moeder,
grooi- en overgrootmoeder
FRANZ1SKA NOWAK
weduwe van Johannes Theodoru.s Berkhout
op de leeftijd van R4 jaar.

Voorbij is de tijd van stapels
foto's in schoenendozen. Van losse
foto's in handtasjes of binnenzak. Van
kleurenfoto's met gekrulde hoeken.
Want nu is er de Selekt FotoOpbergcassette van Kodak: al uw
foto's overzichtelijk bij elkaar in een
handzaam doosje.
Altijd bij
de hand.
De Selekt
Foto-Opbergcassette kimt u

Nu in 2 uur tijd
centimeters
slanker waar u maar
wilt.
Beh. op afspraak bij
mevr. JonkmanRol, tel. 13871
Bouwes Palace

Ing. Friedhoffplein 11
Rijksgediplomeerd
Schakel automaat en vrachtwagen.
Voorafspraken bellen tussen 18.15-18.45 uur
van maandag 11 m vrijdag.

Tel. 02507-13887

Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

Paviljoen 99De Vijverfaet'

POES

Vondellaan46-Zandvoort-Tel. l 25 38

Roepnaam Molly
Omg. Kostverlorenstr./
Sophiavveg.
Mw. Bruynzeel,
Kostverlorenstraat 89,
telefoon 14692

FOTO Queue
Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.
DROGISTERIJ

G. Kol
Schuitengat 7,
telefoon

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

13212
auto • brand - ieven
alle verzekeringen

KUNSTGEBITTENREPARATIES

Diverse aantrekkelijk geprijsde
kostuums, jacks, pantalons,
pullovers e.d. vindt u bij:

Mei droeflieiJ geef ik u kennis dat heden voorzien van
de H. Sacramenten der Zieken van mij is heengegaan
mijn lieve moeder
A N N A Br.RNADlNA MI.IJF.R
weduwe vin Frandseus Zegwaard
op de leeftijd v;m 87 j;iar.
Uit aller naam:
Heinrich Selhöfcr
Bentveld, 6 j u l i 19S2
Z.-jndvoortselaan ;•!;
Correspondentie-adres:
Mevr. A. M. He-.Tmknk -.k M. oy
H. Heijermanswcg 85
:.0-i2\R Z a ï u K o o r l .
De tueliaristie\ieriii!! « n t d t gehouden op vrijdag 9 juli
a.:-, om l.OO uur in de p.n.x'mekerk St. Agatha te
/.aiuUoort w a a r n a de begi o:enis m het familiegraf op liet
K . K . K e i Umi aldaar.
Moeder is orgeh.'.aH in dv a u l a van Onderling-Hulpbcioon !'osis;raa; ". Hc,oe!v. en woensdag en donderdaL' van I Q . O O - r ' . ' O tM'.r.
Tevens gelegenheid i"i rondo' 1 ' / n i;a de hegrafenis in
Je oiitimvim^M'uiniu .KMICI i n t l ^ k c i k .

A. RITMAN
Reinwardtstraal 20, telefoon 02507 - 1 43 65.

Bruiloften en partijen
GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

Dragisterij • Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEETARTiKELEKI
KERKSTRAAT 20 •

voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8

TEL 13136

Zandvoort,
tel. 02507-16123

GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORftUIZEN
Deskundig advies
Vooral uw

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

Etna - Faber- Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

Café - Restaurant
Kwaüteit, service en prijs ! ! !

Van Stolbergweg 1 • Zandvoort,
telefoon 17093

Dat zijn onze kenmerken.

vraagt

vakantie-bezorgers

$ Bomen en heesters,
vaste planten
Bloem-en groentezaden
Jiffypots
* Zaai/potgrond

Telefoon 17215
Prachtige eikon

PLAVUIZEIMTAFEL
Schuitmodel
8-hoeki g f 298,-

[Te koop gevraagd:
CROSSFIETS-

VOUWFIETS
Aangeboden: een

Het Kastenhuis

handmaaimachine

Grote Krocht 25,
Tel. 17751.

Tel. 15295.

Vooral uw:
Wegens vakantie
GESLOTEN
van 9 juli tot
25juli.
ADM.KANTOOR
A. HOEKEMA
ft. Zwaansstr.82,
Zandvoort.

BOUWMAN
Oranjestraat 7. Zundvoort, tel. 02507-12327.

Drogisterij
Moerenburg voor

Kerkstraat 16 - Tel. l 22 70

Kwekerij
van Kleeft
\.

Uw adres voor:
elast. kousen,
panties, knie-en
enkelstukken
ook naar maat
DROGISTERIJ

Fa. Gasissier

WONINGRUIL
EENGEZINSWONING
aangeboden
in Haarlem, met
tuin voor en achter.

Tel.:023-334639.

•
•
•
•
•

tegelwerk
stucwerk
voegwerk
vernieuwen riolering
ontstoppen riolering
met de modernste
apparatuur:

Bouwbedrijf J.Ö. KEUR
Fahrenheitstraat 4, 2041 CH
Tel. 02507-14137.

Zandvoort

Specialiteiten:
Bief stuk Champignons
Bief stuk Pepersaus
Bief stuk Stroganoffsaus
Duitse Bief stuk
Tournedos Champignons
Steak Delicia 300 gr.
(verse paprika, uien en champignons)

Entrecôte
Varkenshaasje
T-bone steak, 500 gr.
Nasi Goreng Spec.
Bami Goreng Spec.
Macaroni, ham en kaas
Goulash met rijst en doperwten

Voor de kinderen:

Kroket met frites
Frikadel met frites
en heerlijke pannekoeken

Onze vleesgerccliten zijn allen voorzien van
FRITES of GEBAKKEN AARDAPPELEN, DIV. VERSE GROENTEN.
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Record-aantal deelnemers bij geslaa
,Week van het paard
ZANDVOORT - Negen dagen
lang stond het paard in de belangstelling in Zandvoort. En deze lange week van het paard is
ook nu een enorm succes geworden, niet alleen gezien het aantal
deelnemers, maar ook de publieke belangstelling was verhcugend. In het bijzonder bij de korte baandraverij stond het publiek dik aaneen maar ook de
diverse andere onderdelen trokken veel kijkers.
Zo was er een marathon te paard, die
oorspronkelijk over 50 km. zou gaan,
doch door omstandigheden moest het
parcours worden verlegd en werd er 62
km afgelegd. Voor dit enorme zware
onderdeel meldden zich tien deelnemers, die er een uitstekende strijd van
gemaakt hebben. Vanaf het Ruitersportcentrum Zandvoort ging het
naar het strand richting IJmuiden,
Kennemer duinen, Bokkedooms door
duinen naar Manege Bentveld, Zandvoortselaan over, de waterleidingduinen in en opnieuw over het strand
terug. Een bijzonder fraaie rit. Om de
paarden niet tot het uiterste te laten
gaan zijn er onderweg controles uitgevoerd door dierenartsen, die de conditie van het paard in de gaten hielden.
Ook moet men zich in deze tak van
sport houden aan een gemiddelde
snelheid (tussen 8 en 10 km. per uur)
waardoor de paarden niet te zwaar
belast worden.

De cross stond in prima belangstelling. 62 deelnemers streden over een
parcours van 1.200 meter met 18 hindernissen, terwijl de ponyrace ondanks de minder gunstige weersomstandigheden opnieuw tot een schitterend evenement uitgroeide. Geen
duizenden bezoekers zoals in voorgaande jaren, maar dat verhinderde
de deelnemers niet om er een spannende strijd van te maken.

Paardenmarkt.
In tegenstelling tot vorig jaar kan de
organisatie terugzien op een bijzonder
geslaagde paardenmarkt. 32 paarden
stonden op het Gasthuisplein te koop
aangeboden en na een wat verkennende start ontstond er een gezellige
handelssfeer, waarbij 18 paarden verhandeld werden. De goedkoopste pony ging voor ƒ 2.250,- van de hand
terwijl het duurste paard ƒ6.000,opbracht. Paarden die te koop stonden voor ƒ 10.000,- bleken te duur te
zijn voor de handelaren.
Op zaterdag werd er een puzzelrit
gehouden, die in twee afdelingen werd
verreden.

Puzzeltocht
Het aantal aanmeldingen voor de puzzeltocht die op zaterdag 3 juli werd
gehouden was ongekend hoog. De
organisatie besloot dan ook om niet
meer dan honderd deelnemers toe te
laten, omdat men anders een chaos
verwachtte.
Deelnemers werd aangeraden via

Geslaagd!
ZANDVOORT - Aan de diverse opleidingsinstituten en scholen voor voortgezet onderwijs hebben opnieuw enkele Zandvoortcrs hun studie met succes
bekroond.
Zo behaalde Hans Huyer aan de HTS
te Haarlem het diploma werktuigbouwkunde en slaagden Marti Dijkhof en
Tijmen de vries voor het diploma
scheepswerktuigkundige aan de school
voor middelbaar zeevaartonderwijs, in
Amsterdam.
Proficiat!

Moclrlkantoor: DofpsMraa! B, Aoisrneer.
lel G2977-28411. Postbus 254, 1430 AG
Aalsmeer; geopend van 8.30 tol 17 00 uur.
ktriloor: Gasthui.ipiem 1^. /.dnavoori,
lol 02507-17166, postbus 26 2040 AA.
Zandvoo/*,' geopend maandag vjn 13.00
to! 16.00 uur, dinsdag v,in 10 00 tot 15.00
uur. woensdag van 900 tot 12 00 uur.
donderdag 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00
1O! 17.00 uur, vrijdag van 9 00 to! 12.00 uut

Overveen en Aerdenhout te rijden tot
aan de Bentveldseweg en via het fietspad vanaf Bentveld de manege te
bereiken. Aldus geschiedde. Een goede gedachte was eveneens een deel
van de puzzeltocht via het terrein van
Nieuw Unicum uit te zetten, waarbij
bewoners werden ingeschakeld bij de
controleposten. In dit geval bleven de
Zandvoortselaan en het dorp vrij voor
de Grand Prix bezoekers en konden
bewoners van Nieuw Unicum en de
paardenliefhebbers ongestoord van
deze sport genieten.
De deelnemers werden verdeeld In
twee groepen, namelijk onder en boven de 14 jaar. Ook moesten opdrachten worden uitgevoerd zoals ballen
gooien, ringsteken etc. Voor de oudere
deelnemers waren er nog een aantal
theorievragen die beantwoord moesten worden. Een onderdeel dat voor
herhaling vatbaar is.

Abonnsmenupri)»:
ƒ 31.20 por )air. Voor pcstatb'iricut ;jeiöon ander» ïarievon.
Redsctlft: Dick Piet (chef). Marqreei
Ates (Zandvoort), Alice
Verwuy
(Heemsiedet. Jaap Kok, Bar: Boele
(Haarlemrnerfnotfr).
Vsffcooptehüêf: F!. LodGwcgor:.
Nkcwzorglng: Abonnnos die do hmm niet
hebtXHt ontvangen Vannen op vrijdagochtand bollen '.utcen S.00 en 1200 uur
02SG7-1716C.
Uiiersï» inlevenormi|R raaacsio: woonsdagmorgen 10.00 uut
Uiterste
inloveriornn^.
advenantioa.
woensöagmorden 10.00 cur.

Zondag
Op de slotdag jl. zondag opnieuw een
geweldig deelnemersveld bij het Ruitersportcentrum Zandvoort aan de
Keesomstraat. Voor de pony- en rijpaardenkeuring passeerden 62 deelnemers de keurmeester en de jury.
Vermeld moet worden dat keurmeester Aderkamp uit Zeist het niet gemakkelijk had, doch zich uitstekend
van zijn taak kweet. Hier gaat het om
de houding en zit, de verzorging van
het paard, de stap, draf en de galop.
Dus een combinatie van paard en
ruiter.

Slot van de zo geslaagde Week van het paard zondag ia manege „Ruitcrsportcentrum Xundvoort" auie de
Keesomstraat.
foto's Jenny E. Wcsly
De springwedstrijden maakten een
einde aan de Week van het paard. 75
paarden streden in diverse klassen
over de hindernissen, waarbij diverse
barrages er aan te pas moesten komen om tot de uiteindelijk winnaars
te geraken.
De organisatie, Stichting Hlppodrome Zandvoort, Restaurant Bistro Manege Zandvoort, Ruitervereniging
Bentveld, Ruitersportcentrum Zandvoort en Manege de Bokkedoorns,
Overveen, kan terugzien op een uitstekend geslaagd evenement, dat zeker voor herhaling, volgend jaar. vatbaar is. Voorzitter Van Mourik is weer
blij dat alles achter de rug is. „Tijdens
zo'n week, wordt het je wel eens te
veel als alles niet zo gaat als je wenst,
maar na afloop, als je ziet dat het goed
verlopen is en als je door zowel deelnemers als omstanders wordt gecomplimenteerd, dan zie je het volgend jaar
ook wel weer zitten. Maar dat Is een
zorg van later" aldus Van Mourik.

Spontaan en zuiver optreden
Zandvoorts kinderkoor

ZANDVOORT - aet gaat goed met
Zandvoorts Kinderkoor! Men behoort
tot een der weinige verenigingen in
onze gemeente, die zowel op vocaal
gebied als in toename van het ledenaantal, nog steeds een merkwaardige
groei vertoond. Er is een weldadig
aandoend enthousiasme, zowel bij het
bestuur, de leden als bij de leiding.
Henk Trommel, de huidige dirigent,
weet door zijn enkele jaren ervaring
bij dit koor thans precies hoever hij
ermee kan gaan en hij vormt met zijn
vaste en zeer knap spelende begeleider Willem Poot een twee-eenheid, die
moeilijk meer weg te denken valt. Het
ledenaantal bedraagt thans ruim
veertig, waaronder een achttal jongens. Een jaar geleden, naar ik meen,
bedroeg dit aantal geen 25 meer en
gingen er zelfs stemmen op om tot
opheffing over te gaan. Gelukkig is
het zover nooit gekomen en wie nu het
enthousiasme van de jeugdige zangertjes volgt, geniet alleen al van de ernst
waarmee men optreedt en van de
olijke, guitige gezichtjes. Men geniet
op dit koor, met zijn leider en begeleider en leeft toe naar elke uitvoering.
Zo was het ook woensdag j.l. weer in
de Gereformeerde kerk aan de Emmaweg, waar het jaarlijkse zomerconcert
gegeven werd. Over belangstelling
had men niet te klagen, want de kerk
was stampvol. Een aantrekkelijk programma werd uitgevoerd. Ik denk aan
het meerstemmig gezongen „Bij een
stal van Bethlehem" van Henk van
Koert, aan ..Juffrouw Scholten" van

OnBfnanfceli|k nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aortienhov:.
Verschijnt iedere donderdag
Uügave Woekmedio B V.. Amsieivaun

Rjjponykeuring: 1. Inprid v.d. Weiden
met Patrick; 2. Caroline van Veen met
Misty; 3. Naricy Moolenaar met Patty.
Rijpaardenkeuring, kleine paarden: 1.
Wilma Kofoed met Paxcilia, 2. Jacqueline Stokman met Tcjeda, 3. Francien v.d. Sluis met Sharon. Grote
paarden: 1. Hans Peters met Livona;
2. Bianca Aubert met Medea A; 3.
Esther Koper met Purssant.
Springwedstrijden pony's 60-80 cm:
1. Gitte Regeer met Tringall; 2. Inez
Wijker met Wendo; 3. Elsbeth de Ruyter met Ester. 60-80 cm met een barrage voor pony's en paarden: 1. Caroline
van Veen met Misty; 2. Edwin Cohen
Rubriek 2 grote pony's: 1. Linda Treur met Letta; 3. Martin Anker met Smomet Yum Yum; 2. Karin v.d. Bos met key.
Dune; 3. Miranda van Es met Radsha. 80-100 cm met een barrage van 110
Puzzelrit, tot 14 jaar: 1. Harry Loerak- cm: 1. Liesbeth Koning met Rex; 2.
ker met Sans a Tout; 2. Emily Wakker Libüse Hrouda met Petina; 3. Carolimet Flycka; 3. Gitte Regeer met Trin- ne van Veen met Misty. 100-120 cm
gali. Vanaf 14 jaar: 1. Maureen Braak met een barrage vanaf 130 cm: 1.
'met Jennifer; 2. Jury van 't Hof met Libü4se Hrouda met Petina; 2. Ellen
Rlcardo; 3. Carola Herzdahl met van Vliet met Waika; 3. J. Bakker met
Spring Song.
Gladstone.
De uitslagen van de diverse onderdelen zijn als volgt:
Marathon te paard: 1. M. Hensbergen
met Beaugeste; 2. N. Bos met Astia; 3.
A. Vuist met Dinkey Toy.
Cross-pony's: 1. Karin v.d. Bos met
Dune; 2. Caroline van Veen met Misty; 3. Kikl Bova met Shariff.
Paarden 1. Karin v.d. Bos met Dune;
2. Caroline van Veen met Misty; 3.
Robert Dolle met Speedy.
Pony-race: Rubriek l kleine pony's: 1.
Els Schilp met Carlos; 2. Barbara
Visser met Lotje; 3. Annemiek Krom
met Dinkey Toy.

ZAN0VOOKT - Vrijdag 9 juli wordt
door de bekende hypnotiseur Serios
een optreden verzorgd in de *aal van
Hotel Keur aan de Zeestraat.

De avond wordt begonnen niet een
lezing over de mogelijkheden en toepassingen van hypnose dan vol pen
onschuldige experimenten met vrijwllligers uit de zaal.
In de pauze kunnen mensen met p;jnen misschien door Serios geholpen
worden, want behalve hypnotiseur
blijkt Serios ook paranormaal genezer
te zijn, die mensen van spier- en
hoofdpijnen kan afhelpen.
Omdat re-incarnatie momenteel erg
in de belangstelling staat zal de hypnotiseur een vrijwilliger verzoeken, na
de pauze, onder hypnose af te dalen
naar een vorig leven.
De voorstelling begint om 20.00 uur,
toegangsprijs bedraagt ƒ 5,-.

FINANCIEEL RISICO VOOR ECCLESTONE

Matig Grand
ZANDVOORT - Een hoog waarderingscijfer voor organisatie en
veiligheid. Wellicht kan de CENAV uit deze tevredenheid van
FISA-waarnemers moed putten
voor de toekomst. Kosten noch
moeite waren in een korte voorbereidingsperiode van zeven weken
gespaard om iets goed te maken
van de eenendertigste Grand Prix
van Nederland. Er werden alleen
al voor honderdveertigduizend
gulden aan extra tribunes opgetrokken.
De organisatie was paraat om het
publiek te ontvangen maar de
grote massa bleef uit. Tussen de
dertig- en veertigduizend woonden de formule 1-race bij, terwijl
slechts tienduizend toeschouwers
de beide trainingsdagen bezoch-

Burgemeester Machielsen feliciteert Margreet Stam en Inge Stobbelaar met
hun lustrum.
Foto: Jenny E. Wesly
Annie M.G. Schmidt, „De geit van Burgemeester H. Machielsen huldigdokter Sanders" van Paul Chr. van de ook al op enthousiaste wijze een
Westering en het klapstuk van de tweetal leden wegens hun vijfjarig
avond (letterlijk en figuurlijk) het be- lidmaatschap van het koor. Dat wakende volksliedje „Daar was laatst ren Margreet Stam en Inge Stobbeeen advocaat". Het aparte koortje, laar, die naast lovende woorden een
gevormd door kinderen van 10 jaar en fraaie medaille met oorkonde ontvinouder, zong op knappe wijze een vier- gen en elk een Biedermeier-boeketje.
tal Engelse folksongs, waarbij vooral
de perfecte uitspraak bijzonder op- Al met al werd het een genotvolle
avond en gaarne wens ik ons kinderviel.
Medewerking werd verleend door Yo- koor voor de toekomst het succes toe,
landa Teutscher met zang en gitaar, dat zij zozeer met hun leiders verdiedie op ingetogen wijze een zevental nen.
liedjes bracht. Zü beoefent als amaK.Sr.
teur zang en muziek als hobby, woont
en werkt in Amsterdam en maakt
haar liedjes zelf, die bijna uitsluitend
de dieren tot onderwerp hebben. Bijzonder frappeerde mij daarbij o.a. het
geestig opgezette en uitgewerkte „Di- ZANDVOORT - Een 27-jarige Duitser
nosaurus". De presidente, mevrouw is zondagnacht beroofd door drie
Kuneman, sprak een enthousiast wei- mannen. Hij lag in zijn auto te domkomst- en slotwoord en wekte op, melen die aan de Boulevard Barnaart
voor het komende Kerstconcert, dat stond geparkeerd, toen het portier
op 17 december a.s. in de Hervormde plotseling werd geopend. Onder bekerk zal worden gegeven, het nog dreiging van een pistool en een mes
steeds gestaag groeiende ledenaantal moest hij een gouden halsketting, drie
paspoorten en 50 Mark afgeven.
zoveel mogelijk te versterken.

ten.

Duitser beroofd

>.£ * ^wl
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CENAV-direkteur Jim Vermeulen.
„Deze aantallen zijn helaas te weinig
om de oude (1,1 miljoen red.) en nieuwe schuld aan de FOCA te vereffenen".
Dat het desondanks niet op een financieel debacle voor de CENAV is uitgelopen dankt de organisatie aan een
contract met Bernie Ecclestone. Hierin heeft de baas van de constructeursclub FOCA bedongen dat in ruil voor

<
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de schulden alle inkomsten voor hem
waren.
Alleen de pachtsom aan de gemeente
(zes ton), organisatiekosten (eveneens
ruim zes ton) en belastingen en BTW
mochten van het totaalbedrag worden afgetrokken. De rest is voor de
FOCA, inclusief vier ton televisierechten en circa een miljoen aan reclameInkomsten.
Over de oorzaak van de geringe opkomst lopen de meningen uiteen. Jim
Vermeulen zoekt het vooral in de
rechtstreekse televisieuitzendingen
en de daaropvolgende reportages van
Wimbledon en de Tour de France.
Voor de sportliefhebber een heerlijk
middagje thuis voor de buis. Daarnaast noemt Vermeulen de onzekerheid die er vooral in het buitenland
heerste over het doorgaan van de
Grand Prix.
Vermeulen: „Vooral de Duitsers hebben we erg gemist. Duitsland is toch
altijd goed voor zo'n vijftienduizend
toeschouwers. Die zijn nu thuis gebleven. Hoe kan het ook anders als je in
enkele belangrijke autosportbladen
leest dat de Grand Prix van Nederland niet doorgaat".
En dan zijn er ook nog de dure tribuneplaatsen. De goedkoopste waren in
de voorverkoop honderd gulden, terwijl op de dag zelf de prijzen met
vijfentwintig procent werden verhoogd. Als mogelijke oplossing ziet
Vermeulen nog forsere kortingen in de

voorverkoop van volgend jaar.
Want dat er dan wederom een Grand
Prix op Zandvoort verreden gaat worden staat volgens Vermeulen vast.
,,We hebben dat voor 1983 en 1984 van
Ecclestone zwart op wit. Aangezien
het Concorde Agreement contracten
op langere termijn niet toestaat hebben we nog eens r-en optie voor de
volgende twee jaren".

Als datum heeft Zandvoort tweede
Pinksterdag bij de FISA aange^
vraagd. Vermeulen: „Die datum lijkt
me perfekt. Zandvoort zit dan boordevol toeristen en bovendien zitten wi
dan maar een week na de Grand Prix
van Monaco. Vier dagen na deze publiciteitsirekker trainen de wagen.'
alweer op Zandvoort. Dat moet
zaak goed doen".

ZANDVOORT - Groot was de vreugde onder de leerlingen van de vierde
klas van de IJmond MTS te Umuiden, afdeling weg- en waterbouw, toen
bleek dat het enige meisje uit de klas,
Yvonne Bluijs uit Zandvoort, tot de
geslaagden behoorde.
Yvonne heeft het theoretische gedeelte van haar studie afgesloten en zal
het komende jaar haar stageperiode
doorbrengen by Rijkswaterstaat in
Muiden. Hierna hoopt zij op een baan
in de „natte" kant, want zo zegt Yvonne, „achter een tekentafel is niets voor
mij, ik ga veel liever de buitendienst,
in. bijvoorbeeld rioleringen aanleggen, dan achter een tekentafel staan".
Als enig meisje heeft Yvonne, na haar
eindexamen MAVO, behaald in Zandvoort aan de Jaap Kiewiet Mavoschool aan de Sophiaweg, de studie in
deze Was van de MTS gevolgd. „In het
begin keken ze daar wel wat vreemd

van op, maar later was het heel ge
woon", aldus Yvonne die zegt vee
steun van haar medeleerlingen te heb
ben ontvangen. Eén van de moeilijk
ste vakken was voor haar „grondme
chanica", maar daar hebben wel meei
MTS-studenten moeite mee.
Voorlopig gaat Yvonne dus naaj
Rijkswaterstaat.
Van later zorg is waar en wat vooi
werk ze daarna zal vinden. Proficiat

Zo was het links de Haltestraat hoek Zeestraat zo'n dikke
vijftig jaar geleden, toen Zandvoort nog een rustig ,.badgastendorp" was, waar iedere inwoner trachtte zijn huis te
verhuren, in het seizoen dat toen nog zes weken zomer
betekende, namelijk van half juli tot. eind augustus.
In 1922 wilde men nog wel graag poseren voor de straatfutograaf. De fiandkarren en paard en wagens van groenteen melkboeren zijn voor altijd uit het straatbeeld verdun:-

nen.

Helemaal links achteraan is de melkwagcn zichtbaar van
Jaap Koning, die daar destijds zijn zaak dreef. Nu is er een
bistro in gevestigd.
Onder bomen, eveneens aan de linkerzijde van de Haltestraat was eens de bekende melkhandel Kranenburg,
tegenwoordig schalt er muziek van een radio-en TV-zaak!
Daarnaast was de bekende slagerij van Joh. Willemse
gehuisvest. Weinig verandering hier, want momenteel is
slagerij Vreeburg een waardige vervanger.

[n. liet woonhuis van de u>t')i«:c..v; •..-rpschej' van politie.
dt' heer Hiebcndaal (hij h a T. c >:.-..:, •'.:';• orde en gc:;aa in
Zandvoort op voorbeeldige :. :;.v "iet behulp ven .~es
agentett en ce.n. brigadicr-hcc.''.:.:.. ent i w een exclusief
restaurant QUkomen.
Het pand]'.- ut hè/ nudd •: ^;.' de achtergrond was de.
VishandelJan Visser voor :.,:' ZandvoortersJan de Kceke,
die met zijn vrouw . n-,•;•.':. v,• 1haring verkocht.
De allerbeste nieuwe :••:•:.,: \\.\si 'e daar in het voorjaar ^e.v
cent. de badgasten \•:•>:t?! echter acht ceni betalen,
terwijl hij ze ook re ::<:-'eeks uit de ton. verkocht, dan
hoefde je slechts r:; L t n t neer te tellen.
Rechts vooraan .YU n 1922 het huis van de vroegere
postambtcnaar j\ice Hoüenberg. die tevens vele jaren
„Kerkelijke O-:t;\:ngcr der Nederlands Hervormde Gerncente" is gcn'ccst.
Anno 19S2 is er een chinees restaurant in gevestigd.
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REINIGEN • STOMEN - PERSEN

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.

Extra sortering

Magere v
Perziken per w

kiio

GROTE KROCHT21 -ZANDVOORT
TELEFOON 02SC7-12S74

10,98
2,75

*•*%**#&

Blanke varkensJH fricandeau 1 kilo. .14,95 J|
Varkensschnitzel 1 kilo ... 18,00 ^

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

Grote Krocht 9-15 -Zandvoort

•r

van maandag t/m vrijdag
van 8.30-12.30 en van 13.00-18.00 uur,
zaterdag van 9.00-13.00 uur geopend.
Grote Krocht 21 - Telefoon 1 25 74.

Mptiiet

ikiio

Hoofdstraat 83, Hillegom; 'Botermarkt, Julianaparfe 64; Zijlweg 102,
Haarlem; Binnenweg 117, Heem! stede, Blokhuis18, Lisse, Grote
Krocht 7, Zandvoort (naast AH)

:

(Gehele zomer geopend)

Tweede gezinsauto
erbij gekocht?

;

'N EIGEN GEZICHT

Aanvangskorting mogelijk tot 45%
met no-claim zelfs tot 75 %.
Tevens hebben wij speciale premies voor
verplegend personeel, onderwijzers en
ambtenaren.

Met AutoPlus-accessoires geeft u uw auto een compleet en eigen gezicht. Altijd.
Want AutoPlus staat
borg voor optimale kwaliteit
en perfecte pasvorm. En voor
minimale prijs. Kom daarom
snel naar deze buitenkansjes
kijken.

Dubo Adviesburo
Verzekeringen
02507-14385/17818 b.g.g. 071-410566

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT
Zandvoort41 UUDnUUÏ«88\ Haarlem
Tel. 02507-15110
Tel. 023-322609
Heeft nu in beide zaken ons speciaal

menu
Voor al uw c.v.-, loodgietarssn dakbedekkerewerik
naar:

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52 A, Zendvoort,
telefoon 02507-131 76
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02S02 - 66 67.

AUTORIJSCHOOL
PhiS Waaning
RIJKSGEDIPLOMEERD

Aangesloten bij de
VZR.
Brugstraat 20,

^
A
14,95 v^y-'
--*••. ''/s.* l »

(van maandag t.m. vrijdag)
-goulashsoep stokbrood
- gemixte gri/lplaat 3 soorten vlees l mager i
met verse salade, saus en aardappelpurce
- palacinka warm flensje met koude roomvulling

telefoon
02507-12071

f

15.50

hele jaar geopend,
ring vanaf 14.00 uur. *~

MAAKT UW AUTO COMPLEET.

AUTO STRIJDER BV
B. van Alphenstraat 102/Van Lennepweg 104 - ZANDVOORT - Tel. 02507 -145 65

De befaamde, comfortabele rciswagcn van
Volkswagen, de Passat. 'n Voortreffelijke auto. Rijk aan technische hoogstandjes.
Zoals de optimale acrodynamische vorm en het
daardoor geringe verbruik. De gecombineerde schakel- en verbruiksmeter, die aangeeft of u economisch rijdt. Het waarschuwingslampje dat u vertelt wanneer het verstandig is over
te schakelen. De zuinige eleclronische ontsteking.
De koerscorrigerende achteras die samen mei de lange wielbasis en de grote spoorbreedte zorgt voor een voorbeeldig
weggedrag. De perfecte vering en de uitstekende isolatie tegen
windgeruis, die u in de grote binnenruimte een maximum
aan comfort bieden.
'n Bijzonder uitgekiende auto, verkrijgbaar met
5 verschillende motoren van 40 kW (54 DIN-pk) diesel tot de
85 kW(115 DIN-pk) 5-cilindcr benzinemotor.
Stuk voor stuk robuuste en zuinige motoren. De
Passat leent zich bovendien ook uitstekend voorLPGinbouw. Waarbij de gastank altijd nog ruimte genoeg overlaat
in de grote gulle bagageruimte. Voldoende voor de complete
vakantiebagage.
Voorde Variant geldt dat de gastank geheel wéggewerkt kan worden om de laach loer vrij te houden.
Op gas rijdt elke Passat nog economischer. En dat is 'n goede
reden om LPG-inbouw serieus te overwegen.
Praat erover met uw dealer voor
Volkswagen en Audi. Hij weet er alles van.

Volkswagen. Degelijk duurt het langst.
I " I / , )(;\-. Idi-iKiiy " """''i limnii n Kiii/nti n lnl.m.i iii/, i, i , / , « itli, n mnr/>riii.

Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565
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EXPOSITIE IN HOTEL BOUWES TE ZAND VOORT

Wetten

Jaap

Jaap Bouhuijs,
kunstenaar van
monumentale
kunst, poserend
voor é
'n van zijn liefste studies, namelijk die van
het paard.
Foto: Jenny E.
Wesly.

Matige belangstelling
voor
ZANDVOORT - In de Hervormde
Kerk aan het Kerkplein concerteerde donderdag l juli het
Noordhollands Philharmonisch
Orkest met het jaarlijkse zomerconcert,. In tegenstelling tot de
laatste jaren, toen de belangstelling voor dit musiceren een verblijdende toename van het aantal
concertbezoekers(sters) vertoonde, bleef dit aantal ditmaal beneden de verwachting. Nog geen
driekwart van het kerkgebouw
was bezet. Dit was jammer, want
het programma bleek aantrekkelijk van opzet. Ook degene, die
aan deze muziekvorm geen al te
hoge eisen stelt, kwam ten volle
aan zyn. trekken, daar dit in een
populaire trant was gehouden.

Als solist trad deze avond opnieuw op
Jan van den Berg met het fluitconcert
in e kl. t. van Franz Benda. We beluisterden deze begaafde, in 1945 geboren
fluittist reeds eerder in onze kerk en
namen toen van zijn spel grootse indrukken mee. Zo was het ook deze
avond opnieuw, al kreeg hij met dit
werk niet de gelegenheid, zich ten
volle te ontplooien. Het bleek een vrij
onbenullige compositie van deze van
1709 tot 1786 levende componist, in
dienst als dirigent bij het hof van
Frederik de Grote. Hij schreef vrijwel
uitsluitend op diens „bestelling",
waaronder een zeer groot aantal fluitconcerten, hetgeen op den duur tot
vermoeidheid moest leiden, wat in
deze compositie duidelijk merkbaar
is. Het werk van Benda wordt dan ook
momenteel nog slechts vrij zelden
uitgevoerd, maar Jan van den Berg
wist er een virtuoze verklanking van
te geven, waarbij het orkest op meeHet orkest stond onder leiding van de gaande wijze optrad. Al met al bleek
bekwame dirigent Roelof van Dries- het tenslotte toch wel een interessant
ten, die zich deze avond opnieuw ten werk.
volle deed gelden en met vaste hand
de orkestleden naar vele hoogtepunten leidde.
Na de pauze volgde de symfonie No.
Begonnen werd met de symfonie No. 40 in g kl. van Mozart. Het werd een
16 in b gr van Haydn, daterend uit prachtige afsluiting van dit boeiende
diens middenperiode als componist concert, en de op een na laatste van
waarin zijn muzikale begaafdheid tot de 41 symfonieën die Mozart schreef.
een grote hoogte steeg. Het werd een Een volrijp en boeiend werk, speels en
van de veertig symfonieën die hij opgewekt van opzet in de vier boeiencomponeerde en zeker niet de minst de delen. Hier werd door het orkest
belangrijke. Het is een vrolijk en biy muziek gemaakt en het werd een
werk, uit drie delen bestaande, waarin hartverwarmend gebeuren, waarin
de componist zich ten volle uitleefde. Roelof van Driesten alle registers van

Belangstelling
Het Zandvoortse strand ondervindt momenteel veel belangstelling van alle omroepverenigingen.
Was er al een optreden van Bertus
ten Pierik voor de NCRV, en een
uitzending van de VPRO, aanstaande maandag komt de TROS
naar het strand.
Door Ron Brandsteder en Tineke
Verburg van de Tros wordt deze
zomer een serie programma's gemaakt onder de titel „Wegwezen".
Dit programma duurt vier uur op
de maandagmorgen en wordt

Ron Brandsteder in Zandvoort
rechtstreeks uitgezonden. Ron en
Tineke zijn de gasten van Hotel
Riche aan de Boulevard Barnaart
en als gasten komen de Zandvoorters Theo Hilbers, Jaap Methorst,
Jim Vermeulen en trainer Slootmaker van het Dolfirama aan het
woord. Misschien is ook Jan Lammers aanwezig.
Muziek bij dit programma wordt
verzorgd door José en Joe Bourne,
waarvan speciaal Joe geen onbekende is in de zomermaanden in
Zandvoort.
De uitzending vindt plaats tussen
09.00-13.00 uur via Hilversum 1.

Een goede gedachte van Jules
Fransen om de drijfnat geregende
pony's te beschermen met de zeilen van Club Nautique, een gebaar
dat ook door de voorzitter van de
Ruitervereniging Bentveld (de grote man achter de schermen) bijzonder op prijs werd gesteld.
Complimenten ook voor de organisatie van het vuurwerk. Na de
klachten van vorige week, geuit in
deze rubriek door verschillende
strandpachters, werd dit jaar rekening gehouden met de wensen van
de stranbevolking en werd het
vuurwerk in gereedheid gebracht
bij vallend water. „Dat hadden wij
niet verwacht, maar sympathiek is
het wel", was het commentaar.
Het was dan ook vrijdagavond een
uitgelezen avond om vuurwerk af
te steken. Het was geslaagd, al was
het dan kort maar hevig, want je
moest je wel haasten, anders was
het over voordat je het gezien had.
Het volgende vuurwerk staat gepland op 17 juli, volgens de WVagenda, wellicht is het dan opnieuw een zwoele zomeravond.
Lustrum
Afgesloten werden dinsdagavond
de toerfietstochten die tien weken
lang vanaf 't Trefpunt zijn gestart.
In totaal hebben 192 van de 429
personen de acht, tochten (het maximum) uitgereden en enkelen zijn
zelfs doorgegaan tot tien maal.
Het gaf 6 juli een gezellige drukte
in het strandpaviljoen, waar traditiegetrouw de fietsers bloemen
kregen aangeboden van Peter
Reinders uit de Kerkstraat. (Passage).
Een andere ondernemer die toch
ook wel eens genoemd mag worden is reisbureau Eurosol die tien
weken lang op één der controleposten de vermoeide fietsers een
drankje heeft aangeboden. „Zon-

het orkest opentrok. We namen van
deze laatste uitvoering kostelijke indrukken mee. Jammer bleef het, dat
betrekkelijk zo weinigen van dit hoogtepunt van klassieke werken konden
meegenieten, jammer en onverklaarbaar.
Het geheel bracht een avond van
gemengde indrukken die heel veel
interessants bracht. We hebben maar
één hoop, dat een volgend maal de
belangstelling groter zal zijn, want
Zandvoort kan en wil deze hoogtepunten op muzikaal niveau, uitgevoerd door een ten volle voor zijn taak
berekend orkest, niet missen.
K.sr.

ZANDVOORT - De tentoonstclling die momenteel in Hotel Bouwes wordt gehouden, zou al zo'n
2es weken eerder geopend zijn,
ware het niet, dat de kunstenaar
Jaap Bouhuijs tijdens het inrichten hiervan werd getroffen door
een licht hartinfarct. „Dat kostte
zes weken, maar de expositie
duurt nu langer, namelijk tot
oktober, dus uiteindelijk maakt
het niet zoveel verschil", vertelt
de bejaarde kunstenaar (80).
Het is een boelende expositie die een
goed beeld geeft van het werk waarmee deze kunstenaar van mpnumentale kunst zich gedurende zijn lange
leven mee bezig heeft gehouden.
De getoonde schilderijen zijn vaak
miniaturen van door hem uitgevoerde
muurschilderingen of gobelins, van
dingen die hem destijds hebben geboeid, zoals de danseres in een nachtclub die optrad met een koord waar
ook vogeltjes een deel van de „act"
uitmaakten.
Veel, erg veel paarden, een liefde die
hij deelt met Prins Bemhard, hoewel
hij bpaald geen fan van het Koninklijk Huis genoemd kan worden, veel
felle kleuren, die bij de kunstenaar
passen, want Jaap Bouhuijs mag dan
een respectabele leeftijd hebben bereikt, hij leeft nog even intens en
intensief als een veel jongere.

Jeugd
Vanaf zijn prilste jeugd heeft Jaap
Bouhuijs zich bezig gehouden met
schilderen en tekenen en toen hij dan
uiteindelijk door zijn vader het huis
uit was gezet, omdat hij de door Pa
gewenste richting, namelijk overname van de fabriek, met wenste te
gaan, was het niet met schilderen en
tekenen dat hij bekendheid verwierf,
maar het maken van mozaïeken. Dat
was aan het eind van de twintiger en
dertiger jaren.
Daarvoor was een periode van werken
voor en met bouwmeesters van wereldnaam.

Kop

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt:

BEZORG(ST)ERS
voor de vakantieperiode
JULI en AUGUSTUS.

Telefoon 1 71 66

Het begon allemaal met de oude Petrus Cuypers, de architekt van onder
andere het Rijksmuseum en het centraal station te Amsterdam. „Ik zag
die man en hij had werkelijk een
geweldige kop, ik wou hem tekenen
en verkeerde in de mening dat hij een
tuinman was. Ik bood hem wat sigaren wanneer hij voor mij wilde poseren, dat bleek een misser, dat tuinman zijn dan" herinnert Bouhuijs zich
nu nog, een dikke zestig jaar later. Wel
leverde het de jonge Bouhuijs z'n
eerste baan. „Wat later vond Cuypers
dat ik bij hem niet op m'n plaats was,
hij moet toen al dik in de negentig
geweest zijn. Wij zullen voor jou maar
een jong broekje zoeken, want daar
pas je meer bij, werd mij door hem
gezegd. Je raadt niet wie hij bedoelde.

Mozaïeken
Berlage was destijds bezig met het
Haags Museum, en voor Bouhuijs
werd het een leerzame, maar vooral
ook prettige, periode. „Ik had via hem
een grote opdracht gekregen, mijn
eerste echte grote opdracht, die ging
helaas niet door omdat Berlage in
1934 stierf. Bouhuijs had toen reeds
naam gemaakt met zijn muurschilderingen, vandaar dat er aan hem gedacht werd toen Roland Holst, destijds direkteur van de Amsterdamse
Akademie m Amsterdam, iemand
zocht voor het maken van mozaïeken
en Bouhuys verzocht dit van hem
over te nemen. Roland Holst had
reeds veel bekendheid verworven met
zijn wandschilderingen (Diamantbeurs Amsterdam) en zijn glasschilderlngen (Utrechtse Dom) Ook zijn van
Roland Holst beroemd in de decoratleve sector zijn ontwerpen voor theaterkostuums en affiches.
Bouhuijs moet veel affiniteit gevoeld
hebben met deze kunstenaar en
vriend, want ook hij bewoog zich op
dit terrein van de monumentale
kunst, een richting die nog steeds
herkenbaar is op de nu in 1982 tentoongestelde werken in Bouwes Hotel.
„Niemand wist eigenlijk hoe dat
moest mozaïeken maken, dus heb ik
daar in mijn eentje zitten prutsen, en
het lukte", vertelt Bouhuijs over deze
periode. Bijzonder trots was hij toen
hij zijn eerste mozaïek verkocht, het
was wel voor een schijntje, maar het
eerste begin was er.
Een mooi verhaal is ongetwijfeld het
feit dat hij een prijs won en in Italië
mocht studeren, dat was nadat hij een
mozaïek gemaakt had voor de Euterpe school in Amsterdam. Trouwens
die opdracht van de gemeente Amsterdam voor een mozaïek voor deze
school leverde hem een geweldige
klant.
Zoals gebruikelijk bleken toen reeds
gemeenten en andere overheids instellingen slechte betalers, en de opdracht voor de Euterpe school leverde
Bouhuijs amper het geld op om de
gemaakte kosten te dekken. Op het
moment dat het naar de school vervoerd zou worden kwam er een heer
binnenwandelen die Bouhuijs veel
meer geld bood en dan ook een goede
klant van hem werd.
.Na veel omzwervingen belandde Bouhuijs dan in Ravenna in Italië om op
de mozaïekschool het werk te leren.
Na één dag overleed de leraar en werd
hem gevraagd dat leraarschap over te
nemen „omdat rrujn techniek zoveel
eenvoudiger bleek. Dat heb ik natuurlijk niet gedaan, ik ben meteen weer
vertrokken, ik vond mijn manier van
werken aanmerkelijk eenvoudiger",
aldus Bouhuijs.

Margreei A t e.'

Koninklijk Huis
Ook zijn ervaringen met diverse leden
van het Koninklijk Huis zijn niet ovorweldigend. „Je moet het hier in Nedcrland als een eer zien dat je voor het
Koninklijk Huis mag werken en dan
lijkt de betnlmg op de tweede plaats
te komen. Noch mijn vrouw die na een
opdracht een gipsen plaatje rnet de
woorden „hofleverancier" ontving,
noch ik die moeilijkheden kreet: over
de betaling van een op verzoek pemaakt waridkleed, hebben daar veel
respekt voor kunnen opbrengen. Een
opdracht moet betaald worden, anders moet die opdracht niet gegeven
worden" is hij van mening.
Na de oorlog begon Bouhuijs met de
vervaardiging van wandkleden, een
periode die duurde tot aan de zeventiger jaren. „Wij woonden toen al in
Zandvoorl, wij zijn hier omstreeks
1950 gekomen, omdat wij de ruimte
nodig hadden". Thuisvoelrn m een
dorp lijkt voor dit echtpaar moeilijk
na zoveel jaren tezamen hebben doorgebracht in grote wereldsteden als
Parijs. Rome, Amsterdam. Want de
beeldhouwster Nelleke Klaassen is
onverbrekelijk verbonden met Jaap
Bouhuijs.
Een verbondenheid die doorklinkt in
het gehele intervieuw, want de woorden „Toen zei mijn vrouw, mijn vrouw
was van mening, dat was toen mijn
vrouw de Prix d'Kome won" etc. etc.
geven blijk van een twee-éénheid die
tegenwoordig uniek is. Uniek ook
voor een kunstenaarshuwelijk waarin
beide partners evenveel ruimte wordt
gegeven voor het maken van een eigen carrière, welhaast ongehoord,
'n dat lange leven van hun beiden,
stond Nelleke Klaassen als teener al
achter Jaap Bouhuijs in het meningsverschil met zijn ouders en naast hem
gedurende zijn leven op weg naar de
top.
Trots ook is Jaap Bouhuijs op het feit
dat tegenwoordig de opdrachten worden verleend aan hen beiden, „aan de
heer en mevrouw Bouhuijs-Klaassen"
is een kostbaar relekwie in het gezamenhjk atelier van het echtpaar.

Cultureel Centrum
Op de vraag of er dan geeen tentoonstelling had moeten zijn van hun gezamerüijk werk is het antwoord: „Dat
hebben wij al zo vaak gedaan, de
laatste keer in het Cultureel Centrum
in Zandvoort". Of deze tentoonstelling dan herhaald had kunnen worden? „Niet in het Cultureel Centrum

ZANDVOORT - Op v r M d a e r.ond c
juli wordt in (L- opehbaiv b i b l i o t h e e k
aan de Prmse M wcp cL' d 11 Xni'na
Farm van het ecaipaai H jlla^-Batcnelor vertoond.
He! betref; hier t-c n tel- :>/ilrn die
gcrnaakl \veid naar hè! L."." i>-nama-i;
boek van Gcorge Orwell, die ^ t werk
in 1945 publi'.eerde.
Het verhaal is van de volgende inhoud:
De dieren op de boerderij van 'one'
zijn met tevreden. Op een a\ond al<
Jones weer een"; dronken is thui^get-omen, luisteren de dieren naar de r MC
van de wijze oude ..beer" Major: ,\\'
ge van Jones af zij', volg dan zijn
ondeugden niet na Wij zijn broeders".
Onder leiding van het v a r k e n
„Sneeuwbal" wordt Jones vcrjaacd.
De dieren verwijderen de symbolen
van de slavernij en ?ij brengen de
boerderij opnieuw tot bloei. De naam
van de boerderij \eranderen ?e in
,,Animal Fram". Ze stellen hun eigen
„grondwet" op met regeK als ,,Alle
dieren zijn gelijk".
Er is echtereen /.wijn ..Napoleon", die
in verzet komt. Hij \erjaagt ..Snecuwbal" en neemt het bewind in handen.
De varkens voeren nu de boventoon en
de andere dieren worden onderdrukt,
want al zijn alle dieren „gelijk", sommige zijn „nog meer gelijk" dan de
rest. Haast ongemerkt veranderen de
regels van de grondwet, die op de grote
buitenmuur van de muur geschilderd
staan. De varkens hebben inmiddels
het huis van Jones met al zijn geneven
in beslag genomen.
Ten slotte is er geen verschil meer te
zien tussen de varkens die nu de baas
spelen en de menselijke onderdrukken;
van weleer.
Voor deze tekenfilm heeft het echtpaar Halias-Batchelor ongeveer 300 00
tekeningen gemaakt en het resultaai TJ
een ongeveer vijf kwartier durende
hoofdfilm, die wordt onderbroken voor
een kofficpauze en om 21.ÜÜ uur begint.

door
Margrcet Ates

Tips en suggesties: 17166
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der deze goede gaven, zou het toch
wel een beetje kale bedoening zyn
geweest", aldus Klaas Koper.
Overigens zijn de vierhonderd
deelnemers weer bijzonder enthousiast geweest over de tochten en
organisatie, reden waarom Klaas
Koper en Dick Castien zich nu al
bezig gaan houden met de tochten
van volgend jaar. „Dat wordt dan
ons eerste lustrum, dus een beetje
bijzonder moet het wel worden",
zegt Klaas.
Voor de honderden fietsers is het
misschien raadzaam de datum 8
augustus in de zakagenda aan te
strepen, want dan wordt een 150
km lange fietstoertocht gehouden
en kunne, de avondfietsers hun
goede conditie bewijzen door hieraan deel te nemen.

zorgt dan een optreden en heeft
ook al een klein contract met een
platenmaatschappij, hem na zijn
optreden van afgelopen zondag
aangeboden, getekend.
Zo zie je maar weer, waar een
talentenjacht op het Zandvoortse
strand al niet goed voor is.
De volgende talentenjacht is gepland pp 18 juli, midden in de
vakantie dus en inschrijvingen
kunnen nu al geschieden bij het
bekende adres: tel. 020-245852 of
02507-17170, Paviljoen Johnny.
pok bij Bertus ten Pierik kan men
iedere zaterdagmiddag terecht om
talenten te tonen. Het telefoonnummer van De Golfslag is: 12883.

zestig is voor ons dit jaaar een
magisch getal en zou het niet mooi
zijn als wij dan ook zestig ploegen
aan de start kregen?"
Dus voor een ieder die nog aarzelt
om deel te nemen aan deze roeiwedstrijden, meldt u snel bij Pieter
Joustra, tel. 15155. Het is de bedoeling, dat er zo'n 400 meter in een
reddingsvlet wordt geroeid, het geheel speelt zich af op de vijver bij
de vijverhut.
Zaterdagavond 10 juli is de finale
en er zijn fraaie en ludieke prijzen
te winnen, het kan een groots feest
worden ter ere van het zestig jarig
bestaan van de Zandvoortse Reddingsbrigade.

Zestig

Redding

Feest.

Op verzoek van de Zandvoortse
Reddingsbrigade nog even aandacht voor het rondje vijverhut
dat in het kader van de jubileumviering dit weekeinde wordt gehouden.
Zegt Ton de Roode: „Wij hebben
nu vijftig ploegen bij elkaar, maar

Feest wordt het ook op zondag 22
augustus in Paviljoen Johnny. Eén
der deelnemers aan de talentenjacht blijkt over een „gouden
stem" te beschikken, stijl Lee Towers. Deze Herman Morsing ver-

Aktiviteiten
Er zün de afgelopen week weer veel
aktiviteiten geweest. Ten eerste
was daar de pony-race op het
noordstrand, dat dit jaar voor het
eerst te maken kreeg met slecht
weer.
Dit was dan ook merkbaar aan het
aantal toeschouwers, maar de 45
deelnemers en -sters, meer sters
overigens, hebben gezorgd voor
een spannend verloop van de race.
Komisch altijd de pony's die zo
duidelijk een eigen mening hebben
en waarvan sommigen dan ook
halverwege de rit besloten dat het
ver genoeg geweest was en de race
opgaven. Men zegt wel eens „Een
garnaal heeft ook een kop", maar
een pony duidelijk ook.

Berlage, de man was toen al dik in de
zestig, maar ja in de ogen van Cuypers
met z'n negentig jaar, wel een jong
broekje". Nu nog, vertelt Bouhuijs dit,
alsof het gisteren gebeurde.

Het blijkt dat, Jaap Bouhuijs in zijn
lange leven herhaaldelijk overhoop
heeft gelegen met de Nc-derhind.se
overheid. „Een opdracht die ik kreeg
van de Hoge Raad der Nederlanden
dreigde niet betaald te worden Men
wilde namelijk de ontwerptekening
niet betalen, en dat mag nu onr;riooflljk klinken, destijds was dat ie U dat
herhaaldelijk voorkwam. Ik heb toen
een proces gevoerd en gewonnen",
aldus Bouhuijs
Hij zegt een groot aandeel gehad te
hebben bij de tot standkoming van de
nieuwe wetten die ervoor gezorgd
hebben dat het werk van een kunstenaar zijn onvervreembaar eigendom
blijft Zielstevreden merkt hn op dat
deze wetten, opgesteld door De Kring,
zo goed m elkaar zitten, dat men nu
spijt heeft dat men deze in de vijftiger
jaren zo heeft goedgekeurd.
Volgens Bouhuijs zijn er in deze samenleving wel enkele zaken die hoognodig veranderd dienen te worden en
de Nederlandse Wet is daar één van.

hier in /.nnavoort" is het
van Jaap lionhui].-, aio onremi < n l"
reageert door te zn;;ir' n da' rr in di /f
expositieruimte op het Gasmui^pien
alleen maar rumiie is voor a a n k o
rnend kunstenaars of wat daarvou:
doorgaat. Je hoeft, je- tegerr.vo'jichi
niet eens rneer te bewij/en, )c pak: p.>r
kwast en kloddert \vat en houdt eer
expositir, daar hoeven wij clan mei
meer tussen'.
De expositie van Jaap Boiihuijs be
vindt neh dus tot a.in üktoher ir
Hotel Bouwes aan hot Hacllmi plein
De tentoonstelling geeft een ooen-nc
oven-icht, van dit leven en v. erner
gr-wiid aan de monumentale kunst r-r
vf-rdif!.L ir.fer de achteloze blik var
de toevallige pa: sant
Men kan op eik uur van de dag bin
nenwand' UT. om kennis te maker
met hè; v.rrk van deze kunstenaar, it
n u zei:;:('i \\acht met te lam; wan'
lift is veel sni'ller oktober aan rner
denkt.

Slecht weer tijdens de pony race. het plezier was er niet minder om.

foto Jenny E. Wesly

Behalve feestvieren houden de leden zich ook nog steeds bezig met
het redden van drenkelingen uit
zee.
Zondagavond omstreeks 17.00 uur
werd gemeld dat op het noorderstrand op plm. 250 meter uit de
kust een zeilbootje was omgeslagen, waardoor de bemanning, twee
zeilers uit Amsterdam van 18 en 19
jaar, in ernstige moeilijkheden verkeerden.
De reddingsbrigade ging met de
brandingboot op zoek naar deze
zeilboot. Omdat de hoge zee
slechts een beperkt uitzicht voor
de redders in de boot inhield, werd
radio-telefonisch contact onderhouden vanaf de reddingspost op
de boulevard en de brandingsboot.
de post gaf aanwijzingen, door de
bootbemannmg opgevolgd
Het zeilbootje dreef af richting
Bloemendaalse strand, zorlat ook
deze reddingsbrigade werd gcwaarschuwd. Een tiental tedders
van Bloemendaal begaf zich daarop zwemmend in zee toen rte zeilboot op zo'n 75 meter het strand
was genaderd.
Inmiddels werd een reddingslijn
door de zwemmers naar de zeili boot aangebracht. Met behulp van

Gesnapt
Net roor de regen de kussens naar binnen, nadat
enthousiast naar buiten zijn gebracht.
Zo blijft er werk ;inn de winkel. De foto kan
Gasthuisplcin 12, Znndvoort.
fu i o
de rcaaers in ui- oranriin^boot
werd het. karwei uitemririiik gt>
klnard en stonden twee totaal verkleumde en geschrokken zeilers op
het strand.
De zeilboot was behoorlijk beschadigd en niet geschikt voor i er
zeiltochtje op zee. Tot d'Yr o n t dekking zijn de twee /cilcr.s i i ] d o lijke bewoners op hrt Blo -n^'n
daahe strand, dan ook pckonien
Voor de leden van d" ivdclmi;.sbngade was het een .aaidig jvorituur". aldus werd iioiïHd

Grof vuil

De strandpachters blijken van cie
gemeente inderdaad een uanbiedmg te hebben ontvangen, het
door hen aangeboden zwerf- en
ander vuil tecen een lawre pnu t e
kunnen aanbieden aar het vuil
laadstation. ,.\Vi) kregen een kor
ting van liï ' r en dat is niet de
gevraagde 50 ' J , misschien \'<.•••keerd
verstaan door de gemeen
te 0 ", was het commentaar van de
voorzitter van de stranclpachter.svereniging
Voorlopig zijn de besprekingen
over de* prijs gestaakt en wordt er
nog steeds gewacht op een hogere
korting.
Avontuur
Wanneer gesproken wordt nvei
zoekgeraakte kinderen, viet iecu
in gedachten die hulpclo/t- reuters
en kleuters. Toch is de paniek l>n
oudere kinderen wellicht motei
Deze week werd door een •strand

pachter cui' l j ia
van het ^trancl : >
pnr.iek over h'"'t s 1 '
zoek naar /.'in rnoedr
i i n bon'ie j;a-'n
<.n;ens anckr.s u "_
v.in'vaar hu vas •. >
;-'i\.nrl /a.1' ei hee!
kind uisi
v as dt :
maar tof
paniek b

e i i i d i , a,;
va': int ie, 'er
\vaeh;
- -'p het Zani
Dat . al (i
Vin, 1 ',s( •
"i ,er \ e r b e t '
rcii v.-.tn'
.beeld s t r a n d
!i laren elk
p.vhler.i IS 111"! \ c.);af en tot
hei ru!»".n
,.O( 'i'i.
u -ii had. dat r u r a t
yen .•
•
M". 1:1 'ine \ :er v. '• en
dan
- v, t led. i i v i . p ' i k i , '
on . o n \ a , u l l.ie;
lo,). r '.
i.i.1..
1

' i 'r.ricr.tani" vat , ei n tiet
m i l a i e n ,.Je moet liet a!lemi t een koneltie -a.üt ne1
-v: . . verontschuldigd h i i 'ich
K'::e!tie,s /out "iri ei i enoe>: np
het s t i a n c i . dus \ \ a t d a ' 1I v t - i it
Pvenr.ens cii temrenva, vj'i het
/eewatei is men enteel I V m a d e n
dus ook a l t i i d i_,ued vooi een ;nsx>
duik om verhitte (_e:noi n:ien at te
koelen

zien, dat moet je horen ** Peeters beeld en geluid dat moet je zien, dat moet je horen ** Peeters beeld en geluid dat rnoet je zien,
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Wie hoef t er voor
een ouder echtpaar

stuur-twfjfets:

VRIJE BENEDEN

voordeel met *n dagjeM
,50

te huur? Wel voor
permanent.
Tel. 023-375284

Spoort uw auto niet goed? Stuurt-ie onzeker? Doet-ie
raar in de bocht of bij krachtig remmen? Kan. Want ook
aan de stuurophanging van uw auto treedt tijdens het rijden slijtage op. Door 'n slecht wegdek, door een stoepje
mee te nemen enz.
Té grote slijtage merkt u vooral bij snelgenomen bochten of bij sierk remmen. Maakt u als dat
't geval is een afspraak mei ons. Voor onze Uitlijn
Service. Dan controleren wij de voorwiel-uitlijning.
De uitslag krijgt u van ons zwart op wit. Dan
weet u precies waar u aan toe bent. Zekerheid.
En dat voor een bedrag van f. 49,50 de maand juli.
Niet uitstellen.
maar doen!

ƒ 3,50 VOOR HET EERSTE COUPONBLAD MEERDERE COUPONBLADEN / 2.- PER STUK

Een actie voor Amsterdammers en bezoekers aan de hoofdstad. Voor / 3.50
knn men namelijk een couponblad bestellen (ieder volgend couponblad kost
slechts / 2.-) en de coupons zijn goed voor vriendelijke kortingen op o.a. een
rondvaart. Artis. gezellig eten. museumbezoek en vele andere attracties.

Te koop aangeboden

Faema
slagroonv
machine

Armlordam wil u gastvrij ontvangen. Hot aantal couponbladen. dat u wilt
bestellen is onbeperkt. De aanbiedingen blijven dit hele jaar geldig. Op welke
dog u er gebruik van wilt maken, kunt u dus zelf bepalen.
De voordeelcoupon is geldig voor l persoon en kost / 3,50, elke volgende
voordeelcoupon per bestelling kost ƒ 2,-.

1 jaar gebruikt

Mot andere woorden vooc man. vrouw en 2 kinderen Delaatl u voor deze
4 voordeelcoupons (/ 3.50 + / 2.- + / 2- + l 2.-) / 9,50.

Tel. 02507-12102
Biedt zich aan:

van 9.00 - 12.00 uur.
eventueel 's middags

Tel. 16-525

vertrouwd

Door overmaking van hel benodigde geldbedrag. onder vermelding van het gewenste aantal
coupons, op postrekening nr. 260.728 ol Rabobankrekening nr. 39.37.10.580 ten name van
Het Parool/'n dagje Amsterdam

UwV.A.G dealer voor Volkswagen en Audi:
Welke coupeuse of
mevrouw, wi5
wat jurkjes
verkorten?
TEL 12607

Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 ZandvoortTei.: 02507-14565

DE VAKANTBEÏSJD
BEGINT

Pas op üc l
dan passer: tic guldens wel op zichzelf.
Wiiliam Lowndcs 11652-172-i)

Horlogerie
HET KLOKKEN HUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tef. l 23 07

Wij wensen de thuisblijvers en degene
die elders van welverdiende rust gaan
genieten, (of ze wél, of niet bij ons
geboekt hebben), een goede reis,
een fijne tijd, veel zon en vooral
gezond terugkomen.

Door verplaatsing van werkzaamheden:

van onze 3-kamerflat op de 4e etage
met lift, aan de

huidig! hel hierboven nanprhaaide itanijpurit,
ïpecia&Ë al; ïicf Faal om hel aanschaffen vnn ccn betrouwbaar uun*err,
dal echt nicl duur tiocft te iijn

van 11.00 -12.00 uur en van
14.00-15.00 uur.

Komt u eens kijken in zijn showroom, 't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met elektronische apparatuur.

•

•

••

Kerkstraat 22 (Galerij) '•:..-%,,,...
Tel. 02507-13951 / 020-242222/255444
Marisstraat 13A -Zandvoort,
telefoon 15186:

MEER ZELF

l

Tj. Hiddestraaf 63,
op zaterdag 10 juBi

-...,

De couponbladen worden u dan per omgaande
toegezonden Ze zijn ook Ie koop bij de VVV
voor hel Centraal Station in Amsterdam. En
verder bij alle Amsterdamse filialen van de
Rabobank, alsmede hel Rabobankkantoor op
de Floriade en alle Hot Parool- en Weekmediakantoren.

Prijs-idee f 110.000,-

M.; MAK. O.G. JAftl

Nog niet besloten?
Bei ons dan direkt!

Tel. 02507-13244.

IHÜÖTHANDEL C. MOOIJ B.V.
i PgJLSLAAN 5-TEL 244609.
I
H
l

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten,
TEAK DEURPLATEN

EJ Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat®werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwB rekjes, elementensysteem, plankendragers,
Etraphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerE waren, verf. Louvre-deuren, edeffineer, binnenB deuren, saloondeuren, gereedschap.
B
Kortom, zoveel mogelijk voor de
ei
DOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot 16.00uur.
's Maandags gesloten,
's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.

GEVRAAGD:
Wie heeft er

SCHOOLBOEKEN
van de 1e klas
Gartenbach MAVO

MICHELFIEN
Telefoon 17468.

„Snackbar
Molenaar"
Zeestraat
vraagt

Prachtige eikehouter

EETTAFEL
met plavuizen
93x154

f535,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
Telefoon 17751

Grote sortering 1-pers.

HOUTEN
LEDIKANTEN
80 x1SO vanaf 119,-

SEIZOENHULP

Het Kastenhuis

Boven 18 jaar.

Grote Krocht 25
Tel. 17751

mnaoaaammummmmmmmmmmmt

Van Gend ft Loos
AMSTERDAM

BINNEN-EN
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- EN GLASWERK
Nu ook het adres voor uw

Kamerbreed tapijt - fMovilon - Tredford etc,
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

zoekt voor een
medewerkster,
afkomstig uit
Friesland, op korte
termijn

zelfstandige
woonruimte
in een straal van 30
a 35 km rond
A'dam. Bij voorkeur
met eigen kookgelegenheid en
toilet (b.v. deel van
een woning).
Uw reacties graag
aan de hr. G. Dekker
af d. pers. zaken.
Van Gend & Loos
A'dam. Cruquiuskade 25, 1018 AM
Amsterdam,
tel. 020-224381

Kerkstraat, eerst
overname
BAGAGEWAGEN v.a.
750. ; verhuur 95,- per w.;
Boortraile^v.a.695.-.

feUTOMOBIELBEDRiJF

KOOIJMAN S

H. P. KOOIJMAN

FORDOTO

Brederodestraat 6-10
Telefoon 02507-13242

Ampérestraat &-10
Telefoon 02507 -16925
b.g.g. 13242

Verkoop- Inruil- Service- Reparatie
Alle merken inruilauto's met Bovag-garantie
In slechts S lol 10 minuten

WAS ZELF UW AUTO
Met «arm water en shampo-spoolon-ln de was zenen v.a. l 3.AUTOMAATINWORP ij _
Doorlopend geopend

te huur/te koop
Ca. 350 m2 bedrijfsruimte met
dienstwoning, eventueel kantoor
Voor vele doeleinden geschikt.
« Verwarming
o Verlichting
e Vrije hoogte 4.50 meter.

Holland Trailer
De Stichting Joods Amsterdams
Bejaarden-Centrum J.A.B.C. zoekt voor
haar Verpleeghuis me! 100 bedden,
gediplomeerde en ongediplomeerde

m/v
voor de verpleging
die bereid zijn op oproepers inciens de
a:-\vezigheid van hè! vnste verpieaend
personeel de helpende han.J ;e bieden.
He' uurloon, afgeleiö ^an c;e salarisschalen geldend voo' re? vaste personeel,
wordt in een nader ;nromi:!iof gesprek
vastgesteld.
Schriftelijke reacties K.nnor. worden
gezonden aan de neer D R Rutgers van
der Loeff, adjunct-dirccieu' '.orpleeghüis
Beth Saiom. Aker>A;i;erings:- i; a! 243,
1069 GD Amsterdam

Hi/nlandermeg 1058,
Hoofddorp,
Tel 02503 .13 J 33.

In verband met onze
Expositie en
demonstratie
van antieke poppen
maken, door mevr.
Neuteboom, tevens
expositie van antieke
meubelen uit diverse
landen.
Geopend vrijdag van
10.00 tot 21.00 uur,
zaterdag van 10.00
tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot
16.00 uur.

Antiekcentrum
Dorpsstraat 510,
Oegstgeest.

j gaan met vakantie
11 juli t/m 1 augustus.
Binnenweg 71 Heemstede
Tel. 28 26 97

winterkolle
moeten wij ruimte maken.
RESTAURANT

JACK HOUS
Specialiteiten-restaurant mei een
apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.
Gen. Cronjéstraal 14 - Haarlem
Reserveren: telefoon 023-265333

DE

RESTAURANT

Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party
Gravinncslcc}> 9-11-13- Haarlem

Reserveren: tel. 023-317058

Profiteert u daarom nu
van de korting op onze
zomerkollektie.

„Le
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DE FRANSE COUREUR RENÉ ARNOUX BEËINDIGD ZIJN RACE MET 250 KM / UUR

flBB BJBBBBHI •••••i

EJTUT1
permachtig
ZANDVOORT - Keke Rosberg had
het twee weken geleden tijdens bandentests al voorspeld. De Grand Prix
van Nederland wordt een uitgcmaakte zaak voor de turbo's. Tegen dat
geweld kun je op Zandvoort niet op.
Op het rechte eind stuiven ze je met
dertig kilometer verschil voorbij.
De Fin kreeg gelijk. Met een derde
plaats achter cie afgetekende winnaar
Didier Pironi en Brabharn-rijder Nelson Piquet, mocht hij in zijn Williams
nog uiterst tevreden zijn. Een hogere
klassering zat er voor de niet-turbo's
niet in. „Het zijn voor ons gewoon
moeilijke tijden. De wagen is perfekt.
Wat kun je dan meer doen", verzuchtte Rosberg na afloop van een vrij
sfeerloze Grand Prix, die nog geaccentueerd werd door het matige bezoekersaantal.

Hoopvol
Getekend voor de hegemonie van de

Lansebaan-secees
ZANDVOORT - De langebaan-zwemploeg van de Zandvportse Zwem- en
Poloclub de Zeeschuimers, gespecialiseerd op de 2 en 3 km schoolslag,
reikten reeds naar alle ereplaatsen op
de Bosbaan in Amsterdam, in Breda,
Lelystad en Spaarnwoude. In Sluis
(zaterdag) en in Olst (zondag) bereikten de dames, Petra Hillenius, Marjolein Phaff, tweemaal de beste plaatsen, de heren, Ron Phaff, Mare Hommes en Koen Lucas. eindigden als
eerste, tweede, resp. derde en vierde
bij de beide evenementen. Bijzonder
sneu was het voor zwemkroniekleider
Ron Phaff, dat tijdens zijn wedstrijden in Sluis een van zijn grote konkurrenten , Hans Jansen, tijdens de langebaanwedstrijden in Breukelen een
formidabele 3 km zwom en maar liefst
11/2 minuut sneller was. Daarmede
heeft hij Ron Phaff naar de tweede
plaats verwezen. Ria Willemse met
vier tweede plaatsen achter Petra Hillenius, was door haar uitverkiezing
voor de wereldkampioenschappen in
Equador, niet van de partij. Zij volgt
nu dagelijks de trainingen o.l.v.
bondscoach Sitters. als voorbereiding
voor haar deelname op de schoolslag.
13 Juli a.s. vertrekt zij met de nationale ploeg naar Amerika.

turbo's was de snelste rondetijd van
Derek Warwick, die overigens reeds
na vijftien ronden met een gebroken
achtervleugel uitviel. Ondanks deze
pech kon het Toleman Motorsportteam tevreden zijn. Het team, dat nog
niet tot grootse prestaties was gekomen, zorgde voor de verrassing door
met de Hart turbo-motor de snelste
tijd in de race neer te zetten.
Ook winnaar Pironi was na Zandvoort
hoopvol gestemd voor de toekomst.
De Italiaan, die na zijn tweede zege na
Imola, leider John Watson tot op één
punt is genaderd in de stand om het
wereldkampioenschap, roemde na afloop de betrouwbaarheid van de Perrari. De Fransman heeft zelfs zoveel
vertrouwen in de wagen gekregen, dat
hij de kansen op een wereldkampioenschap reëel aanwezig acht.
Pironi sprak na afloop van een vry
gemakkelijke overwinning, waarvan
hij in de vijfde ronde de basis legde.
De leiding, die hrj toen van Alain
Prost overnam, stond hij tot de tweeënzeventigste ronde niet meer af. Pi-

Zuur verdiend heitje
Voor de padvinders van Zandvoort
is de dag na de Grand Prix uitgelopen op een regelrechte pechdag.
Zoals gebruikelijk waren de verkenners naar het circuit gekomen
om te zorgen voor een brandschopn terrein na de races. Men
verdient hiermee een „heitje voor
de clubkas", dat gebruikt wordt
voor het kamperen en andere zaken.
Zo trok ook afgelopen zondag een
aantal van deze knapen naar het
terrein. Nadat ze zich een hele
morgen druk hadden gemaakt met
het opruimen van de rommel, kwamen ze tot de ontdekking dat de
door hen gestalde fietsen door vandalen waren vernield.
Niet minder dan twee fietsen zijn
total-loss, van de zes fietsen waren
alle spaken vernield, terwijl er één
fiets gestolen bleek te zijn. Aangifte bij de politie heeft nog niet
geleid tot aanhouding van de daders.
Voor deze knapen wel een bijzonder onaangename ondervinding
dat ze na een hele morgen werken,
lopend naar huis moesten, omdat
de fietsen onberijdbaar bleken.
„Ze hebben er wel een kater van
overgehouden", aldus één der leiders. :

zich ook voor de volgende Grand Prix
op het Engelse Brands Hatch op 18
juli te kwalificeren.

Eentonig

Het uitblijven van gevechten maakte
deze eenendertigste Grand Prix van
Nederland tot een vrij eentonige. Alleen Derek Daly en Michele Alboreto
maakten hierop een uitzondering
door ver achter Pironi om de vijfde
plaats te strijden. Alleen bleken beide
heren van geen ophouden te weten.
Crash
Na afloop trakteerde Alboreto de Ier
Tot een bandenstrijd is het echter niet op een welgemikte vuistslag op de
Monteurs van Williams voorgekomen, want na tweeëndertig ron- wang.
kwamen toen een revanchepartij door
den was de laatste Renault met een hun
tegen te houden.
defekte motor van het strijdtoneel Tweerijder
ronden voor het einde waren
verdwenen. Tien ronden eerder was beide rijders
in de Tarzanbocht met
René Arnoux aan de dood ontsnapt, elkaar in botsing
waardoor
nadat aan het eind van het rechte de Tyrell spinde gekomen,
Alboreto buiten
stuk de linker voorwielophanging af- de punten bleef. en
Ook Piquet werd
brak.
het slachtoffer van deze confronDe Renault die op dat moment nog bijna
Zijn tweede plaats kwam in
een snelheid van boven de tweehon- tatie.
gevaar, omdat hij werd opgehouden,
derdvijftig kilometer per uur moet waardoor
Keke Rosberg gevaarlijk
hebben gehad, knalde frontaal in de dichtbij kwam.
Slechts zeventiende
banden van de Tansanbocht. Evenals van en seconde bedroeg
bij de finish
Derek Daly, die vorig jaar een soortge- de voorsprong nog maar van
de BrabUjk ongeluk overleefde, kwam Arnoux ham op de Williams.
met de schik vry. Formule 1-arts Wat- Op de valreep profiteerde Mauro Balkins constateerde tot zijn verwonde- di van het uitstapje van Alboreto. In
ring slechts een gekneusde enkel bij zijn
vijfde Grand Prix pakte de jonge
de Fransman.
Italiaan met zijn Ragno Arrows zijn
Voor Jan Lammers kwam het eind na eerste punt voor het wereldkampioeneenenveertig ronden. De Zandvoorter, schap. Derek Daly werd alsnog vijfde
die door pech van de concurrentie op achter Niki Lauda. die nog vijf meter
een twaalfde plaats was gekomen, over had om als laatste in deze ronde
heeft eindelijk weer eens wat wed- als de winnaar te eindigen.
strijdervaring opgedaan tot een ge- Uitslag:
broken klep hier een eind aan maakte.
1. Didier Pironi (Fr.), Ferrari 126 / C2,
Tot dan had Lammers keurig zyn
l uur 38 min., 03,254 sec., 72 ronrondjes gedraaid. Hij maakte geen
den;
fouten en dat viel niet mee in de zowel
2. Nelson Piquet (Braz.), Brabhamover- als onderstuurde Theodore. Als
BMW BT 50, op 21,649, 72 ronden;
zijn problemen tijdig kunnen worden
3. Keke Rosberg (Fin.), Williamsverholpen, heeft Jan goede hoop om
Ford FW08, op 22,365, 72 ronden;
ronl: „Toen ik aan de leiding kwam
wist ik al dat ik op mjjn Oood Year
banden in het voordeel was. De Renaults rijden op Michellns en die geven problemen op de lange duur."

4. Niki Lauda (Oost.), McLaren-Ford
MP4B, op 1.23,720, 72 ronden;
5. Derek Daly (Ier.), Williams-Ford
FW08, 71 ronden;
6. Mauro Baldl (It.), Ragno ArrowsFord A4, 71 ronden;
7. Michele Alboreto (It.), Tyrell-Ford
011, 71 ronden;
8. Tambay (Fr.), Ferrari 126 / C2, 71
ronden;
9. John Watson (QB), Marlboro
McLaren MP4B, 71 ronden;
10. Mare Surer (ZwU, Ragno ArrowsFord A4, 71 ronden;
11. Bruno Qlacomelli (It.), Alfa Romeo
182, 70 ronden;
12. Manfred Winkelhock (D.), ATSFord D06, 70 ronden;
13. Eliseo Salazar (Chl.), ATS-Ford
D06, 70 ronden;
14. Jean-Pierre Jarler (Fr.), Denlm
Osella-Ford FA1C, 69 ronden;
15. Rlccardo Patrese (It.), BrabhamBWM BT50, 69 ronden.
Stand wereldkampioenschap:
1. Watson. 30 punten; 2. Pironi, 29;
3. Rosberg, 21; 4. Patrese, 19; 5.
Prost, 18; 6. Piquet, 17; 7. Lauda,
15; 8. De Angelis, Cheever en Alboreto. 10.

openbare bibliotheek

10 december dag van de rechten
van de mens

Tandarts: telefoon 023-313233.
Wijkverpleging: zr. T.v.d. Spek, Van
Lennepweg 42 hs., tel. 18741.

Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoom, Linnaeusstraat 3, flat 2. Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023313233.
Dierenarts: mevr. Dekker, Thorbèckestraat 17, tel. 15847.
Geslachtsziekten: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag en
nacht).

De openbare bibliotheek te Zandvoort wil samen met de
Zandvoortse werkgroep van Amnesty International, in de
week van de 10e december a.s. graag een tentoonstolling organiseren met als thema:
De rechten van da mens.
Zij wil iedereen, die hiertoe een bijdrage wil leveren, hetzij in de vorm van schilderwerk, beeldhouwwerk, dichtwerk etc. verzoeken contact op te nemen met het hoofd
van de openbare bibliotheek, dhr. f. Haggenburg.
tel. 02507-14131.
De tentoongestelde werken kunnen in die week ook
eventueel te koop worden aangeboden.
Meer inlichtingen kunnen op bovengenoemd telefoonnummer verkregen worden.

Brandweer: telefoon 12000.

TIMMER- EN
ONDERHOUDSWERK

Centrale Post Ambulancevervoer
(CPA) Kennemerland: ongevallen
023-319191, besteld vervoer tel. 023Kerk-^ 319277.

H. Telefoon
v. d. 18560
Donk

Politie: telefoon 13043.

Voor vriendelijke bediening en goede kwaliteit
tegen een redelijke prijs.

HERVORMDE KERK,
plein:
10.00 uur Ds. C.F.J. Antonides
van Terborg (crèche aanwezig).
Zaterdag 10 juli: dienst in de
Duitse taal, aanvang 19.30 uur.
Voorganger: Pfarrer Sabel uit
Berüjn.

GEREFORMEERDE
KERK,
Julianaweg 15: 10.00 uur Prof. Dr.
J. Verkuyl van Amsterdam; 19.00
uur Geen dienst.

Taxi: telefoon 12600 en 16843.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
17641.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, telefoon
13459 (b.g.g. 320899 of 320464). Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot 10.00
uur, maandagavond van 7.00 tot 8.00
uur. Verder volgens afspraak. Voor
deze hulpverlening, beschikbaar voor
iedere inwoner van Zandvoort geldt
dat er voor de vrager geen kosten aan
verbonden zijn.

*
*
*
*

ramen, deuren, kozijnen
schrootjes plafonds
dakkapellen
dakpannen en verwijderen
oude antennes
* alle andere timmerwerken

Openbare
Bibliotheek
Zandvoort

NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND, Brugstraat 15: geen Centrum voor Vrijwillige Hulpverlediensten t / m 8 augustus a.s.
ning Zandvoort: voor informatie, adROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 10 juli: 19.00 uur Eucharistieviering met orgel en samenzang; 20.00 uur Eucharistieviering
in de Duitse taal.
Zondag 11 juli: 8.45 uur Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur
HOOGMIS met orgel en samenzang.
Radiokerk Bloemendaal, Vyverweg 14: 9.30 uur Ds. E.Th. Tmjs;
19.30 uur Ds. N. Korenhoff van
Haarlem.
KERK VAN DE NAZARENER,
Zijlweg 218, Haarlem: 10.30 uur
Ds. C. Holleman; 19.00 uur Zendingsdienst. Voorganger nog niet
bekend.

vies en hulp tel. 17373. Op alle werkdagen van 11.00 tot 12.00 uur. Ook
schriftelijk, postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.

Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 02507 - 1 41 31

EXPOSITIES:

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
datum HW
8 juli 5.27
9 juli 6.03
10 juli 6.44
11 juli 7.22
12 juli 8.00
13 juli 8.44
14 juli 9.41
15 julilO.45

LW HW LW
1.19 17.14 13.31
1.55 18.30 14.13
2.30 19.09 14.49
3.06 19.49 15.22
3.45 20.31 15.59
4.27 21.18 16.46
5.14 22.13 17.41
6.08 23.12 18.43

NIEUW
APOSTOLISCHE
KERK, Pijlslaan 9, Haarlem: MAANSTANDEN: woensdag 14 juli
Zondag 9.30 en 14.00 uur, woens- LK 5.47 uur.
Doodtij donderdag 15 juli.
dag 20.00 uur samenkomsten.

- vanaf 19 juli:
"Van Beringstraat tot Wounded Knee"
de Noordamerikaanse Indianen van
30.000 voor Christus tot heden.
Meriam Visser exposeert haar kunstwerken (kostuums en plexiglas) in de
grote zaal.
- van 22 t/m 31 juli:
moza'iken van Jaap Bouhuys (t.g.v.
80ste verjaardag Zandvoortse
kunstenaar)

AKTIVITEÏT:
- donderdag 29 juli:
lezing door Meriam Visser over Indianen
(met dia's), aanvang: 20.15 uur, toegang
gratis.

FILM-INN:
-vrijdagavond 9 juli:
Animal Farm naar het boek van George
Orwell (in de bibliotheek aanwezig).
- vriidag23juli:
Watership down naar het boek van
Richard Adams (in de bibliotheek aanwezig).
- beide voorstellingen beginnen om 21.00 uur
en de toegang is gratis.

JEUGDAFDELING:

VOOR INLICHTINGEN:

ANÏDEMEERBERG

Arnolduspark 10 - Hoofddorp
Telefoon: (02503) 10139
Volg de borden sportcomplex

VOOR LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR
(JUL11982):
1. De flatwoning Van Lannepweg 61-8
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche en berging.
Huurprijs: f 268,60 per maand.
2. De flatwoning Keeaomatrast 101.
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, lift, berging.
Huurprijs: f 474,25 per maand.
3. De flatwoning Lorantzstraat 345,
bestaande uit: woonkamer. 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, lift, berging.
Huurprijs: f 622,20 per maand.
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
verlenen voor deze woning een woonvergunningaan:
a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens.
4. De bejaardenfiatwoning Lijsterstraat 2-34
bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
douche, blokverwarming, lift, berging.
Huurprijs: f 503,45 per maand.
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
verlenen voor deze woning een woonvergunning aan:
- alleenstaande van 65 jaar of ouder;
- b. echtpaar waarvan een van de huweüjkspartners de leeftijd van 65 heeft bereikt.

OPROEP

Artsen: Huisartsenpraktijk Bouman
en Mol.
Arts: H.Padding, telefoon 15600. Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden vertrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson, tel. 12058; Drenth, tel.
13355; Flieringa, tel. 12181; Zwerver.
tel. 12499.

woningbouwvereniging

- elke woensdagmiddag voorlezen voor kinderen tot 11 jaar. Deze maand speciaal verhalen over Indianen.
Aanvang: 14.00 uur en de toegang is gratis.

FONOTHEEK:
- In de fonotheek zijn ook thema-collecties aanwezig, t.w. orgel, piano, pop en symfonieën.
Van deze collecties mag een extra grammofoonplaat worden meegenomen.

5. De garage Keesomstraat 27A
Huurprijs: f 51,95 per maand.
Voor deze garage hebben de huurders van de
woningen met de huisnummers Keeomstraat
25 t/m 147 voorrang bij toewijzing.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst
dient de nieuwe huurder van de garage de*
op zijn/haar naam gestekte kentekenbewijzen
deel 1, 2 en 3, alsmede het rijbewijs te tonen.
De toewijzing van deze woningen en de garage
geschiedt in volgorde van het lidmaatschapsnummer van de vereniging. Belangstellende
leden dienen uiterlijk op dinsdag 13 juli 1982
vóór 7 uur 's avonds, schriftelijk te reageren.
Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen, kan men dat kenbaar maken
in één brief; het is niet nodig voor iedere
woning een aparte brief te schrijven. Bij de inschrijving dient u net lidmaatschapsnummer
en de geboortedatum te vermelden.
Tevens dient u de woningen in volgorde van
voorkeur aan te geven.
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus
van het kantoor op het adres: Thomsonstraat 1.
Het bestuur verstrekt een bereidheidverklaring,
De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort. '
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op donderdag 15 juli 1982 om 2 uur in het
gevelkastje aan het kantoor worden gepubliceerd.

Ruilrubriek juli 1982
1. Aangeboden: 4-kamerf latwoning
Keesomstraat. "
Huur f 570,- per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.
2. Aangeboden: 3-kamerflatwoning Van Lennepweg (4e etage).
Huur f 234,90 per maand.
Gevraagd: 2-kamer-benedenwoning of kleinere
flatwoning 1e verdieping met lift.
3. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
Lorentzstraat (2e etage).
Huur / 620,50 per maand.
Gevraagd: 3-kamer(flat)woning
(Ook Gasthuishofje).
4. Aangeboden: eengezinswoning
W. Drayerstraat (4 kamers).
Huur f 259,95 per maand.
Gevraagd: kleinere eengezinswoning
kleinere flatwoning,

of

5. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
Flemingstraat (Ie etage).
Huur: f 407,15 per maand,
gevraagd: eengezinswoning.
6. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
Keesomstraat (2e etage).
Huur f 518,- per maand.
Gevraagd: kleinere woning voor 2 personen
in centrum Zandvoort.
7. Aangeboden: 4-kamerflatwonig
Celciusstraat (Ie etage).
Huur f 434,80 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.
8. Aangeboden: boven-duplexwoning
Van Lennepweg (3 kamers).
Huur: f 188,05 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning in Noord.
9. Aangeboden: 4-karnerflatwoning
Keesomstraat.
Huur: f 581,-permaand.
Gevraagd: flatwoning aan de Van Lennepweg.
Reacties dient men vóór het einde van deze
maand, schriftelijk in de dienen bij het kantoor
van de vereniging op het adres: Thomsonstraat 1. Woningruil geschiedt alleen volgens
de richtlijnen van de ruil-regeling. Hierin staat
o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands lidmaatschapsnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat volgt
op het, op 't moment van verhuizing, hoogst
uitgereikte lidmaatschapsnummer. Na het
einde van deze maand ontvangt u bericht
omtrent eventueel door ons ontvangen reacties.

W
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foet

HEERLIJKE

NUTRICIA
CHQCOMEL

ORIGINELE

ROSE ZALM

LITER FLES
geen

(én HELE MOOT)

blik a 220 GRAM

O HOTEL KOFFIE roodmeilt <»k 250
O TABLETSUIKER p.lk 1000 qr.trn . . .
O K O F F I E M E L K hhk|i> 170 qr.in'
....
2
O C A F I T A C O F F £ £ C R E A M £ « pol 200 ur.im .
O K O F F I E F I L T E R Z A K J E S no?, cioo', ÜO
O A j P. SOEPEN
O UNOX CREMESOEPEN
O KIPPEVLEES iN BOUILLON Do! 340 qrjni .

MAAR
: én grote tube
buk
0.33
liter
O PEPER EN NOOTMUSKAAT busje SO gr.
O TOMATENKETCHUP tub
O 2AAMSE MAYONAISE
O UNOX SMAC
O UNOX LEVERPASTEI
.......
3 blikies voor 1.49
O BOTERHAMKORRELS m.;lk of puur. y.ik 300 gr. 1.39
O HOMBURG LUNCHMEAT hl. k
...........
1.49
O K!NG p.-.k '! rollen

........

...........

j ZAANSE
: MAYONAISE

ORIGINELE
MELBATOAST

:VASTE
: LAGE
': PRIJS:

VASTE
LAGE
PRIJS:

HEINZ

t.39

SANDWICH
SPREAD
pot 295 gram

/ pak

100
stuks
O
O
O
O
O
O
O
O

KIK)

RANG p.ik 6 rollen
TOP DROP (),lk 3 rollen
MENTOS pnli 3 rollen
STIMOROL lamilypack S pakins
OLVARIT6LAUW diverse sm.ikcn
ALMIRON A B blik 900 gram
L6.SSIE TOVERRIJST pak 100 gram
HALVE HAANTJES-300 rjr.im

VAKANTIE-TIP!

TOIUTZEEP
a 90 gram

NIVEA CRÈME

bus
200 mi

r

O
O
O
O
O
O
O

A F W A S M E T C i T O O E W httüflacori
PCPSODENT TANDPASTA tube 70 ml
GROOT SCHRIJFBLOK
fcNVLLOPPCN (1.ik 50 stuki
BIC ÖALLPOINTS
2
PLASTIC WEGWERP BEKERS rol SO stuk-.
„MtfcR8E»Ui" UUC1FV.RS psk 10

plastic
l DFUNKBEKERS

C WiiO'.'.'l'-iHP A A N b T U K t K S

.

O PAGi. Z A K D O E K J E S [l.ikkct (i
C .IOHOAI»! J A N D I : N B O R S T E L

.

O B!U.I[:S LUIf HS /.Mk 30 nuk'.

SCHRIFTEN
gelinieerd, 36 blz.

reiniging
en verfrissing

KLAD
BLOK
200 vel

O.B.TAMPONS
pak
:

* Lf/r-XJK
...
i . . \ "• (

^

i~-.,«

Vergeet niet
mee te nemen!

avt ~''rr,'*iL

^IfêiÜ

IAMP-OLIE

{kleine wonden snel verbonden)

O T O I L E T I ' A P I t H o.

m

maten 41 t/m 46

SCHRIJF
BLOK
100 vel

O K I K I TOILCTZl.n 1 3 M » i k k

M.

OU StUkS

TENNISSOKKEN

POTLODEN
met gum en slijper
PEN ETUJ - surf ing dessin
......
99
RINGBAND • 17 rings ......... 2.49
RINGBAND -INTERIEUR 150 vel 1.79
TABBLADEN
...............
99
PASSER/TEKENSET ......... 2.98
KLEURPOTLODEN - 5 stuks ... 1.19

DISPENSER
1 ^\

DE ORIGINELE

KAFTPAPIER
rol 21/2 meter - afwasbaar

O KRUIDENSHAMI'OO !l^it.<.n 20" rjr.ir

stuks

'"

pak
5 stuks

O W A S K N I J P E R S <.,k

40

FRESH
ONES
TISSUES

LITER FLACON

1 METER
PLEISTER

STRIPPLEISTER

HECHTPLEISTER

6 cm breed
geen 1.85 maar

20 stuks,
diverse maten

lengte 5 meter
geen 1.85 maar

in diverse
gezellige kleuren

INSECTENdie moet u altijd
bij de hand hebben

ff
*» *

HOOFDDORP:
Marktlaan 55
ZWANENBURG:
Dennenlaan 19
ZANDVOORT.
Burg. Engelbertsstaat 21
NIEUW -VENNEP:
Hoodweg 1185

Zie elders in dit blad.
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De
afgelopen
week
hebben
veel Nedcrlanders verkoeling:
-gezocht aan, om
of in het water.
Plassengcbicden, en ook de
Nederlandse
kust stonden in
de warme belangstelling van
velen. Voor de
Zandvoortsc
strandpachters
was, juist aan
het begin van
het vakantieseizoen, de onverwacnte zomer,
een meevaller.
Bovendien vond
in
Zandvoort
een groots watersportevenement plaats, namelijk
het
„rondje vijverhut"
georganiseerd door de jubilerende reddingsbrigade.
Een doorslaand,
en soms ook omslaand succes,
waar door duizenden inwoners

van werd genoten
Bovendien keerde ook dit weekeinde de Zandvoortse zcezeiler, Kees Visser
terup van zijn
avontuurlijke
wereldreis. Jammer dat het laatste trajekt niet
feilloos verliep
en dat de laatste
honderd
mijl
van zijn tocht
niet op eigen
kracht kon worden
afgelegd.
Kees bereikte de
thuishaven
Umuiden met hulp
van derden, en
ook Rijkswaterstaat kwam er
aan te pas om de
Vrijheid II naar
een
veilige
plaats aan het
Noordzeekanaal
te brengen. Voor
Kees toch een reden zijn boot te
pavoiseren, uiteindelijk heeft
hij zijn solotocht
wel
volbracht

CDA EN D'66 BUITENSPEL

foto's Jenny E.Wesly

Langs de Vloedlijn

Collegev

3

ZANDVOORT - Noch het CDA, noch
de PvdA of D'66 zullen de komende
vier jaar deel uitmaken van het Co?lege van B en W van Zandvoort. De
liberalen Attema en Jongsma. alsmede huisarts Flieringa van Inspraak
Nu, zullen de zetels bezetten.
Naar verwacht zal Attema de portefeuille Publieke Werken en Bedrijven
voor zijn rekening nemen, zal Flieringa financiën, onderwijs en vorming en
personeelszaken behartigen, terwijl
Jan Jongsma verantwoordelijk zal
zijn voor het beleid van volkshuisvesting en volksgezondheid, sociale zaken, sport en recreatie, cultuur, milieu, jeugd- en jongerenwerk, alsmede
de bejaardenzorg. Op het laatste nippertje werd de vergeten „emancipatiezaken" ook nog aan deze overvolle
portefeuille toegevoegd.
Helemaal zeker is deze verdeling nog
niet, doch tijdens de vergadering werd
aan deze opzet gedacht, gezien de lijst
van- portefeuille-indeling die werd
rondgedeeld. Burgemeester Machielsen zou dan achtereenvolgens openbare orde en veiligheid, economische
zaken en toerisme, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, midden- en
kleinbedrijf en VVV en strand in de
portefeuille krijgen. Of de burgemeester hiermee akkoord kan gaan is nog
niet bekend.

Gemeentebelangen
Wat het standpunt van de groepering
Gemeentebelangen is, is nog niet duidelijk. Woordvoerder Jaap Koning
deelde de vergadering mee dat zijn
groeperir.S eerst rustig af zal wachten.
Nadat bleek dat Inspraak Nu en VVD
overeenstemming hadden bereikt
over het collegeprogram, probeerde
Ingwersen (CDA) nog van de nieuwe
wethouder financiën enige duidelijkheid te krijgen over het in de toekomst te voeren beleid. Fliering antwoordde:
dat gestreefd zal worden het takenpakket van de gemeente te handhaHet nieuwe college van Zandvoort, Attema, Jongsma en Flieringa. ven, ten aanzien van het personeelsbeleid zal een passief beleid gevoerd
eel het zwembadcomplex, de cam- spelbaar. De huisarts vond het een worden, d.w.z. geen gedwongen ontpings de Branding en de Zeereep en dolle boel worden. Het onverwachte slagen maar wel afvloeiing en niet
het aangrenzende deel van de Vondel- standpunt van het CDA vond hij on- vervangen van personeel. „De begrolaanrijweg benut kunnen worden.
fantsoenlijk, door hem werd de na- ting in evenwicht houden", terwijl pas
De aanvulling van het CDA op deze druk gelegd op de onafhankelijke pp- in de laatste plaats gedacht zal worformulering, namelijk ,,Nu gebleken is sitie die Inspraak Nu al veel jaren in den aan belastingverhoging.
dat het voortijdig opheffen van het de Zandvoortse raad inneemt en de
circuit niet zal leiden tot woningbouw harde opsteling van een partij, die het
op korte termijn en dat daarom het aantal zetels gehalveerd zag „hoogst
contract met de Cenav tot 1988 uitge- merkwaardig".
diend moet worden" werd door het Na een schorsing op woensdagavond
bleek dat de WD weinig voelde voor
nieuwe college van tafel geveegd.
een college zoals door het CDA was
voorgesteld. Toen kwam het voorstel
van een college van VVD. Inspraak
Standpunt CDa
Nu en D'66 van de zijde van Flieringa,
Al eerder, namelijk tijdens de derde die zei toch te willen streven naar e^n
Collegeprogram
collegebespreking werd een voorstel zo breed mogelijk afspiegelingscollehet door de WD opgestelde college- van het CDA afgewezen.
ge.
program werd eveneens in de laatste Door Richard van As, die sprak naZANDVOORT - De Stichting
vergadering die slechts een half uur mens het bestuur van het CDA in de Demokiaten
Zandvoort
Festival heeft zich teduurde, door de het college onder- badplaats en de oude en nieuwe fraksteunende partijen
geaccepteerd. tie werd gezegd dat deelname van het Hoewel de WD weinig voelde voor ruggetrokken uit de organisatie
Slechts één verandering werd hierin CDA aan een nieuw college alleen deelname van D'66 werd ook door van de „Grootste Braderie van
aangebracht. Met betrekking tot het mogelijk was wanneer dit college een Termes naar voren gebracht dat, al- Europa" die op zondag l auguscircuit stelt het collegeprogram nu zo breed mogelijke afspiegeling zou voerens hij eventueel aan een college tus op het circuit gehouden zou
dat tussentijdse herziening van het hebben. Dit was voor het CDA een zou deelnemen, er toch nog wel wat worden.
contract met de Cenav niet van de college van VVD, D'66 en CDA.
meer duidelijkheid zou moeten kogemeente moet uitgaan, doch het ini- Voor de VVD was dit echter niet men in het door de VVD opgestelde Men was van mening dat men zeker
tiaüef hiervoor van de huurder zal mogelijk, omdat, zo zei Jan Jongsma, college program. D'66 is o.a. van me- over zo'n duizend standhouders en tal
moeten kopmen.
een afspiegelingscollege betekent dat ning dat er geen tussentijdse verlen- van andere attrakties moest kunnen
De zin: „Een tussentijdse verlenging de collegepartners ook over een ach- ging van het Cenav contract kan ko- beschikken, wilde men van dit gebeuvan het bestaande contract in ver- terban in de raad moeten kunnen men. het circuitlawaai zou moeten ren inderdaad een uniek evenement
band met noodzakelijke investerin- beschikken.
voldoen aan de normen van de wet maken.
gen, zal in beginsel onze instemming D'66 in de persoon van Jan Termes, is geluidhinder behalve de formule-1 ra- Theatebureau P. Buchner werd ingehebben", wordt vervangen.
slechts alleen, dus kon niet van een ce. aan een alternatieve bestemming schakeld en de opdracht werd verIn de toekomst zal een „herziening " afspiegelingscollege gesproken wor- voor het circuit gewerkt moet worden leend de organisatie van dit evenevan het contract welwillend worden den.
en de nadruk gelegd moet worden op ment op zich te nemen.
overwogen.
Het bestuur en de frakties van het woeningbouw in de sociale sektor.
Ondanks vele advertenties in de grote
Het woord herziening kan dus vele CDA mzijn echter van mening dat Omdat D'66 gezien de ene zetel voor dagbladen en vaktijdschriften, was
betekenissen hebben, onder andere Inspraak Nu te veel verbonden is met de VVD niet in aanmerking kwam het aantal aanmeldingen teleurstelcontractverlenging.
de VVD (landelijk lidmaatschap) en voor het afspiegelingscollege, bevond lend", aldus Henk Opnk van de StichBovendien stelt het collegeprogram daarom wilde het CDA geen deelna- Jan Termes zich dan ook tijdens de ting Zandvoort Festival. „Wij zijn dan
dat medewerking moet worden ver- me aan een college met alleen „libera- laatste collegebespreking, die van 12 ook van mening dat wij dit evenement
leend aan aanvullende exploitatie len".
juli evenals de PvdA op de publieke niet door kunnen laten gaan. uitgaanvan het circuitterrein, waarbij eventu- De reaktie van Flieringa was voor- tribune.
de van het principe,
beter geen braderie dan een halve' 1 .
(Advertfntii')
Door het theaterbureau Buchner
wordt nu overwogen voor eigen rekening een bescheidener braderie te organiseren. dit om de standhouders.waaronder verschillende Zandvoort(wereldkampioen)
se ondernemers, die wel hebben ingeschreven niet teleur te stellen.
Maar liefst negentig procent
..Het lijkt ons echter juist te vermelvan de deelnemers die meededen dat wij ons hebben teruggetrokden aan de prijsvraag „Welke
ken," aldus één der bestuursleden van
adverteerder wordt wereldkamde Stichting Zandvoort Festival.
pioen" hadden Brazilië getipt
als wereldkampioen. Nog voor
de halve finales was dit land
echter uitgeschakeld en afgelopen zondag heeft iedereen kunnen zien dat Italië door middel
van een 3-1 overwinning op W'••• • ' • • • ' ; . ' '
'' ' •• r * , - - ' X • * , . - • •
•1ri'..^=-r
Duitsland als winnaar uit de
suede,nappa, tweed &regenkleding
bus ,s gekomen.
Uit de goede oplosingen zijn de
volgende winnaars getrokken:
Bel vrijdag voor 12.00 uur
Leonard Albers, Achterbos 49,
Vinkeveen: Esther van de Laan,
ons kantoor, telefoon
Gloxiniastraat 11, Aalsmeer; A.
Rekelhof, Gerberastraat 56, De
Kwakel; A. Groot, Oranje Nas17166
saustraat 33, Halfweg.
Donderdagavond koopavond
De waardebonnen a ƒ 100,- zijn
reeds toegezonden.
Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55
Amsterdam: leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96 -

Stichting

zich terug

S66

lamsvacht en bontjassen

Nekslag voor

Uitslag prijsvraag

Uw krant niet
ontvangen?

De politiek is waarschijnlijk het
enige beroep waartoe geen voorbereiding nodig, lijkt te zijn.
R.L. Stevenson (l850-1894V

Meisje
verdronken
ZANDVpORT - Zondagmiddag is het Turkse meisje
Emel Cakici, koud 8 jaar, op
het Noorderstrand ter hoogte van de strandhuisjes door
verdrinking om het leven
gekomen.
Het meisje, afkomstig uit
Amsterdam, was met drie
broertjes naar Zandvoort
gekomen om te genieten
van een dagje strand. Terwijl één broer op de kleding
paste, gingen de andere
twee met Emel in zee. Omdat de broers wilden zwemmen, lieten ze Emel achter
op een zandbank en hielden
op afstand een oogje op
haar. Plotseling werd het
zusje vermist en in paniek
werd overal door de broers
gezocht.
Waarschijnlijk verrast door
de opkomende vloed is het
meisje verdronken.
Het lichaampje werd door
onbekend gebleven personen uit het water gehaald
en de politie werd gewaarschuwd. Inmiddels werd
door twee leden van de
K VA van het strand tentenkamp mond-op-mond beademing uitgevoerd, terwijl
een Duitse arts die toevallig
aanwezig was, hartmassage
toepaste. Het meisje werd
met spoed naar het Marine
Hospital vervoerd, terwijl
onderweg de behandelingen
werden voortgezet, bleek
het meisje toch bij aankomst in het ziekenhuis
door verdrinking te zijn
overleden. De verslagenheid onder de broers en badgasten was groot.

Golvenbad
uitgeschakeld
ZANDVOORT - Sinds dinsdagmiddag 13 juli kan het golvenbad in
zwembad De Duinpan door een teertnisch defect niet in werking worden
gesteld. Door personeel en diroktic
wordt al het mogelijke in het, werk
gesteld dit euvel zo snel mogelijk Ie
verhelpen, doch wil men de eerste'
dagen genieten van de golven dan kan
men beter naar het strand gaan.

ZANDVOORT - Opnieuw werd
door twee schuldeisers van het
Bouwes Concern een faillissementsaanvraag ingediend. Beide
crediteuren van Bouwes die een
vordering van respektievelijk
ƒ10.000,- en ,f'40.000,- hebben,
wilden niet langer wachten. Voor
de rechtbank te Amsterdam viel
dinsdagmiddag 13 juli de voor
Bouwes teleurstellende beslissing. Als curator werd benoemd
mr. drs. J. van der Haven uit
Haarlem. Het ligt overigens niet
in de bedoeling dat het hotel
binnenkort wordt gesloten, aldus
mr. Decaen.

RONDJE VIJVERHUT- 3
Plezier voor praktisch alIe dorpsbewoners, want
deed men niet mee. dan
heeft men toch langs de
kant van de vijver gestaan om aan te moedigen of te genieten.
5

Nieuw Unicum
ontvangt gift
ZANDVOORT - Mevrouw Machielsen, echtgenote van de burgemeester,
heeft op donderdag l juli een cheque,
groot ƒ2.500,-, overhandigd aan de
penningmeester van de Stichting
Steunfonds Nieuw Unicum, mr. J. Wicherinck.
Dit geld is afkomstig van de zomerpostzegels waarvan ieder jaar 50 %
wordt gereserveerd voor o.a. instellingen van de volksgezondheid.
Dit jaar heeft de commissaris van de
Koningin voor de provincie NoordHolland de Stichting Steunfonds
Nieuw Unicum voorgedragen vooreen
gift van ƒ 2.500,-.
Het ontvangen geld is door Nieuw
Unicum gestort in het vervoersprojekt. De bewoners(sters) van Nieuw
Unicum worden op verzoek met speciaal aangepaste busjes vervoerd om
winkels, schouwburg, bioscopen, familie en vrienden te bezoeken, omdat
zij niet of' nauwelijks van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken.
De Stichting Steunfonds Nieuw Unicum financiert o.a. cie aankoop van
deze bussen. Het ontvangen geld is
aangewend ter medefinanciering van
de onlangs aangeschafte bus.
Bij deze overhandiging waren tevens
aanwezig de dames Van der Mije en
De Bruijn, die zich al jarenlang belangeloos inzetten voor de plaatselijke
verkoop van zomerpostzegels.

GEZINSZORG - Vraagt
de aandacht voor de penibele financiële situatie
waarin men
terecht
dreigt te komen, nu de
rijkssubsidie op drastische wijze is teruggebracht.

VERTREK - Plaatsvervangend korpschef Blokland vertrekt naar Naarden. Hoe denkt hij over
het funktioneren van de
politie heden ten dage?

ZEEZEILEN - Kees Vis- £
ser is weer thuis. Na een
klein jaar de wereldzeeën
bevaren te hebben, het
laatste trajekt aan hem
verteld aan onze medewerker, de heer C. Kuy-

per sr.

6 VICTORIAANS - Zand
voort in cie dertiger juren : I
was aanmerkelijk pret;;- '|
ser ingesteld dan nu. Zie ;;|
het verschil er, lees h<-i [j
verhaal van .Pa.^tfiur '|j
Voets.
\g
RONDE VAN
VOORT - Een vocrbeschouwing op het givoif.c28juli in hei centrum ;•;;;;•
het dorp gehvudfn /';;.'
worden. Ook A r. n d ach t
voor de dniiiriïccs s.or.t.ld!ï
op hm cii'cui'..

Abonnementsprijs f31,20 per jaar.
Bi|(|dciiKlt' Ijon in een open envelop .'Oink't |KM.''Hjt'! .'i;ndi!n dan:
mt'dM Antwooidnummur 61 1180 VB AmsU'ketin

Aütes:
Postcode:
Woonplaats:

Teleloon:'
Gi'O'Banknr.:
Ik betaal per jaar f 31,20.
Zandvoorts Nieuwsblad.

17
J

WEEKMEDIA 30

PAGINA

DONDERDAG 15 JULI 1982

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Er zijn nu veel koopjes te halen bij

Gespecialiseerd in

Cortina Modes

DIEETARTIKELEN
voor suikerpatiënten

Dag en nacht bereikbaar

Gedurende de opruiming geven wij

en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort.

Keesomstraat61 -Telefoon 15351

20-50% korting.

te). 02507-16123

Deze korting geldt ook voor onze bekende merken, zoals:

Vaste Kols van mijn bttn «.'

Met blijdschap geven wij kennis v a n Je geboorte van
on/c roon
RONALD
Geboren op /ondag 11 juli om 21.30 uur.

HcdrocfJ nunr dankbaar \oor wat hij voor ons gcucoi !
delen wij u mede d;it na ecu moedig en geduldig gcdr ..o
lijden van ons 11 heengegaan mijn innig geliefde n ' i . 1
ü/i/c geweldige v,jjer, jjioonvader, .schoonzoon, ^ licvcopa
PIHTER KEIZER
echtgenoot \an bs/tcr Madocsai
op de leeftijd van 72 jaar.
Zandvoort:
t. Keiacr-Madociai
Nijkerk:
B. Rot-Kcizer
M. Rot
Maremcn Es?tcr
Zandvoort:
J. Kei/er
E. M.C. Keizer-Bos
Patricia en Paul
Marcel
J. dcRoodc
E. de KoodoBol

Ronald en Cobic hakhoff-v. d. Mije
Lorenl/straai'479
Zandvoort
Moeder en ?oon verblijven in de Man.i-Siichting

BLEYLE
Dames- en herenkleding - bonneterie
Dameskleding
GEHRING
JANARD
Super dameskleding
VERSE BLUSEN blouses en tuniekpakken
HAMMER
De beroemdste rokkenfabrikant
Herenkleding voorde moderne man
VAN GILS
TRENCO
Toonaangevend in shirts
MANHATTAN
Fabrikant van het sportieve hemd
JOCKEY
Pantalons - tenniskleding
PISCAOOR
Heren-pullovers van de bovenste plank
POINT
Top 'm heren-pullovers
CAMEL
Vri/eti/dskleding

Lekkerrrrr!
Soft-ijsbij

Cortina-Modes
CORTINA INTERNATIONAL B.V.

BAKKERIJ

20-41 LK Zandvoort, 12 juli 1982
Van Lennepueg34/2

R. v. d. WERFF

De rouwdienst en teraardcbcstelling heeft hcdeirr c^plaatsgc\ondcn.

Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01

Te huur:

Heden overleed geheel onverwacht mijn zuster en tante

v

795r

GEEF UW AUTO 'M EIGEN GEZICHT

Mak. o.g.
H. W. Coster BV

weduwe van Arie Keesman
op de leeftijd van 69 jaar.

Babykamer Klaprcx». In- blank gelakt
\nren houl uitgev<x rd. Bestaande
uit. ledikant, kommodc en
op/t-( Normaal fthe95T nu
geheel kompleet voor

Kerkplein 3 - Zandvoort
Tel. 02507 -1 48 28

aan het Burg.
Fenemaplein
voor f 98,- p. maand.
Inlichtingen:

MA.RTHA FELL

laef gebreid luienruitje
m de kleur wit mei
.ippliqué
/• v
, i/m6R ( / ,
Nonnaal f-H^T5 "~>^.

Mooie positie
badpakken,
in de kleuren
marine of
zwart. Maten
36 t/m 4-i.

zomer

Tel. 02507 - 1 55 31

„

is een

Met AutoPlus-accessoires geeft u uw
auto een compleet en eigen gezicht. Altijd.
Want AutoPlus staat borg voor optimale kwaliteit en perfecte pasvorm. En voor
minimale prijs.
Kom daarom snel naar deze buitenkansjes kijken.

Babykumcr Uith)TU-> in wit latjuü uitf>tvocrd. Bestaande uit. ledikant,
kommodc en klepop/et
Normaal 34#r- Nu voor

MUTSAERTS
luxe blauwe
ribcord kinderwagen
met chr<x>m
onderstel.
Stx.*pflf vcring on
rem op rwee wielen
Voldoet aan
DIN normen
Nortnaal-3*».
Nu voor

555,-

Bijpassende boekene >pzet vaniOOr*.
Nu voor

"" 75,-

Oudholland.s
bruin, geheitste
kinderstoel Opklapbaar blad.
verstelbare u>ctensteun

Lu aller naam:
P. Paap-Fel!
Zandvoort I 2 j u l i I982
Nic. Bcetslaan 2
Correspondentie-adres:
Mevr. P. Paap-Fcll, Haltcstraat 61
De crematie zal in alle stilte plaatsvinden op vrijdag
16 juli a.s. om 13.00 uur in het crematorium te Velsen
halte Drichuis-Wcstervcld.

MAAKT UW AUTO COMPLEET.

APPARTEMENT

99,-

ongemeubileerd

te huur gevraagd
in centrum/aan zee
voor een bejaard
echtpaar.
Tel.1 6705/

020 - 5 13 53 65

TE

KOOP

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

AANGEBODEN:

royale benedenwoning
Met leedwezen vernamen wij het overlijden van mevrouw
MARTHA KEESMAN
Wij zullen ons haar goede zorgen gedurende méér dan
15 jaar voor ons gezin en vooral ook voor onze dieren,
dankbaar blijven herinneren.
C. M. J. Ruliling-Philippi

V-A-G

Nassauplein
Ind.: hal, woonk., 2 slaapk., keuken, bijkeuken,
douche, toilet.
Met voor- en achtertuin.
Vraagprijs f 135.000,- k.k.
Inlichtingen:

WONINGRUIL

P. A. H. WlJNANDS

Aangeb. in A'dam:
5-KAMERFLAT,
2e et., rust. gel.,
dichtbij openb. verv.
Gevraagd:
2 é 3 KAMERS te
Zandvoort.
Br. ond. nr. 2607
bur. v. d. blad.

TANDARTS

AFWEZIG
van maandag 12

IX- handige Prénatal wónderluier. Vouwen, strikken, klaar.
^rt O(Per 6 stuks. Nu
IÏJ,
IX' Prénatal badstof halfluier
- .,Per stuk
£f
IX' zachte Prénatal flanelluier . - Q(3Per3stuks
lU,
IX' Sterke Prénatal Piké luier
*j* qc
Nu 12 stuks voor
«jQ,
De perfekt absoberende Prénatal o - QCD
Hydrofiel luier. Nu 12 stuks voorO*f,
De warme Prénatal molton
-40 «m
onderlegger. Per 3 stuks. Nu
i D, °

t/m vrijdag 30 juli
Spoedgevallen:
tandarts Barel, tel. 18548
tandarts Doorgeest, tel. 13026
's Avonds en gedurende de weekenden

Mak. o.g. H. W. Coster BV
Tel.02507-1 5531

m nieuwe Volkswagen of Audi, eenforse
ifsruilprijs en gratis kleiduivenschieten

KINDERKLEERTJES
kijken en gezellig
koffiedrinken bij de

ROZE PALMBOOM
Buureweg 1-3,
tel. 16580

LIEVER EEN EIKEN KAMER?
Babykamcr I.eeuwebekje.
Bestaande uit: Ledikant.
Kommode 4- opzet
Normaal -H25^. Nu voor
Babi'kamcr Anjelier.
Bestaande uit: Ledikant
en komniode Samen
nu voor

Solide bruin gebeitste hou- ^^^^
ten box Maat SOxIOOcm. QU ••
Normaal449r-. Nu voor W^^7q

de bedrijven door kunt u in het
Kleiduivenschieten voor Tussen
gezellige en comfortabele Guest-House
2 personen.
van een drankje genieten en een
Hen ciaüjc
maaltijd gebruiken. Uiteraard is
naar het befanm- i
een en ander vooron^e rekening.
de Dorhoul Mees
En als u dan toch bij ons langs
jacht & schietsportkomt voor een vrijblijvende taxatie
centrum in Biddinghuizcn.'
vertellen wij u alle details over een
I lel programma bestaat ruwweg uit het dag kleiduivenschieten.
schieten op kleicluiven onder leiding
van een ervaren instructeur. U schiet
met een echt jachtgeweer en na enkele
V-A-G [Audi
oefenschoten maakt u a! uw eerste
trellers. Hen opwindende sport.

Ook kopers van een occasion
\ a n b o \ c n d e fó.OÜU,- krijgen de
beloning.

Kleiduivenschieten en een hoge inruilprijs bij uw VAG dealer
voor Volkswagen en Audi:

Auto Strijder B.V.
Burg. \;in A l p h e n s t r a a t 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

Hondenkapsakm
RENEE

975,-

495,-

Waskusscn met veilig opstaande randen.
Kies uit ecrü
met bruin
of wit

.^-wT^

/V

M(K)ie witte piratenbr(x.-k \~an
100"..katoen. Inde
maten 3-» t /m 4 2.
Nu voor

l:K?l 29^°

blotmetje.

Wie in j u l i ofaugustus bij ons
een nieuwe Volkswagen of Audi
koopt, doet een schot in de roos.
Want na een vrijblijvende taxatie
van uw huidige auto, zult u mcrken dat onze inruilprijzen momenleel erg hoog liggen.
En behalve dat u met uw
nietUN e Volkswagen of Audi jarenlang onbezorgd rijplcz.ier tegemoet gaat, verrassen wij u met een
e x c l u s i e v e en sportieve beloning.

50

VEELPOSITIEKtaDINGVOOR
HALVE PREZEN

023-313233

Bij 't Kindetwinkett/e

Veilig diep weekendbed.
(iehcel optotm'fo.ur. Met
blauw of bruin dessin.
Kompleet met matra>

95

10,

'

Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren - trimmen - wassen - ooren voetbehandeling.

Mooie bijp.Lssende

blouses van
100",, katoen
m diverse
kleuren en

Bijpassende luiermand
Ook in de KJeur
\
écru met bruin
of wil met
blauw
bloemetje

In de m.iten
^ t/nn()
Prijs \-anaf

995

13,

Mevr. Renee Truder,
Van Ostadestraat 26, tel.
15626.

14?50

G. Kol
Schuitengat?,
telefoon

13212
auto • brand • leven
alle verzekeringen

DIT EN NCXi VEEL MEER VINDT U
TERUG E>Cffi ONZE$2 PRÉNAIAL
-'^*AWINKELS.
' <
" < - . • • • •

AUTORIJSCHOOL
Phil Waaning

4

RIJKSGEDIPLOMEERD

l

&MS-VEK°_%99 ,. .oWSSf»^1

Aangesloten bij de
VZR.
Brugstraat 20,

telefoon
02507-12071

D ro giste rij
Moerenburg voor

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE
Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507-16123,

prenocol
Ommen
Ie huur
6-persoons

i Dl UIOHRAADMUI M
Dl OI'KI I M I V i l O O I ' l \AN l ï | l III m T \l (, HJ

KUNSTGEBITTENREPARATIES

RECREATIEBUNGALOW

m bosrijke omgevmy mei
zwem- en viswater
Tel. 02975-1701
na 18.00 uur

A. RITMAN
Soinwardtstraat 20. telefoon 02507 - 1 43 65.
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[RONDE VOOR HERHALING GESCHIKT

Op 28 juli razen wielrenners
door centrum van Zandvoort
ZANDVOORT - Na het succes
van de Ronde van Zandvoort
1981 waren de organisatoren, Peter Versteege van het Tweewielerbedrijf en Jan van Riessen van
de HSV De Kampioen Haarlem,
terecht van mening dat dit evenement een jaarlijks terugkerende traditie moest worden. Waren
zij toen bijzonder content met de
sestig deelnemers in zowel de
liefhebbers / veteranen en de
amateurs afdeling nu is reeds het
maximum aantal deelnemers ingeschreven. Dat betekent voor
beide klassen honderd pedaleurs,
waaronder zeer sterke amateurs
uit het gehele land.

Kcnnemerland aan de start verschijnen, doch dat de inschrijving is opengesteld v«or alle licentiehouders in
de categorieën liefhebbers / veteranen en voor het hoofdnummer de
amateurs in geheel Nederland. Hierdoor is het zeker, dat het veld dcclnemers uit bijzondere sterke renners
bestaat.
Uit het aantal inschrijvingen is duidclijk dat De Ronde van Zandvoort
bij de courcurs in hoog aanzien staat
en gezien de publieke belangstelling
van vorig jaar wordt nu een nog
grotere toeloop verwacht.

Het college van B en W, na advisering
van de gemeentepolitie, was voor dit
jaar zeer vlot met de vereiste toestemming, waardoor op woensdag 28
juli 1982 de courcurs op hun frêle
fietsjes weer voor spannende koersen
zullen zorgen. De organisatie meendc, dat er zeker nog een attractie aan
de wedstrijden kon worden toegevoegd en in dit verband zijn zij er in
geslaagd om een demonstratie fietscross, een tak van sport die razend
populair is, te regelen als voorgerecht voor de wielerwedstrijden. Deze demonstratie zal worden verzorg-d 2. Kees Lagendijk, favoriet bij de
en voorzien van deskundig commen- liefhebbers.
taar door het Stuntteam Flying Arrows uit Hillegom en plaatsvinden Liefhebbers/veteranen
ter hoogte van de start en finish in de
Bij de liefhebbers/veteranen starten
Haltestraat.
een aantal Zandvoorters die zeker
zullen proberen, voor eigen publiek, in
de voorste regionen mee te draaien.
Zandvoorters Ben van Kampen (kampipen van Amsterdam), Kees Lagendijk, Jeroen van der Meij en renners
uit de ploeg Versteege, Arthur van
Rooij, Cor Leunis (Ned. kampioen
1982 bij de veteranen) Ge Fennis (winnaar Ronde van Zandvoort 1981) Jan
v.d. Horst en Ron Bakker, zullen het
de overige deelnemers niet gemakkelijk maken. De start van de liefhebbers/veteranen is om 18.00 uur.

Amateurs

1. Piet Schijff,
amateurs.

Wat het wielrennen betreft hebben
de organisatoren gemeend er in dit
geval een zgn. „Open Ronde" van te
moeten maken wat wil zeggen, dat er
niet alleen renners van de clubs uit

Bij de amateurs die om 19.30 uur van
start gaan voor een wedstrijd over 80
km, het hoofdgerecht van de avond,
hebben zich eveneens een aantal
Zandvoorters gemeld die in het verleden goede resultaten bij elkaar fietsten. Wim Koene, de man die in 1981
voor eigen publiek de koers maakte,
Piet Schijff, Volkert Paap, maar ook
Jan van Wyk, winnaar 1981 en Maurice Shannon, de Australiër, behoren
tot de favorieten.
Uit het land komen verder aan de
start Engel Hopman, de blonde pijl
uit Warmenhuizen, Kon Smit en good-

Kunstzwemsters
behalen succes
ZANDVOORT - Kunstzwemmen in
Apeldoorn en Zaandam was voor liefhebbers van deze nieuwe tak van de
zwemsport een prettige verrassing. In
Zaandam zwommen Zeeschuimsters
tegen kunstzwemverenigingen Zwemlust De Hommel, Zwepho uit Ham en
de gastvrouwen van ZZS uit Zaandam. Tijdens deze techniekwedstrijden, waarbij het voor de deelneemsters op B- en C-nivo om de punten
ging, bereikte Annet ter Heyden een
eerste plaats en ontving zij haar Bdiploma kunstzwemmen. Op C-nivo
was Petra Rienks, eveneens van de
Zeeschuimers, de beste met 45.49 pnt.,
Vanessa Hamstra van ZZS met 44.80
pnt. bezette de tweede plaats, Renee
Verdonck, Mascha Reinders Folmer
en Arlette Sandbergen eindigden als
derde met 44.43 pnt., resp. vierde met
41.73 en vijfde met 40.20 pnt. Petra
Rienks en Renee Verdonck ontvingen
voor hun behaalde aantal punten tevens het C-diploma. De nieuwe kunstzwemsters, Brenda Molema en Ingrid
Duivenvoorden van de Zeeschuimers,
behaalden trots hun eerste kunstzwemdiploma F. Zeer overtuigend,
maar toch wel met wedstrijdzenuwen,
zwom Brigitte Peters haar verplichte
figuren als overslag voorover, duikboot, bruinvis en kraanstand en rondde het bijna professioneel af met l
minuut splozwemmen op muziek.
Haar beloning was het D-diploma, dat
zij na afloop trots en gelukkig in
ontvangst nam.

Zwembrevetten
In het buitenbad van zwembad de
Duinpan slaagden maar liefst veertien leden van de Zeeschuimers voor
diverse KNZB-zWemvaardigheidsbrevetten. Voor II slaagden Aldo Halderman, Rosalie Harkamp, Sandra van
de Fits, Leendert de Vries en Sabine
Sebregts. Marja Kinneging ontving
als blijk van waardering voor haar
zwemprestaties het reserve-diploma
zwemvaardigheid I, omdat zij bij de
zweefduik niet tot voldoende puntenwaardering kwam. Arno Westhoven
en Barbara de Wit hadden geen moeite om het zwemvaardigheidsbrevet
III binnen te halen. De cracks onder
de diplomazwemmers slaagden erin
onder deskundige leiding van KNZB
gecommitteerden, Heerkens en Hommes, aan alle eisen voor het vierde
brevet te voldoen. Daarvoor slaagden
Ingrid van de Fits, Emmy Koning en
Karin van de Berg. Speciaal te vermelden zijn de zwemmers Wander
Halderman, langebaanliefhebber gewprden, Pauline Willemse, Atalwin
Tilon en Elly van de Mije, die zich zeer
keurig en precies hielden aan de voorgeschreven eisen en tenslotte ook het
zwemvaardigheidsbrevet III in ontvangst konden nemen.
De Zandvoortse Zwem- en Poloclub,
de Zeeschuimers, heeft in eenjaar tijd
een zeer goede reputatie opgebouwd.
Een kunstzwemploeg met leden die al
over vijf van deze te behalen diplo-

ma's beschikt, een langebaanploeg
met dames en heren die weekend na
weekend de ereprijzen mee naar
Zandvoort brengt, een deelneemster
aan de WK in Equador, een deelneem-

Spectaculair
Spectaculair kunstzwemmen was
er het afgelopen weekend in Apeldoorn te zien waar de Nederlandse
kunstzwemploeg in een negen landentoernooi het opnam tegen ploegen uit Frankrijk, België, Engeland, Zwitserland, Oostenrijk,
Zweden, Denemarken. Dat Nederland met kunstzwemmen Europees
zeer hoog staat, bevestigden de
Nederlandse
kunstzwemmers
overduidelijk. Reeds op de eerste
dag na de duetten leidde Nederland met weliswaar klein verschil
voor Oostenrijk en Engeland. Bij
de sou en groepsuitvoering bleek
echter de brede basis en totale
sterkte van de Nederlandse equipe. De eindstand werd: Nederland
eerste met 64 pnt., tweede Zwitserland met 60 pnt. en derde Engeland ook met 60 pnt.
ster aan de Europese Jeugdkampioenschappen in Innsbrück, negen
deelnemers aan de komende Nationale kampioenschappen, een eerste
plaats voor de totale wedstrijdzwemploeg in de kompetitie en de promotie
van alle waterpoloteams. Een kompliment voor de Zeeschuimer-trainercoach George Sieverding, die met zijn
staf van trainers, trainsters en begeleiders de Zandvoortse zwemmotoren
op volle toeren wist te krijgen. Zandvportse kinderen, die graag en veel
willen zwemmen, kunnen bij de Zeeschuimers goed terecht.

3. Peter Versteege, organisator en ploegleider.

old Ko Zomer uit Zwanenburg en
sterke klapper Peter v.d. Knoop, die
de Olympla Tour door Nederland succesvol afrondde.
Het parcours is ook nu weer in het
centrum van het dorp, wat wil zeggen
een route die begint in de Haltestraat
(start en finish), Louis Davidsstraat,
Prinsesseweg, Koninginneweg, Kostverlorenstraat. De lengte van het traject is 1150 meter, zodat het publiek
de renners vele malen langs zullen
zien flitsen.
De organisatie is er van overtuigd dat
medewerking wordt verleend door
omwonenden en anderen, om hun automobiel die avond een ander plekje
te geven, zodat het parcours vrij is.
Medewerking is wel verzekerd van de
EHBO, ZRB, Politie en P.W., die hierdoor deze Ronde mogelijk maken.
Woensdag, 28 juli a.s., zal dus in het
teken van de wielrennerij staan en het

Om deze Ronde financieel rond te
kunnen krijgen zijn er een groot aantal Zandvoortse bedrijven bereid gevonden als spontane sponsor op te
treden, waarvoor de organisatie zeer
erkentelijk is. Deze bedrijven zijn:
strandpachters, Bloemenhuijs J.
Bluijs, firma A. Schaap, Thomas Café
Complet, Reprox, Piet Reus Vis, Bjmo, Febo, Café Oomstee, firma Graftdijk, Herman Harms schoenen, Verenigde Zandvoortse Rijscholen, Slagerij Vreeburg, Moerenburg, Taxi
Teeseling, Mickey Snacks, Versteege
Ijzerhandel, Bolle Snack, T. v. Steen
Reclame, Scotts Inn Bar, Philipsen
Mode.

Dragraces op circuit
ZANDVOORt . Zondag 18 juli
zullen in Nederland dragraces
worden gehouden, de eerste in
Nederland.
Na Engeland, Zweden, Frankrijk
en Duitsland is nu het circuit van.
Zandvoort aan de beurt voor deze sport. Op het rechte stuk van
het circuit zullen de races worden gehouden, het zijn 1/8 mijl
races.

Spektakel
Omdat er in Nederland geen vierwielige dragsters zijn, komen deze nu uit
Zweden en Engeland. Vierwielige
dragsters, de topmachines uit de motordragraces en zelfs straal- en raketwagens worden verwacht. De rijders
zullen de 201 meter bijzonder snel
afleggen, er wordt gezegd dat je het
eerst gezien moet hebben om te begrijpen welke krachten de rijders
daarbij te verwerken krijgen.
Er zjjn speciale zittribunes opgesteld,
vanwaar de hele race te volgen zal
zijn, „Van de rokende burn-out tot de
soms 350 km snelle finish".
De snelste dragrace-rijders uit Europa
en de toonaangevende Nederlanders
zullen in man tegen man afvalraces
bepalen wie de beste is.

Dragrace
Om te begrijpen wat een dragrace is,
wordt in het communiqué van de
persdienst van het circuit gezegd:
„Heel simpel eigenlek: op een recht
stuk asfalt staan telkens twee machines naast elkaar stil bij de startstreep.
De start wordt aangegeven met een
lichtpaneel wat van rood, via oranje
naar groen gaat. Wie als eerste de
finish bereikt, gaat hoe dan ook, naar
de volgende ronde. De verliezer pakt
zijn biezen, ook al heeft hij maar één
keer gereden en was het verschil
slechts een centimeter. Alles moet
wijken voor een honderdste seconde
winst. De banden worden rokend en
spinnende opgewarmd en er komt
speciale lijm op. Je moet zes dagen

moeten vertragen is nu besloten dat
op zaterdag 31 juli om 11.00 de voorronde voor het Nederlands Kampioenschap gelijktijdig zal worden gehouden met de wedstrijd om de Zilveren Vlieg. De wedstrijden worden gehouden op het strand bij Bad Riche.
Van 16 t / m 21 augustus is dan de
vlieger-vierdaagse gepland, terwijl op
zaterdag 4 september een grote FlyZaterdag 19 juni werd opnieuw beslo- Away dag wordt gehouden op het
ten de wedstrijd af te lasten. Om het parkeerterrein Zuid. 's Morgens de
gehele programma niet eindeloos te voorronde voor het nationaal kampioenschap (stabiel vliegeren) en 's middags de finale, waarna de Nederlands kampioen bekend zal zijn.
Dorpsstraat 8. Aalsmeer,
telefoon

02977-28411

Zaterdag 10 juli kon wedstrijdleider Gerard van der Toom een
grandioze tennisweek op Zandvoort afsluiten. In het Zandvoort
toernooi - hetgeen ook dit jaar
weer werd begunstigd door prachtig zomerweer - kwamen zoals
reeds was gevreesd of gehoopt, de
toch sterke Zandvoortspelers zelf
nauwelijks aan bod.
In de heren enkel B wist de Groninger
Rob v.d. Hoeven de finale te winnen
van de Amerikaan John Greenberg
die tevoren Cohen uit Prinsenbeek
had uitgeschakeld. Rob. v.d. Hoeven
had in de halve finale m feite weinig
moeite met de sterke Amsterdammer
Wim van Hoof, die tevoren Gerben
Zuydam met moeite had verslagen
Rob v.d. Hoeven drukte trouwens zijn
stempel op de B afdeling door met de
sterk terugkomende Lily Weyers de
Gemengd Dubbel te winnen en m de
heren Dubbel B samen met de Oud
Zandvoorter Marko Groot 2e te wordcn. De prachtige heren dubbel B
welke eerst om 17.00 uur begon, maar
waarvoor nog een paar honderd belangstellenden waren gebleven - leverde een verdiende overwinning op voor
de Zandvoorters Hans Bruggeman en
Hans Schmidt.

Uitslagen
HEB - !/2 fin. - R. v.d. Hoeven - W. v
Hoof G-O; 7-5
John Greenberg - A. Cohen 6-3; 6-4
Finale - R. v.d. Hoeven - J. Greenberg
6-0; 6-4
D E B • ' a fin. - X. Weller - L. Weyers 6-4;
5-7; 6-2
N. Simons - M. Kniger w.o.
Finale - X. Weller - N. Simons 6-2; 6-2
HDB - ' a fin. - M. Groot.R. v.d. Hoeven
- Kouffeld'Nielsen (A'dam) 6-0; 6-1
H. Bruggeman, H. Schmidt - Greenberg Simsme (USA) 6-4; 6-4
Finale - H. Bruggeman/H. Schmidt M. Groot'R. v d Hoeven 7-6; 6-2
GDB Finale - L. Weyers'R. v.d Hoeven - M Kramer H. Fiekert 6-1. fi-4
DDB Finale • L. Weyers M Kramer X. Weller/v. Bruggeman 7-6; G-l
HEC - >/2 fin. - R. Huveneers - R. v
Thiel 6-1; 6-2
A. Ludlage - J. Ybema 6-2; 6-1
Finale - A. Ludlage - R. Huvcneers 6-3;
6-0
DEC - ' 2 fin. - C. Quak - S. Hendrikse
6-0; 6-0
S Steenvoorde - M. Radder 6-3; 6-4
Finale - S. Steenvoorde - C. Quak 7-5,
6-4
HDC Finale - H. Goossens'A. Ludlage
- P. BeereaW. Bent 6-3. 6-4
GDC Finale - S. Steenvoorde A. Ludlage - M. Trossel/H. Goossens 6-3. 6-4
Dames
DDC Finale - N. Meyer/M. van Gerven
Bij de dames in de B wist Xandra - T. Craane/B. Santing 7-6; 6-4
Weller de jonge Nicole Simons uit
Rijen te verslaan, na eerst in 3 sets
van Lily Wevers te hebben gewonnen.
In de C afdeling was de jonge 18-jarige
Ludlage ook nu het grote struikelblok. Zo werd hij eerste bij de heren C
na winst op Ron Huveneers, won hij
samen met Huub Goossens de heren ZANDVOORT - Nadat kinderen tot
dubbel en samen met Süvia Steen- 12 jaar zijn uitgenodigd deel te nemen
voorde de mixed.
aan een opstelwedstrijd rondom het
Silvia bewees zelf trouwens, dat het thema van de indianententoonstelverlies bij de districtskampioenschap- ling die momenteel wordt gehouden
pen van de sympathieke Carla Quak in het Cultureel Centrum, wordt nu
toch een vergissing was door ook ook een wedstrijd voor ouderen georZandvoort te winnen.
ganiseerd.
Bij de dames viel de jonge n-jarige
Saskia Hendrikse op door 3 maal
winst waaronder winst op de sterke
Judith de Jong.
In de halve finale zette Carla Quak de
zaken echter weer recht. Ook in de
mixed wist Saskia samen met Gerard
Koenders (de veteraan!) door te dringen tot de laatste 4.
De dames dubbel werd verrassend
gewonnen door Noortje Meyer en Marget van Gerven door winst op de
winnaars van vorig jaar Tineke
Craane en Brenda Santing.
De finale dag was al met al - mede
door de zeer grote belangstelling - een
feest. Een feest na de grandioze barbecue op vrijdagavond, waarmee Zandvoort zelf de eerste prijs won.
De grote prijzenschat waaronder o.a.
4 kl.tv.'s voor de winnaars in de
singles, rackets, trainingspakken etc.
ter beschikking werden gesteld door
de sponsors van het toernooi, te weten:
Arfu, H.J. Kempenaar, Atlas, V.Z. Versteege, H. Boekhorst, J. Brost, Gebr.
S. van den Brink, C.B.S. Donnay,
Foto Sport, Ritter en Rothmans.
In een toespraak aan het eind van het
toernooi zegde de wedstrijdleiding
Gerard van den Bogaert, Henk Kempenaar, Lep van Lent bij monde van
wedstrijdleider Gerard van der Toorn
toe, dat volgend jaar ter gelegenheid
van het 25e open toernooi de wedstrijdleiding van plan is, het toernooi
uit te breiden met een beperkte veteranenafdeling om de oudspelers nog
eens te ontvangen. Indien het weer
ook dan meewerkt, moet het Zandvoorttoernooi een nog groter feest
worden, met goede partijen door spelers van buiten het district, dan dit
jaar.

Voorzien wordt dat de auto's en motoren als een kogel de afstand zullen
afleggen „in een explosie van acceleratie, rook en spinnende wielen". Als
klap op de vuurpijl zal Sam. A. Miller
enkele sprints rijden met zijn raketwagen, aldus Dirk Buwalda, perschef
van het circuit, in een communiqué.
Het blijkt dat deze Amerikaan onlangs het wereldrekord over de kwart
nüjl heeft gebroken met een snelheid
van 332 mul, dat is 530 km/uur. Hij
legde de afstand af in 3.8 seconden.

ZANDVOORT - Tot twee maal
toe hebben de organisatoren in
verband met de zeer slechte
weersomstandigheden op de geplande wedstrijddag de FlyAway vliegerwedstrijd om de
„Zilveren Vlieg van Zandvoort"
moeten uitstellen.

ZANDVOORT - Na haar terugkomst
van vakantie werd op maandag jl. aan
José Laan, leerlinge van de christelijke Mavo school Jaap Kiewiet, het
Mavo-4 diploma uitgereikt.

Financieel

Laete we wel weese met alkander, is
zo'n oude Zandvoortse uitdrukking
die in dit verband misschien wel een
van de meestzeggende is. Er is hard
gewerkt in heden en verleden om dit
uniek gelegen duincircuit van de
grond en zelfs uit de grond te stampen, onder omstandigheden die de
moeite van het overpeinzen beslist
waard zijn. Onder auspiciën van de
D.U.W. (dienst uitvoering werken) zijn
vele grote dingen tot stand gekomen.
De toenmalige burgemeester Van Alphen heeft toch een riante vinger in de
race-baan pap gehad.
Allemaal bekende verhalen. Het opsommen van voor en tegen van de
baan is overbodig.
Een ding dient echter niet over het
hoofd te worden gezien, en wel: Vele
zaken zijn in de loop der jaren veranderd, zo ook de gang van zaken rond
onze baan. Het behoud is een noodzakelijk kwaad, alsmede een must voor
de liefhebbers van de race-sport in
alle geledingen. Toch, met een teruglopend bezoekersaantal, een aantal
moeilijke wetten en moeilijk doende
hoogwaardigheidsbekleders is het
misschien toch wel zinnig te bekijken
wat de mogelijkheden van dit unieke
project zijn.
Er zullen uitbouwmogelijkheden gezocht moeten worden, waarbij en circuit en de belangen van (in de eerste
plaats) de Zandvoortse ingezetenen
optimaal worden behartigd. Hiertoe
geen breed overleg, geen dure jongens
met grote sigaren en hoestbuien,
maar een gezonde open visie, en natuurlijk een open portemonnaie.
De ruimte voor de nodige investeringen dient te worden gevonden. De
mogelijkheid van opheffen dient echter volledig uit het hoofd gezet te
worden, ja zelfs verbannen, met geen
enkele kans op terug. Diegene(n), die
zich hier niet in kunnen vinden, dienen de hand in eigen boezem te steken, hun motieven te onderzoeken op
zuiverheid en een spiegel te gebruiken
als zij hun uitspraken oefenen, het
onwaarschijnlijke van hun redenen
zal hun spoedig duidelijk zijn. Laete
we wel weese met alkander, kan dit
echter niet, dan zonder u, wij bieden
de mogelijkheid op meer, want er is
meer dan alleen een dak op het huis.
Zandvoort
F.J.F. Paap

PRIMEUR VOOR NEDERLAND

Fly-Away vliegerwedstrijden

Geslaagd

is zeker dat het publiek die avond op
een aantal spannende uurtjes wordt
getracteerd.

Het Circuit

per week werken om de zevende in
een paar seconden gelanceerd te worden. Net even sneller dan de ander en
zonder de tonnen kostende spullen op
te blazen, want ook dat gebeurt regelmatig als de grote Amerikaanse V-8's
de Japanse motorfietsen of de Britse
stampers met compressors, injectie
en nitrobrandstof tot twaalf, dertienduizend toeren worden opgejaagd!
Zaterdag 17 juli zjjn de kwalificatietrainingen, welke van tien uur 's morgens tot zes uur 's avonds zullen
duren. Zondag 18 juli begint het programma om elf uur met het voorstellen van de machines en de rijders,
terwijl om een uur 's middags de
wedstrijden beginnen, welke tot zes
uur zullen duren.
Op zaterdag is de toegangsprijs tien
gulden voor alle plaatsen en op zondag de toegangsprijzen vanaf ƒ 25,-. U
zit dan wel op mooie tribuneplaatsen
boven het spektaculaire gebeuren.

'leve wordt nou pas veur mai
goed 'n pretje,
't borst van de garnael in me
netje.

Opbrengst Anjercollekte
ZANDVOORT - De opbrengst van de
Anjercollekte is in 1982 beduidend
minder geweest dan die van 1981,
namelijk
ƒ 2.287,66,
tegenover
ƒ3.121,40 vorig jaar.
Nu was ook het aantal collectanten,
ondanks herhaalde oproepen, ook
aanmerkelijk lager. In 1982 gingen 26
mensen op pad voor het Anjerfonds,
in 1981 waren dit er 35. „Misschien dat
het verschil in opbrengst terug te
voeren is tot het verminderde aantal
medewerkers", aldus een woordvoerder die er aan toevoegt te hopen dat
men in 1983 weer over voldoende collectanten kan beschikken.

Door de exposant, de heer J. Heyink
uit Bennebroek, wordt een boek gegeven ter waarde van ƒ25,-, ƒ15,- en
ƒ 10,- voor respectievelijk de eerste,
tweede of derde prijs.
Voor deelnemers boven de 12 jaar is
daar de uitdaging één van de tentoongestelde voorwerpen, onverschillig
welk, na te maken. Er is keuze genoeg,
het mag van hout, leer, textiel, metaal
etc.
Vanzelfsprekend blijft het voorwerp
het eigendom van de inzender. De
voorwerpen kunnen worden ingeleverd voor 30 augustus aanstaande bij
het Cultureel Centrum, Gasthuisplein
9b te Zandyoort. Het voorwerp moet
wel duidelijk zijn voorzien van een
naamkaartje met adres en leeftijd van
de inzender.

Tandarts in
ZANDVOORT - Begin juli heeft tandarts Bert Bouwman zijn praktijkruimte aan de Pasteurstraat in
Zandvoort (ingang aan de zijde van het winkelcentrum) geopend. Al met al heeft de nog jeugdige
tandarts toch eerder een praktijk in deze wijk kunnen openen dan was voorzien.
„Oorspronkelijk dacht ik aan nieuwbouw, de plannen \yaren al getekend, maar uiteindelijk was het
toch een meevaller dat in het winkelcentrum ruimte vrijkwam. Na een rigoureuze verbouwing, toch
nog een flinke investering, zijn wij dan per l juli gestart", vertelt hij op één van de weinige zonnige
middagen die de zomer dit jaar telt.
Het „wij" slaat in dit geval op hemzelf en zijn assistente, Tineke, die hem dan wel niet hele dagen,
maar toch vrij vaak de helpende hand biedt.
In de voormalige stomerij aan het winkelcentrum Nieuw Noord is een fikse wachtkamer, plus
praktykruimte gecreèeprd, waar de rustige kleuren van de wachtkamer wellicht een kalmerende
werking hebben op de patiënten, die over het algemeen toch wel lichtelijk nerveus naar de tandarts
gaan.
Tandarts Bouwman begon vorig jaar per l september zijn praktijk in de Zeestraat, in afwachting \ an
een nieuw te bouwen praktijkruimte in Nieuw Noord. Dat dit achteraf niet is doorgegaan omdat hij in
het winkelcentrum de vrijgekomen winkelruimte kon benutten, wordt door hem alleen gezien als een
voordeel. Met de praktisch naast hem gevestigde fysiotherapiepraktijk begint de voorziening van de
gezondheidszorg in Nieuw Noord van de grond te komen, een gegeven waarmee de bewoners van deze
wijk beslist zullen instemmen.
Voor de patiënten van tandarts Bouwman is het wellicht prettig te vernemen, dat de spreekuren niet
zijn veranderd, namelijk van 8.30-9.00 uur pp maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen. Behandelingen
geschieden nog steeds op afspraak, terwijl ook het telefoonnummer: 18989, niet is gewijzigd.
Foto: Jenny E. Wesly
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OP de Grote Krocht
's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.

Boekhandel De Krocht

Bloemen houden van

Krijgt u gasten?

Gele pruimen ki

Geen bezwaar!
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid i
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713
Privé na 18.00 uur 16658.

Grote sortering

Bf8f Stuk 100 g ra m

aanbiedingsboeken
GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

Grote Krocht 17, Zandvoort

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

ij gaan NIET met
VAKANTIE maar
blijven het gehele
seizoen geopend

Dagelijks verse aanvoer bij

Te huur gevraagd
in Zandvoort:
HUIS of GEDEELTE
voor 6 pers.

Het Kastenhuis houdt opruiming

één week in
augustus.

10 tot 30% korting

Dierenspeciaalzaak

Br. ond. nr. Z608
bur. v. d. blad.

Grote Krocht 25, tel 17751

heeft het geen tijd om oud te worden

Sinds zaterdag 10 juli

Grote Krocht 28, Zandvoort.

VERMIST
CYPERSE KATER

H Myrna Bruynzeel ff
Gedipl. schoonheidsspecialiste (Stivas)||
Voor ieder huidtype een complete
£j£
schoonheidsbehandeling fö

Japonnen % prijs

Diverse
ontharingsmethoden

#

Pantalons 1/2 prijs

*

Liberty Mode
heeft heren- en jongenszwembroeken van
Trenco voor

17,50
Louis Davidsstraat 15,
t.o. VVV, telefoon 16920

AUG. v.d. MIJE

Overige zomerkollektie

30%
korting

304KAMERFLAT

Lid ANVR

voor u een extra zekerheid

liefst uitzicht op zee,
event. huurhuis
beschikbaar in
Amstelveen.
Br. ond. nr. Z606
bur. v. d. blad.

Grote Krocht 20, Zandvoort, telefoon 02507-12560/13203

VanStolbergweg 1 -Zandvoort, i
telefoon 17093
i

ledere avond geopend van 18.30-20.30 uur

Telefoon 02507-17878

Fa. Gansner & Co.

Uw adres voor:
elast. kousen,
panties, knie-en
enkelstukken
ook naar maat.
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7, Zandvoort, tel. 02507-12327.

* Bomen en heesters,
vaste planten
* Bloem- en groentezaden
* Jiffy pots
* Zaai/potgrond

KEL

Verhuizen is vakwerk!

kunnen hun auto tegen een aantrekkelijke
premie bij ons verzekeren.
Bel ons eens voor informatie
02507 -14385/17818
's Avonds 071 -410566

DUBO ADVIESBURO VERZEKERINGEN

KERKSTRAAT 20

Flink meisje of
jongen gevraagd
voor 1 keer per week
J schoonmaken van)
huis.

menu

ƒ 15.5O

VERHUIZEN?
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

TE

Heatt nu m heide zaken ons speciaal

Wij ;t|n nel h9le jaar geopend
'oor reservering vanaf 1400 uur

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

DE WIT VERHUIZINGEN

Ze«««ra«t 41 BÏHBElRflUiMIfif •""">«*••» «*
Zurtdvoort
SJÜÉSffïUlFiWlW Haarlem
T«I.02S07-15110
Tel. 023-322609

(van rrmendog t.m vrl)daH)
you/jshsoep ~
stokOiood
- gemixte gnllplaat —
3 soertan vlees tmager)
i>el vetse sslade. saus en aardappelptiree
— palacinka —
warm flenste met koude rootnvulltng

woningstoffering

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT

BINNEN-EN BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- EN GLASWERK
Nu ook het adres voor uw

Een mooi kostuum, een vlotte broek
of een leuk shirt.
DIVERSE ARTIKELEN TEGEN SCHERPE PRIJZEN.
Komt u eens kijken?

GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Vooral uw

Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

OPRUIMING

van Kleeft
Grote Krocht 19

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186.

Misschien hangt er voor u wel iets in onze

^Kwekeri]

Fam. R. Keuning
Prinsenhofstr. IA
Zandvoort
Tel. 02507 -1 63 95

Liberty Mode

Behandeling na afspraak,
ook 's avonds.
Koslverlorertsfraat 89 - Zandvoort. j
Telefoon 14692.

Te koop gevraagd

Heeft een vlooienband
om. Wij zouden het erg
op prijs stellen als iemand
die hem heeft gezien of
gevonden, ons daarvan
op de hoogte zou willen
stellen.

Omgeving Kerkstraat of
1 e ged. Haltestraat.

Booker,
Brederodestr. 172,
tel. 1 35 42

Brieven onder nr. Z609 bur. v. d. blad.

Voor al uw c.v.-, (oodgietensen dakbedekkarswerk
naar:

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507 - 1 31 76
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67.

U merki bij schade wel waarom.

Nieuw

Nieuw

Videotheek Zandvoort
Postbus 374 - 2040 A J Zandvoort

Bel voor prijsopgave en titellijst
02507-18326

in-en verkoop en
opsMjj van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel 12164/13713,
na 18.00 uur 1665S.
Fa. WAiERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

VERHUIZERS

/edere zaterdag
vanaf f 7.00 uur in
Strandpa viljoen
;;DEGOLFSLAG"
no. 16.
Tel. 02507-12883.

FOTO Quelle
Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en

ontwikkelen.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

een
wel zéér
goedkoop
montuurtje!

TALENTENJACHT EN
BARBECUEFEEST
op het strand bij
JOHNNY Paviljoen nr 7
Achter het Casino in Zandvoort,

(Zie ie wel dat Looman niet duur is!)

zondag 18 juli, aanvang 17.00 uur.

k|e
Je aardigste foto's maak je met Agfa*

A. J. v. d. Moolenstraa^ 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -'! 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

.tussen 16.00 en 18.00 uur, behalve zondags.
Wij bezorgen en halen de banden
bij u thuis.

Talentenjacht
Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Nieuw

Prominente artiesten nemen plaats in de jury,
die de jonge talenten zullen beoordelen op het
gebied van muziek-, zang-, dans- en
akteerprestaties.
Talenten kunnen zich opgeven:
telefoon 020-245852 (Harry Verkerk)
of 02507-17170

Exclusieve
betaalbare
brilmode
Erkend
kontaktlens
specialist

Haltestraat 5, Zandvoort
telefoon 02507-12174

LOOiMAN
OPTIEK
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•STICHTING GEZINSZORG GAAT DE BOER OP

Ruggesteuntje om
hulpverlening op
peil te houden
KENNEMERLAND - De Stichting Gezinszorg Kennemerland,
die jaarlijks in de gemeenten
Benncbroek,
Blocmendaal,
Heemstede en zandvoort meer
dan duizend gezinnen of alleenstaanden de helpende hand
biedt, verkeert momenteel zelf in
de zorgen. Financiële zorgen wel
te verstaan, ontstaan door de
bezuinigingen van de overheid
op het gebied van sociale voorzieningen.
Daarom heeft men de inwoners van
Zuid-Kennemerland een bvrief laten
bezorgen waarin het werk van de
stichting uiteen wordt gezet. In deze
folder wordt precies uitgelegd wat de
doelstelling en normen zijn, waar en
wanneer hulp wordt verleend, die zich
hoofdzakelijk richt op de gezinsverzorging.
Inwoners wordt aangeraden deze folder te bewaren, zodat in geval van
nood kan worden nagegaan wanneer
en waar men een beroep op deze
hulpverlening kan doen,.

men kan krijgen, de donatie moet
geheel los worden gezien hiervan.
Door de bezuiningen van de overheid
is men wel gedwongen een beroep te
doen op de burgers, wil men voorkomen dat de hulpverlening op een
zacht pitje komt te staan en is het niet
ondenkbeeldig dat er ontslagen onder
het personeel noodzakelijk zullen zijn.
Voor vijftien gulden kan de stichting
een uur hulp verstrekken. Enkele
tienduizenden guldens aan donatiegelden betekent een jaar lang hulp
voor tientallen mensen. De donateurs
zullen van het gezinszorgwerk op de
hoogte gehouden worden, via onder
meer het jaarverslag.

Jaarverslag 1981

Donateurs

De Stichting Gezinszorg Kennemerland Zuid, met als hoofdkantoor Aerdenhout sinds 1980, waarbij ondergebracht de kantoren van Heemstede en
Bloemendaal, met hulpverlening in
deze gemeenten, Bennebroek en
Zandvoort, heeft voor een exploitatieoverschot kunnen zorgen over 1981
van ƒ 46.000,- ondanks de bezuinigingen in deze sector in het algemeen.
Een bezuinigingstaak was opgelegd
van ongeveer ƒ 73.000,- en dat is gehaald.

Bovendien is bijgesloten een antwoordkaart waarin u wordt uitgenodigd donateur te worden van de Stichting Gezinszorg voor een bedrag van
ƒ 10,- per jaar (minimaal) of een brjdrage ineens te storten, wil men eerst
terdege geïnformeerd worden over het
werk van de stichting, dan kan men
ook het jaarverslag aanvragen, waarna men wellicht besluit over te gaan
tot een bijdrage.
Wanneer veel inwoners besluiten lid
te worden of geld te storten, dan krijgt
de instelling meer geld om hulp te
bieden. Het moet gezien worden als
een ruggesteuntje om de stichting in
staat te stellen de hulpverlening op
peil te houden.
Duidelijk wordt in deze brief gezegd
dat het geven van een donatie niet
betekent dat men dan eerder in aanmerking zou komen voor hulp of de
bepaling van de hoeveelheid hulp die

Het overschot is mede te danken aan
de invoering of uitbreiding van de
zogeheten
Alpha-hulpverlening,
waarbij voor gerichte hulp een aandeel werd gevraagd van ƒ6,90. Het
ministerie van CRM, had al geadviseerd deze vorm van hulpverlening
aan te wenden, om beter uit de exploitatiekosten te kunnen komen en daarom niet langer afhankelijk te hoeven
zijn van allerlei overheidsbezuinigingen op dit terrein van gezinszorg.
Kennemerland Zuid was in mei 1979
al bgonnen met de zogeheten Alphahulp en daarom was het makkelijk
vorig jaar, deze vorm van hulpverlening, naast de traditionele vormen, te
intensiveren. Er werden meer Alphauren gehaald dan in 1980 en dat leverde een bezuiniging op van ƒ 119.000,-.
Minus de „opgelegde bezuiniging"
van f73.000,- wordt de uitkomst

Kranig werk

ƒ 119.000,-. Voor 1982 omvat de opgelegde bezuinigingstaak een bedrag
van ƒ 250.000,-. Om dit te realiseren,
zal, naast het overschot van 1981,
getracht worden het aantal Alphauren nog meer uit te breiden.
De afdeling Alpha-hulp, heeft in de
afgelopen jaren overigens steeds duidelijker een eigen gezicht gekregen, zo
staat in het jaarverslag over 1981. Het
aantal hulpverleners nam van 162 toe
tot 309, terwijl het aantal Alpha-helpsters in dat jaar toenam van 126 tot
222. De vorm van hulpverlening, blijkt
zeer op prijs te worden gesteld.

Decentralisatie
Voor 1981 was de Stichting Gezinszorg Kennemerland Zuid genoodzaakt een ander beleid te voeren, met
het oog op de onafwendbare decentralisatie per l januari 1982. Er diende
gestreefd te worden naar een sluitende begroting, het op peil houden van
de hulpverlening en geen gedwongen
ontslagen. Die taken heeft de stichting kunnen uitvoeren.
Wat betreft de decentralisatie zelf,
waarbij de gelden voor gezinsverzorging in de nabije toekomst niet meer
door de rijksoverheid, maar door lagere overheden als gemeenten en met
invloed van de bevolking ter beschikking zullen worden gesteld, was het
noodzakelijk de gezinsverzorging
plaatselijk meer onder de aandacht te
brengen. Zo werd ook in 1981 aan de
welzijnsmarkt deelgenomen die vorig
najaar plaatshad in Bennebroek.
Voorts was men aanwezig op verschillende manifestaties en werden allerlei
voorlichtingsbijeenkomsten
gehouden.
Bezorgdheid was er en is er nog voor
de decentralisatie, omdat gebleken is,
dat de meeste gemeenten nog geen
instructies hadden gegeven, laat
staan een beleid konden ontwikkelen
ten aanzien van de gezinsverzorging.
Maar in het algemeen kan worden
gezegd, dat de decentralisatie naar
gemeentelijk niveau, een belangrijke
stap kan betekenen naar verdere de-

Hulpverlening van de Stichting Gezinszorg, Kennemerland Zuid
zoals iedereen die nodig kan hebben.
lijk bestel. De vraag doet zich echter
voor, of één en ander voor de gezinsverzorging een verbetering of verslechtering van de bestaande toestand moet inhouden. Men kan zich
bijvoorbeeld afvragen, zo stelt het
jaarverslag, of degenen die decentralisatie geen goede zaak vinden, bezorgd
moeten zijn over het voortbestaan
van de gezondsverzorging als werksoort, of wellicht meer over het voortbestaan van de gezinsverzorging als
instituut.
Voor de Stichting Gezinszorg Kenne-

Rondje Vijverhut sportief amusement
voor de deelnemers en publiek
, ZANDVOORT - Aan de vele evenementen tijdens het zomerseizoen in Zandvoort kan er opnieuw één aan worden toegevoegd, die het predikaat zeer ge. slaagd draagt. Rondom de Vijverhut nabij het circuit, had de
jubilerende Zaandvoortse reddingsbrigade een roeiwedstrijd
uitgedacht in vletten over één
rondje wat betekend ongeveer
400 meeter.
De 60-jarige ZRB had gehoopt op een
20 deelnemers, waardoor het voor hun
reeds geslaagd zou zijn. Doch organisator Pieter Joustra sprak van een
ongekend succes dat zeker volgend
jaar herhaald zal worden. „De belangstelling was zo groot dat 120 teams
zouden kunnen deelnemen, doch wij
konden er „slecht" 60 plaatsen anders
hadden drie avonden te weinig geweest en het moet ook weer niet te
lang duren", aldus Joustra.
Dat de meeste ploegen uitsluitend
voor de lol en de pret meededen, bleek
wel uit het feit dat maar liefst 44
teams aan de voorrondes deelnamen
in de zgn. Vijverhutklasse, de rekreanten. Deze teams zorgden voor de fraaiste uitmonsteringen. Verkleed en al
stapte men m de boot, doch veelal
waren de roeiers(sters) de kunst om de
vlet voort te bewegen niet meester.
Diverse malen stuurden de ZRB-vletten tegen de wal of er volgde een
landing op het eilandje van de Vijverhut. Sommige kregen het voor elkaar
om al duwend de boot aan de meet te

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor landvoort,
Bentveld en Aerdenhout.
Verschijnt iedere donderdag
Uitgave Weekmedia B.V., Amstelveen
Hoofdkantoor: Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
tel 02977-28411, Postbus 264, 1430 AG
Aalsmeer; geopend van 8.30 tot 17.00 uur.
kantoor: Gasthuisplem 12, ^anavoort,
tel 02507-17166, postbus 26 2040 AA,
Zandvoort; geopend maandag van 1300
tot 1600 uur, dinsdag van 10.00 tot 16.00
uur. woensdag van 9.00 tot 12.00 uur,
donderdag 10.00 tot 13.00 uuren van 14 00
tot 17.00 uur, vrijdag van.9.00 tot 12 00 uur.
Abonnamentspriji:
f31,20 per |aar. Voor postaoonnees gelden andere tarieven.
Redactie: Dick Piet (chef), Margreet
Ates (Zandvoort), Alice Verwey
(Heemstede), Jaap Kok, Bart Boeie
(Haarlemmermeer).
Verkoopleider: B. Lodewegen.
NabMorglng: Abonnees die de krant niet
hebben ontvangen kunnen op vrijdagochtend bellen tussen 9.00 en 12.00 uur,
02507-17166.
Uiterste inlevertermijn redactie: woensdagmorgen 10.00 uur.
Uiterste
inlevertermi|n
advertentie!:
woensdagmorgen 10,00 uur.

merland, betekent decentralisatie,
dat er met vier gemeenten onderhandeld moet worden over de middelen
(financiële) die ter beschikking moeten kernen. De mogelijkheid bestaat,
dat er vier verschillende fmancieringsstromingen ontstaan, tenzij de
gemeenten bereid zijn te komen tot
een gemeenschappelijke regeling ten
aanzien van de gezinsverzorging. Het
zal daarom de vraag zijn of de hulpverlening per gemeente wordt bepaald, of dat een algehele vereffening
kan plaatshebben.

Fototentoonstelling
ZANDVOORT - Vanaf l augustus cirgamseert het Cultureel Centrum in
zijn historische afdeling tweemaandelijkse fototentoonstellingen. Telkens
zal een deel van het Zandvoortse
dorpsbeeld belicht worden aan de
hand van oude foto's, schilderijen en
voorwerpen. De eerste expositie heeft
tot onderwerp het Oude Mannen en
Vrouwen Gasthuis, het voormalig Gemeentelijk Verzorgingshuis en het
huidige Cultureel Centrum, alle gelegen aan het Gasthuisplem. Het Oude
Gasthuis, dat m 1928 gesloopt werd,
stond op de plaats van de huidige
parkeerplaats aan het Gasthuisplein.
Na de sloop vonden de bewoners van
het Gasthuis onderdak in het Gemeentelijk Verzorgingshuis, dat in
1977 omgebouwd werd tot Cultureel
Centrum. Het gemeentelijk foto-archief bezit een groot aantal foto's over
de oude en de nieuwe situatie, die pp
de tentoonstelling te zien zullen zijn.
Het ligt in de bedoeling om de twee
maanden deze kleine expositie te vernieuwen, zodat een ieder gelegenheid
heeft oude herinneringen op te halen
aan de hand van deze oude foto's.
Wanneer men zelf interessant fotomateriaal heeft wordt men uitgenodigd
contact op te nemen met de artistieke
leiding van het Cultureel Centrum.

Aanvaring tussen twee deelnemende ploegen, het plezier was er niet minder om . (foto: Jenny E. Wesly)
krijgen, terwijl er een team was dat de
boot zelfs deed zinken en één ploeg
slaagde er in de vlet te laten kapseizen.
Onder de deelnemers in de Vijverhut
klasse bevonden zich o.a. een team
van de NS-directie uit Amsterdam,
diverse café- en andere bedrijven en
de Spijkerjekkies, een groep Hells Angels, die voor het nodige vertier zorgden. Op elke avond waren er voor de
meest orginele of diegene die de beste
stunt verzorgde tien taarten beschikbaar, welke grif werden uitgereikt en
opgegeten.

Zandvoort werd tweede en de Baby- plaatselijke politieke partijen, waardolls legden beslag op de derde bij de strijd gemoedelijker toeging
dan soms in de raadzaal.
plaats.

Men zegt wel eens, dat Zandvoort
zo vuil en vies is. Dat de straten
worden verontreinigd door allerhande afval en dat er aan oprmmen weinig wordt gedaan. Ik ben
het daarmee niet eens Integendeel, bij Publieke Werken wordt
daaraan wel degelijk de nodige
aandacht besteed En dan wil ik U
wijzen op de kranige pre.statie, die
leden van deze dienst vorige week
hebben geleverd in de nacht van
maandag op dinsdag bi| het opruimen van de dranghekken en het
wegwerken van het zand, dat m
Zeestraat en Kostverlorenstraut
werd gestrooid voor de kortebaandravenj. Dat was een hoeveelheid
om „U" tegen te zeggen, maar
dinsdag was er vrijwel niets meer
van te ontdekken Met man en
macht heelt men alles opgeruimd
en is daarmee tot diep in de nacht
bezig geweest, meermalen onder
niet ideale weersomstandigheden
Daarvoor had ik - en velen met mi|
- het allerdiepste respekt En men
deed het „opgewekt en blij van
zin". Ik had daarover een gesprek
met de directeur van P W . de heer
N. Wertheim. „Och" zei hij. dat
hoort er nu eenmaal bij en onze
mensen doen liet met plezier omdat ze hart hebben voor de goede
zaak en het nut van een schoon
Zandvoort wel degelijk inzien Bovendien heerst er onder onze mensen een voortreffelijke amicale
geest. De mensen verstaan elkaar
en hebben veel voor elkaar over.
Dat maakt het werken bij ons op
aJle gebied tot een groot genoegen
en ik ben er trots op. om directeur
van die allen te mogen zijn". Zo,
dat was klare taal, waar geen speld
tussen is te krijgen. Dat wilde ik
hier wel eens even vermelden. Hulde mensen voor jullie inspanning.
Hulde en dank want het is ons
allen heel erg opgevallen en door
ons allen zeer gewaardeerd. We
hadden dit nooit verwacht!

Grappenmaker
De volgende brief is een dezer dagen ontvangen door verscheidene
inwoners van onze gemeente. Ze
hebben er mij ook een toegestuurd, met verzoek, deze te willen
plaatsen in de rubriek „Met oog en
uor de badplaats door". Ik voldoe
er met plezier aan. Hier volgt het
schrijven:
Koninklijk Instituut voor Faunabeheer te Amsterdam
Artis Dierentuin en Aquarium
Plantage Kerklaan 40
1016 CA Amsterdam
Amsterdam, juni 1982
Geachte mijnheer.
Tengevolge van de uitzonderlijke
winteromstandigheden 1981 heeft
de Amsterdamse Dierentuin Artis
bij diverse soorten dieren, in het
bijzonder de apen, zware verliezen
geleden.
Aangezien het hier om vrij zeldzame en moeilijk te vervangen soorten gaat heeft de Raad van Beheer
besloten de lege plaatsen te vervangen door mensen, die een zo
groot mogelijke gelijkenis vertonen met onze slachtoffers.
De Vereniging voor Dierenbescherrning in het Dierenasyl uit uw
omgeving is zo vriendelijk geweest
ons uw adres te geven. Mede op
hun aanbeveling hebben wij u dan
ook op basis van uw opvallende
gelijkenis in manieren en voorkomen, uitgezocht om met uw met
onaardige verschijning het publiek
op passende wijze tot vermaak te
dienen. Om kleding en ander reisgoed behoeft u zich geenszins te
bekommeren. Apenootjes, beenkettingen, evenals stro om uw behoefte in te doen, zullen in voldoende mate worden verstrekt.
Een speciale wagen van onze afdeling NTZE (Nationaal Transport
Zeldzame Exemplaren) zal u over
enige dagen komen ophalen. Een
en ander is al doorgesproken met
uw werkgever, die u gedurende de
tijd dat u m Artis verblijft, dan ook
buitengewoon verlof geeft.
Bij voorbaat onze hartelijk dank
voor uw medewerking.

Of er veel mensen uit Zand voort
zullen meepaan naar aanleiding
van boven&tdjnd brief van de^e
grappenmaker, is nii| niet hekend
Apen hebben wi| m elk geval genoeg m onze contreien

De kwalle van opoe
Dit wordt een .kwalleng verhnelt]e en nog wat wetenschappehik
ook Want d'r benrie in onze zee
veul beesies. maer icn sooit is bepaeldcluk niet zo geliefd en dat
binnen de kwalle Nou wil ik hier
niet praete over de minse want
daer bmne ze ook nnder, maer
, allieme over die becsies
i
l1 De Laetijnse naem JR ..Medusa" 't
Bmne vrai zwemmende wezens: die
l zich geslachtelaik voortplante In
't Laetijn ook wel „Scyphozoa"
'enoemd. Ze kenne onderverdeeld
worre in Neteldiere en wel Kwalpohepen en Skaifkwalle D'r bmne
ook ribkwalle. maer dat bmne onderverteugemvoordigers van de
Holte-diere De kwalpohepe. dat
bmne netpldiere, bekend als de
Hydrornedusa, de zeerasp en de
zoetwaeterpohep of hyclra Die
zooi legt de iene keer eiers, de
andere keer plante ze zich op geslachtelaike menier voort
Dan heb je nog de „zeedroif", dat
binnen glasachtige doorsichtige
beesies. met 'n bol of skai vormig
hchaem, veurzien van tnlhaere. Ze
nebbe maer len lichaems-opemng
en dat is derloi bakkes. Dat bmne
ook „holte-chpr<>"
De in ons land meest voortkommende kwalle bmne de zeepaddestoel, die heb gien tentaekels en
laikt op 'n blauwe hoed. Veur ons
is ie onskaedeluk en de oorkwal,
die ook met gevaerluk is, maer wel
klaine swellinkies geeft as ie je
pakt.
Dan de kompaskwal, 'n klame
kwal met gele strepe en tentaekels
van 'n meter lang ongeveer Z'n
pamlaike beet geeft swellmgen en
'n rood vel.
De haarkwal is hardstikke 'evaerluk. je kraigt een roje kleur, alweer
swellmgen, je hoest je te barste,
kraigt 't benauwd en d'r komme 's
soort van galbulte.
De kruiskwal is bekant vaif centimeter in deursnee, het 6 c.m lange
tentaekels en komt oit Japan. De
Japaeneze benne as de dood veur
dat kreng, dus wai ook, maer.
Dan is 'r tenslotte nog 'n hiele
grote: 't Portugese oorlogsschip
daer mot je verrot veurzichtig mee
zain. omdat die krenge weke laeter
nog gelaeje netelcelle kenne hebbe, ook as ie al dood is. Waarom
steke kwalle? Nou, al!ien;g om te
vrete. Ze nebbe in de holle netelcelle een draed en in die holte zit
vergift. As die holte je hoid raekt
barst die cel oit mekaer. De draed
kroipt in je vel en dat jeukt as de
kelere. Je ken d'r in shock van
oplope en zelfs hysterische aenvalle van kraige. Wat je erteuge doen
mot is heel lenvoudig. Mit je hele
fieselefaesie de zee in, dan zoeke
naer de reste van de tejiiaekels
met de netelcelle, goed afspoele en
de gestoke plekke deppe met verdunde aemoniak, of edik-soikerwaeter of jaejem. As je erreg beroerd wordt, mot ie naer de dokter

Neem 'n goeje, want d'r benne op
Zanvert kwakzalvers an de lopende band Gae niet in de zon en in
de homopaetie 'ebroike die gaste
LeDum D-60 ertinctuur 't Is maer
dat icloi 't wete
D'r bmne veur zover ik weet gien
gangbare receppies om kwalle ie
ete, maer as i>t soms je buurn an
betreft, dan ken ]e d'r wel rauv in
Met vnendehike groet,
W.Get prof dr Ch. Pansee baile'
Commissaris Raad van Beheer
Amsterdamse Dierentuin Artis
K Sr

De bijstandsuitkeringen vanaf l
Bij de halfjaarlijkse herziening van de
bijstandsnormen zijn de netto bedragen als volgt vastgesteld:
Voor echtparen zonder en met kinderen:

is het normbedrag:
De winnaars in deze klasse de groep
per weekper maand
„Ongeregeld" kwam in het bezit van
ƒ335,05 ƒ 1451,80
één vierkante meter taart, waarvan de Voor een-oudergezinnen
meeste toeschouwers konden mees- is het normbedrag:
muilen. De Watersportvereniging
ƒ301,55 ƒ 1306,65
Het vakantiegeld bedraagt bij echtparen ƒ81,81 per maand en bij eenƒ73,63 per maand.
De strijd in de senioren klasst- was oudergezinnen
thuisinwonende (werkloze) kinmeer serieus, doch ook hier ontston- Voor
den de nodige komische situaties. Er deren zijn de normbedragen:
per weekper maand
waren ploegen bij, die probeerden bij 20 jaar
ƒ118,10 ƒ511,80
door een fanatieke start direkt de kop bij 19 jaar
ƒ 95,85 ƒ415,25
te nemen, doch dit liep in enige geval- bij 18 jaar
ƒ 79,10 ƒ 342,75
len geheel anders. De stuurman moest bij 17 jaar en
ƒ 62,65 ƒ271,45
vanaf de kant, na het startschot m de bij 16 jaar
51,50 ƒ223,10
boot springen, de tros losgooien en Het vakantiegeld ƒ bedraagt
per
dan vertrekken. Het losgooien werd maand
soms vergeten en ondanks verwoede bij 20-jarigen
ƒ49,59
pogingen kwam de vlet geen meter bij 19-jarigen
ƒ43,46
vooruit. Na dit geconstateerd te heb- bij 18-jarigen
ƒ37,81
ben maakten ook deze ploegen er toen bij 17-jarigen en
ƒ32,08
maar een grappige roeitocht van.
bij 16-jarigen
ƒ29,02
Voor alleenstaanden zjjn de normbeDe Aerodynamica's eindigde in deze dragen
klasse als eerste met de Zandvoortse
per weekper maand
Roeiberen als goede tweede, Derde bij 23 jaar of ouder ƒ 234,50 ƒ 1016,25
werden de Stuggetrekkers. In de ju- brj 22 jaar
ƒ 213,65 ƒ 925,75
nioren klasse was de zege voor de bij 21 jaar
ƒ 194,65 ƒ 843,Gladdetrekkers. Tweede Dukes of bij 20 jaar
ƒ 173,30 ƒ 750,95
Zandvoort en derde de Plesman- bij 18 en 19 jaar ƒ 167,50 ƒ 725,90
school.
N.B. In zeer bijzondere gevallen komt
Op de Blotnvond vond er' nog een het voor dat jongeren beneden de 18
onderlinge strijd plaats tussen de jaar niet meer thuis kunnen wonen en

dus alleenstaand zijn. De gemeente Biiverdiensten uit arbeid. Van het
beslist of en hoe lang hiervoor bij- geld dat een bijstandsontvanwr met
een bijbaan verdient, wordt een derde
stand wordt gegeven.
niet van de uitkering algetrokken. Bij
Het vakantiegeld voor alleenstaan- een een-oudergezm wordt dr eerste
ƒ 148,80 van wat de ouder per maand
den bedraagt per maand:
bij 23 j aar of ouder
ƒ57,27 verdient, niet afgetrokken.
bij22jaar
ƒ54.49 Onderverhuur en kostgangers Tweebij 21 jaar
ƒ49,64 derde van de overeengekomen huur
de
bij 20 jaar
ƒ49,59 wordt niet afgetrokken Van wat
r
bij 19 jaar en
ƒ43,46 kostgangers betalen, wordt 40 i< bebij 18 jaar
ƒ37,81 schouwd als verdiensten Doze verNB Het vakantiegeld wordt eens per diensten worden per kostganger gesteld op minimaal ƒ 223,25 per maand.
jaar, in juni, uitbetaald.
Evenals andere bijverdiensten wordt
Voor bewoners van bejaardentehui- een derde deel, dus minimaal ƒ74,40
zen en inrichtingen is het maandelijks per maand, met algetrokken Zijn er
bedrag voor persoonlijke uitgaven drie of meer kostgangers, dun is er
vastgesteld op ƒ245,30 (voor alleen- sprake van een pensionbcdrijf en worstaanden) en op ƒ 422,65 (voor echtpa- den de inkomsten volledig algetrokren). Het vakantiegeld is gelijk aan ken Van alle bijverdiensten samen
dat van de AOW en bedraagt voor een mag met meer worden behouden dan
alleenstaande ƒ 57,27 en voor echtpa- ƒ 372.05 per maand voor het hoofd van
ren ƒ81,31 per maand. Dit vakantie- een een-oudcrgezin (inclusief de eergeld wordt eens per jaar. in mei, uitbe- ste ƒ 148,80 per maand van bij^ erdientaald. Als de broodmaaltijden niet in ste uit arbeid); ƒ 223,50 per maand
de verzorging zijn opgenomen, ont- voor een echtpaar met ol zonder kinvangt een alleenstaande hiervoor dcren; ƒ 156,25 per maand voor een
ƒ94,45 per maand en een echtpaar alleenstaande; ƒ 83,70 per maand voor
een thuisinwonende.
ƒ 184,90 per maand.
Woonkosten. Huurders met een huur Eigen vermogen. Niet al het spaargeld
tussen ƒ217,50 en ƒ700,- per maand behoeft te worden aangesproken,
hebben meestal recht op huursubsi- voordat men voor bijstand tn aanmerdie. Bijstandsontvangers met een ei- king komt. Het vrij te laten vermogen
gen huis waarvan de woonkosten tus- is sinds l januari 1982 (dus ongewijsen ƒ 217,50 en ƒ 700,- per maand lig- zigd): ƒ 15.200 voor gezinnen; j 7.600
gen. kunnen een toeslag krijgen die voor alleenstaanden; ƒ9.200 voor begelijk is aan de huursubsidie. Bij jaarde echtparen in bejaardentehuiwoonkosten boven ƒ 700,- per maand zen en inrichtingen; ƒ4.600 voor bekan hooguit tijdelijk een toeslag wor- jaarde alleenstaanden in taejaardentehuizen en inrichtingen.
den gegeven.

HAARLEM - In een brief aan
de besturen van alle Noordhollandse gemeenten, gewesten

en samenwerkingsverbanden
hebben Gedeputeerde Staten,

de nieuwe subsidieregeling
voor het Noordhollands Ptulharmomsch. Orkest iNPO) bckendgemaakt.
Die nieuwe subsidieregeling was
nodig omdat het orkest meer taken naar zich toe wilde trekken en
omdat bil gemeen ton .steeds meer
ongenoegen ont&tond over de bijdiage die zi| aan lu-t NPO moeiten
betalen m verhouding tot wat zij er
van het orkest voor terugkregen.
Na vele gesprekken met, de gemccntebesturen en met het Orkest
hebben Gedeputeerde Staten nu
een subsidieregeling opgesteld
waarin alle partijen elkaar kunnen
vinden. In het verleden was het zo
dat de gemeente een bepaald bedrag per inwoner voor het NPO op
tafel moest leggen Nu betaalt de
gemeente alleen als het NPO een
bepaalde aktiviteit voor haar verricht.

i,r zijn vno" cl ie a k t i \ itciu P beclra
gen vastgesteld f 8 000,- vooreen
concert ƒ(| fi OüO,— voor oen kamer
orküht, f 000,— voor kooibegoleidmi; per keel uncluMcl generale
repetitie en uitvoering!, f l 500-voor een loimdconeert en ƒ 730.-—
voor educati('\ e taken per uui IX'
ze bedragen gelden met ingang
van 1983 In dat laar heelt hel NPO
de volgende aktiviteilen gepland
Concerten 62. wnkponeerten 4 kanierorke.stc'oncerten 13, kuorbegeleidmgen 2.">, leugdconemten 2-}.
educatieve taken 70 Deze aktivileiten spelen zich voor het grootste
gedeelte ai in Haarlem Alkmaar
en i op ver/oek) m de overige i;emeeiuen van Noord-Holland
De kosten van het NPO worden
voor 1983 geraamd op vunn zeven
milioen Na aftrek van de inkotnstcn-subsidir rijk, bijdragen ge• meenten- blijll er een tekort van
ƒ 3 731 500,- over. Dat woidt op
gebracht voor 60 procent door de
provincie (ƒ 2.238.900,-1 en voor 40
procent door de gemeente Haarlem (ƒ1.492600.-) Daarnaast betaalt de provincie ook de educatief
medewerker (ƒ 100.000.—), die m
dienst is van het NPO.
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AMSTELVEEN

Handig voor uw vakantie

AALSMEER

Rembrandtweg 419

Kruisweg 2a

Tel. 020-430550

Tel. 02977-22070

'n dogje AMSTERDAM

-opraimm

f200,- voordeel met *n dagje AMSTERDAM
voor 13,50

\,

ƒ 3,50 VOOR HET EERSTE COUPONBLAD. MEERDERE COUPONBLADEN l 2.- PER STUK

Een actie voor Amsterdammers en bezoekers aan de hoofdstad. Voor ƒ 3.50
kan men namelijk een couponblad bestellen (ieder volgend couponblad kost
slechts / 2,-) en de coupons zijn goed voor vriendelijke kortingen op o.a. een
rondvaart. Artis, gezellig eten, museumbezoek en vele andere attraclies.

Becopa

\ • JLB
J • PetitBateau
l » Pointer
: * Babygoed
J @ Babyschoentjes
: • Badjassen
: ® Jurkjes
l • Nachthemden
: » Pyjama's
li* • Sokken

mndub

aranka modes

Kerkstraat 19 - Parterre
2042 JD Zandvoort
Tel. 02507 -1 29 49

Dagelijks open
van 10.00 tot 22.00 uur,
ook op zondag

30% -

: « Belchic
*^
e//£., e«£.

*

y

-»*
^**.fJB-AA*

Bellissima
Claire Modes
Dibari
Mondi
Tripper
Blazers
Blouses
Broeken
Japonnen
Jassen
Rokken
Truien
T-shirts
enz.» enz.

Amsterdam wil u gastvrij ontvangen. He! aantal couponWaden. dat u wilt
bestellen is onbeperkt. De aanbiedingen blijven dit hele jaar geldig. Op welke
dag u er gebruik van wilt maken, kunt u dus zeil bepalen.
De voordeelcoupon is geldig voor T persoon en kost ƒ 3.50 elke volqende
voordeelcoupon per bestelling kost / 2,-.
Met andere woorden voor man, vrouw en 2 kinderen betaalt u voor deze
4 voordeelcoupons (ƒ 3.50 + f 2.- + j 2.- + f 2.-) / 9.50.

Hoe bestelt u9
Door overmaking van het benodigde geldbedrag. onder vermelding van het gewenste aantal
coupons, op postrekening nr. 260.728 al Rabobankrekening nr. 39.37,10.580 ten name van
Het Parool/'n dagje Amsterdam.
De couponbladen worden u dan per omgaande
toegezonden. 2e zijn ook te koop bij de VVV
voor hel Cenlraal Station m Amsterdam En
verder bij alle Amsterdamse (ilialen van de
Rabobank, alsmede hel Rabobankkantoor op
de Floriade en alle Hel Parool- en Weekmediakantoren.

De opruiming begint donderdag 15 juli a.s.

'n dagje AMSTERDAM,

tiTJf.^M«.**.»i*-Jt#*.m»ilM.

Verre reizen

V e r v o l » van pag. 6
west f-n legde in z'n ranke, nog.^t'cn t i e n nieter lange zeilboot de
..VrijiidfJ J!" pon afstand af van
bijna zestienduizend niSil.

op :;i M i l t il her vori!,-.iaar vertrok hij
< ' P ;;o;:<i;i::niort.Tii om 11.00 uur uit
l . j n n i n i " ! ) . Kees. xceman in hart en
mei i'ii. uu. t ln't diploma machinist in
/'n sa!-:, '.vist drommels goed, waar hij
;.':in h''''.nn. Kr wan-r, mensen, ciie het
'•en Iwrheliike en nnverantwoorcielijr.i-- onderneming vonden. Het leek
r i i n i r vrrsrhi'iriene nullen ook wel wat
( • n maar Keet onderschatte de geva: > n nii'! en '.vu-,l uit de meest netelige
posities toch steeds weer helhuids
ievuorscnijn ie komen. In het afgelot'ei! ;aar heb ik via Oog - Oor de
iivei'.s uuvorip op de hoopte gehouden
• v\ zijn belevenissen, hetgeen door
hem op hoire prijs werd gesteld.
.!;». het svas Kvst vvijciapavond.il. Zi.in
nii(ierli]);e \voninj_' was uitbundig ver.MI Tri met lampiuns en guirlandes en
een groet: ..welkom thuis." Om half
.rvi-n rijn avond werd hij, na een lange
.sleepreis door een vissersboot en twee
..chopen van de rijkswaterstaat, eerst
uit Engeland, later door een Holland,-e o vet-genomen, afgemeerd in de kleiHL' binnenhaven vai; Nauvverna aan
het Noordzeekanaa! ter hoogte van
\ssendelft. Hij had de „Vrijheid II"
r i j k gepavoiseerd met vlaggen van
vele wereldhavens, zodat het geen
kunst was om hem daar op re merken.
Monter en welgemoed en nog altijd
• •er doorgewinterde optimist, maar hoe kan dat ook anders • een kilo of
T.ien afgevallen! Z'n „buik.ie" was vrij-

wel geheel verdwenen.
Per taxi keerde hij van Nauwerna af
weer in het ouderlijk huis terug. Er
waren reeds een flink aantal bloemstukken en kado's van bewonderaars(sters) en ook in hartelijke bewoordingen gestelde welkomstbrieven. Kees
genoot er zichtbaar van.
Intussen is zijn laatste traject van
Cadiz naar Engeland en vandaar naar
IJmuiden niet het gemakkelijkste geweest. Van vermoeidheid was hij op
het laatste stuk in slaap gesukkeld.
Toen hij de volgende morgen vroeg
wakker werd. dacht hij: ,\Vat ligt m'n
boot toch scheer. Het bleek, dat hij in
dichte mist op een eenzaam en verlaten strand lag. hetgeen later bleek,
het strand van het eiland Wight te
zijn. Hij heeft, toen het anker uitgegooid en een eind verder dieper in zee
gebracht. Zelf heeft hij toen z'n boot,
die intussen al half gekapseisd was.
aan het ankerlouw weer in dieper
vaarwater gebracht, waarna hij via de
Engelse kustwacht op sleep werd genomen om via sleepdiensten van een
vissersboot en daarna van een vaartuig van de Hollandse Rijkswaterstaat naar de eerder genoemde thuishaven te worden gebracht.
De „Vrijheid II" bleek opnieuw een
flinke opzamker te hebben gekregen
De motor liet het voorgoed afweten en
er was ook verder nogal wat schade.
Maar de Vrijheid II is er nog. al is ie
wel gehavend en heeft de hele reis om
de halve wereld hem bijna zestig duizend gulden gekost!
Uit het onderhoud, dat ik met hem
had, bleek mij. dat hij nog steeds vol
goede moed is. Hij laat de boot opknappen, wil die daarna verkopen en
dan een grotere - 'stalem boot laten
bouwen, waarmee hij over een jaar of

drie opnieuw wil uitvaren. Thans met
zijn uiteindelijke doel: het ronden van
Kaap de Goede Hoop, waarnaar hij
reeds zo aardig op weg was, doch in
St. Helena in zwaar stormweer strandde. Als machinist wil hij intussen bij
de kustvaart aanmonsteren, om de
komende paar jaren geld voor de nieuwe tocht bijeen te krijgen. U bemerkt
het wel: zijn optimisme laat hem ook
thans niet in de steek. Kees ontegenzeggelijk het afgelopen jaar een kranige en bewonderenswaardige prestatie
geleverd. Velen hebben daar bewondering voor en met spaning wordt nu
gewacht op de volgende vertrekdatum van deze zeiler. Overigens nog
geluk gewenst met de behouden
thuiskomst,
K.sr.

WIJKVERPLEGING: zr. R. Leurdijk, CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
Jan Steenlaan 28, Heemstede. Tel. HULPVERLENING ZANDVOORT:
023-286637.
Voor informatie, advies en hulp tel.
17373. Op alle werkdagen van 11.00
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N. tot 12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus
v. Berkel, Zeestraat 71, Zandvoort. 100, 2040 AC Zandvoort.
Tel. 13073.
STICHTING WIJKRAAD NIEUW
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr. NOORD: telefoon 18083.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort. Tel. 02507-14437, b.g.g.
023-313233.

Horlogerie

C. WAANING

RONDVLUCHTEN

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847.

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
daarvan moogt, ja moet u alles weten en vergissen kunt u zich nooit wanneer het om keuze
en kwaliteit van zijn uurwerken gaat.
Horloges, klokken en wekkers die moeilijk
te evenaren zijn.

perNLMCityHopper/i

GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht».
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 14.00 uur.

CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER
(CPA) KENNEMERLAND: ongevallen 023-319191, besteld
vervoer tel. 023-319277.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.

" per persoon

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.

AKTSITN
MAATSCHAPPELIJK
Huisartsenpraktijk Bouman en Mol: ALGEMEEN
ZANDVOOHT:
arts G.J.J. Mol, telefoon 15600 en WERK
l, telefoon 13459 Ib.g g
15091. Verdere inlichtingen omtrent Noorderstraat
of 320464). Spreekuur op
de weekenddiensten worden verstrekt 023-320899
via de telefoonnummers van de Werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,
huisartsen. Anderson tel. 12058, maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Drenth tel. 13355, Plieringa tel. 12181, Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor ieZwerver tel. 12499.
dere inwoner van Zandvoort, celdt
dat er voor de vrager geen k< sten
verbonden zijn.
TANDARTS: telefoon 023-313233.

Wal veel mensen van elkaar denken te weten,
kan dikwijls juist genoeg zü" om zicli
in elkaar Ie kunnen vergissen.
A. S. C. WALLIS (l 856-1925)

f.45,- kind.to'. 12jr.
l

Komt u eens kijken in zijn showroom, 't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling mei elektronische apparatuur.

WERKLOZENCOMITË: spreekuur iedere maandagmorgen van 11.00 tot
12.00 uur in de openbare bibliotheek.
Op dat tijdstip ook telefonisch bereikbaar onder nr. 14131.

Reserveringen/ inlichtingen:

tel. 020-49/J07O
of 020-492781

mm
""' ^

FHenrJyalthetirne.

WETSWINKEL

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
CRISISCENTRUM: Schotersingel 2
Haarlem. Tel. 023-250198. Geeft direkt
hulp wanneer u die nodig heeft bij
acute problemen.

Ommen
te huur
6-persoons

RECREATIEBUNGALOW
in bosrijke omgeving met
zwem- en viswater

Tel. 02975-1701
na 18.00 uur
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NIEUWE KORPSCHEF VAN NAARDEN:

„Waarom zou ik in een goed draaiende
winkel schroefjes willen aandraaien"
ZANDVOORT - Uiteraard bijzonder blij met deze benoeming. Dat
zegt hoofdinspekteur H. Blokland van het Zandvoortse politiekorps over zijn benoeming tot
korpschef van de Gemcentepolitie van Naarden.
Per l augustus zal de heer Blokland in Naarden beginnen, voordien heeft hij dan al afscheid
genomen van het Zandvoortse
korps, waar hij elf jaar plaatsvervangend korschef is geweest.
Een opvolger is al geïnstalleerd,
zodat Blokland wat dat betreft
met een gerust hart kan vertrekken.

het vak te gaan. Aan de andere kant
bestaat er het gevaar, dat je na een
aantal jaren het kontakt met de praktijk verliest. Er was sprake van dat de
school naar Zutphen zou verhuizen.
Mijn vrouw en ik komen uit het westen en zagen dat echt niet zo zitten.
Toen ontmoette ik Van Maris, die
gastdocent was. Je praat eens wat en
„zo is het gekomen", zoals weieens
wordt gezegd."

Sollicitatie
Op de vraag of de hoofdinspekteur na
het vertrek van korpschef Van Maris,
in oktober 1980, had verwacht zelf
korpschef in Zandvoort te worden,
wordt een vlot antwoord gegeven.
„Kijk, deze vraag is mij wel meer
gesteld en ik zou eerst iets willen
uitleggen. De politie is geen bedrijf in
die zin, dat er een automatische opvolger is. Het gaat bij ons hetzelfde als
in het onderwijs. Hoe vaak gebeurt
het niet, dat een waarnemend schoolhoofd niet benoemd wordt tot hoofd
der school, wanneer er een vacature
ontstaat? Bij de politie gaat het vrijwel identiek, rs er een vacature, dan
kun je solliciteren, de kwestie van
opvolging is geen automatisme. Je
kunt solliciteren, maar je hoeft het
niet te doen. Je kunt bijvoorbeeld
best een heel andere standplaats in je
hoofd hebben. Nogmaals, wanneer je
solliciteert, dan hoop je dat je wordt
aangenomen als korpschef. Je bent
dan blij wanneer je dat baantje krijgt,
zo niet, dan heb je pech gehad, zo
eenvoudig ligt dat", aldus Blokland
die er aan toevoegt dat hrj altijd
bijzonder plezierig in Zandvoort heeft
gewerkt met Van Maris, maar dat ook
tussen hem en korpschef Menkhorst
het afgelopen jaar een uitstekende
verstandhouding is ontstaan.

Het korps, waarvan hu tot chef werd
benoemd, is iets kleiner dan dat van
Zandvoort. Het telt namelijk veertig
man, en ook de gemeente heeft duidelijk een iets kleinere toeristische funktie dan Zandvoort. „Hoewel de recreant niet vergeten mag worden",
zegt hij, „want Naarden is rijk aan
natuurschoon en speciaal de watersporters en natuurliefhebbers weten
Naatden wel te vinden, wanneer je
denkt aan het Naardermeer, het Gooimeer dat een onderdeel vormt van de
Randmeren, en niet te vergeten OudValkenveen, dat jaarlijks toch ettelyke tientallen schoolreiskinderen ontvangt."
Uiteraard een heel ander werkgebied
dan Zandvoort. „Wat dat betreft is en
blijft Zandvoort een unieke plaats
innemen onder de steden en helemaal
onder de badplaatsen langs de Hollandse kust", aldus Blokland, terwijl
hij erop wijst dat gedurende de periode dat hij in Zandvoort werkzaam is
geweest, onder andere het eerste casino in het dorp verrees, Zandvoort
wereldvermaardheid geniet door zijn
circuit, en niet te vergeten het grootste en langste naaktstrand in Holland Beweging
heeft.
Volgens Blokland is het een goed
gegeven, dat de politie in beweging is,
dat ook andere overlegorganen meer
Plaatsvervangend
bij het werk van de politie in het
Op l oktober 1971 kwam de heer algemeen worden betrokken.
Blokland naar de badplaats als „Vandaag de dag is er een driehoeksplaatsvervangend korpschef van de verhouding tussen de burgemeester
heer Van Maris. Daarvoor was hij als bestuursambtenaar, de officier
werkzaam geweest in Haarlem, terwijl van justitie als de rechterlijke macht
hij van 1968 t /m 1971 docent aan de en de politie als opsporingsapparaat.
kaderschool voor de Dienst Gemeen- Ik vind dat deze samenwerking spetepolitie in Hilversum is geweest. ciaal in deze regio en helemaal in
Over die periode zegt hij: „de kader- Zandvoort goed van de grond is gekoschool was pas opgericht en het was men en ook goed funktioneert. Het
een hele uitdaging om daar de briga- kan altijd beter natuurlijk, maar de
diers voor te bereiden op hun kader- eerste aanzet is er en ik verwacht dat
funktie. Dat werd heel breedschalig deze in de toekomst nog meer uitgeaangepakt, het betrof hier een vor- breid zal worden."
ming op zowel politioneel, als wel Het uitstippelen van een gedragslijn,
maatschappelijk en cultureel gebied. waarbij de maatschappelijke funktie
Ik vond het wel een uitdaging, zo van de politieman (zonder dat deze
vanuit de praktijk naar de theorie van ontaardt in die van een maatschappe-

Rekreade - krant
Evenals voorgaande jaren start
ook dit jaar weer de Rekreade
voor de kinderen van Zandvoort. Onderstaand volgt het
nieuws zoals wij dat van de
leiding van Rekreade ontvingen:

Zondag
18 juli im
zal het 15e jaar zijn, dat we

present zijn voor de kinderen
van Zandvoort en de gasten.
We gaan er weer een grandioos
feest van maken. We beginnen
uit jaar niet op maandag maai
op zondagavond om 18.30 uur
met een poppenkastvoorstelling in het winkelcentrum' in
noord en om 19.15 uur op het
Jan Snijerplein in centrum.
Vanaf maandag kun je ons vinden in de Noodkerk in noord
(Linnaeusstraat) en in de Klimopkleuterschool in de dr. de
Visserstraa t. Het thema voor de
eerste week in centrum is „uitvinder Aldijaphima prutst
maar raak" en in noord gaan we
een week aan de haal met „Pinp
de clown". De toegangsprijs is
f 0,75. 's Morgens zijn we er van
10-12 uur en 's middags van 3-5
uur. Tot kjj'k allemaal'

Na vier vergaderingen, in totaal
zp'n zes uur met de nodige schorsingen, is de collegevorming in
Zandvoort „rond". Het collegeprogramma opgesteld door de
VVD is door de collegeondersteunende partijen geaccepteerd,
zelfs punten en komma's behoefden plotseling niet meer ingevuld te worden, zodat politiek
Zandvoort rustig met vakantie
kan gaan, hetgeen dan ook van
het begin af aan in de bedoeling
heeft gelegen.
Het college zal worden gevormd
door de liberalen Attema (Publieke Werken) Jongsma (volkshuisvesting en sociale zaken,
sport en recreatie, cultuur volksgezondheid, milieu, jeugd en jongerenwerk en bejaardenzorg. De2e toch al dikke portefeuille
werd op het laatste moment nog
uitgebreid met emancipatiezaken).
De portefeuille financiën en onderwijs zal worden beheerd door
P. Flieringa, van Inspraak Nu.

Van een „zo breed mogelijk afspiegelingscollege" waar de WD als grootste winaar van de gemeenteraadsverkiezing de mond vol had, is weinig of
niets in de praktijk gebleken en de
tevreden uitdrukking van één der toekomstige wethouders, na afloop van
de derde vergadering „Het is precies
ZANDVOORT - Van het WV-kantoor zo gelopen als wij verwacht hadden"
werd bericht ontvangen dat de navol- in aanmerking genomen, kun je je
gende evenementen de komende natuurlijk afvragen of de WD ooit
week zullen plaatsvinden. Voor nade- van plan geweest is een „zo breed
re informaties gelieve te bellen, het mogelijk afspiegelingscollege te vorWV-kantoor, Schoolstraat l, tel. men.
Haaks hierop kan dan nog worden
17947.
geplaatst, de opmerking van een anZaterdag 17 juli: Vuurwerk, strand
voor Rotonde, aanvang: ± 22.00 uur.
Zondag 18 juli:Talentenjacht op het
strand bij pav. 7 Johnny. Inl. tel.
020-245852 of 02507-17170.
Zondag 18 juli:Dragsters op het circuit van Zandvoort.
Donderdag 22 juli:Openlucht vismaaltijd, Gasthuisplein, aanvang:
19.30 uur, uitwijkdatum donderdag 29
juli.
Vrijdag 23 juli:Film-inn, Openbare
Bibliotheek, aanvang: 21.00 uur, toegang gratis.
Zaterdag 24 juli:Voetbalwedstrijd
PEC Zwolle-Volendam (A-teams) terrein Zandvoort '75, Binnencircuit, ing.
tunnel Oost, aanvang: 19.00 uur.
Zaterdag 24 juli:Grote prijs van
Zandvoort, Circuit van Zandvoort,
aanvane: 13.00 uur.
Zondag 25 juli:Standwerkersconcours, Centrum, aanvang: 13.00 uur.
Zondag 25 juli:Clubwedstrijden zeilen,
Watersportver.
Zandvoort.
Zuiderstrand, aanvang: 12.00 uur.

Evenementen

17373
MENSEN helpen MENSEN
Een reddingslijntje.
Als de zee u te hoog gaat.

Na elf jaar neemt
plaatsvervangend
korpschef

af-

scheid van het
Zandvoortse politiekorps. Met een

BLOEMENDAAL - Evenals vorig jaar organiseert de Akademie voor
Natuurgeneeskunde, Koepellaan 8, Bloemendaa], een avondcursusprogramma voor geïnteresseerden. De cursussen beginnen vanaf
maandag 6 september. Elke cursus omvat zeven avonden van 19.30
tot 21.30 uur. De eerste les is een kennismakingsles. Men betaalt pas
na afloop van de eerste les, als men besluit de hele cursus te volgen.
De kosten zijn, afhankelijk van het inkomen, 70 tot 100 gulden.

beetje weemoed,
maar de nieuwe
baan is wel een
uitdaging.
Foto Jenny E. Wesly

iijk werker), steeds heel duidelijk
zichtbaar wordt. „Ik persoonlijk ben
van mening, dat misschien ook de
geestelijkheid, in het algemeen, bij dit
overleg betrokken kan worden. Ik persoonlijk verwacht dat inschakeling
hiervan toch ook kan bijdragen tot
oplossing van problemen van deze
tyd", zegt ntf.
Duidelijk is Blokland van mening, dat
de politie als opsporingsapparaat signalen uit de maatschappij kan opvangen, die een andere aanpak behoeven
dan de politionele. „De politie kan en
wil meer dan alleen maar opschrijven
en bekeuren. Wy krijgen nu hulp waar
wij het vroeger moesten ontberen. Ik
denk aan de zogenaamde „vaste klanten", die toch meer patiënten waren,
die hulp behoefden die wij niet kónden verlenen. Tegenwoordig is het
samenspel tussen de diverse instanties beter en vallen deze „patiënten"
niet direkt meer tussen wal en schip,
alhoewel er natuurlük altijd gevallen
bij zullen zijn die dat wel doen."
Blokland verwacht niet direkt dat hij
rigoreuze veranderingen in Naarden
zal gaan aanbrengen. „Voorlopig lijkt
het een goed draaiende winkel en
waarom zou ik schroeven willen aandraaien die al vastzitten? Daar voel ik
niet zo veel voor."

politie, dat de éne afdeling niet weet
waar de andere mee bezig is, heeft
Blokland in Zandvoort niet zo ervaren. „Ik weet dat dit wel eens wordt
genoemd „eilandjespolitiek", ieder op
een eigen eiland. In Zandvoort hebben wij daar nimmer last van gehad,
wij kenden elkaar allemaal en ook de
diensten lopen vlak naast elkaar. Bovendien zijn wij hier zo klein gehuisvest, dat wy allemaal wel op de hoogte zijn met de dagelijkse dingen van
elkaar."
Een verandering had Blokland graag
gezien in het verkeer. „Speciaal voor
kampeerders, daar had ik toch wel
graag een oplossing voor gezien in de
periode dat ik hier heb gewerkt. Het is
in Zandvoort allemaal zo nauw met
elkaar verweven. Een caravan arriveert uit Duitsland, pakweg het Ruhrgebied. Die mensen hebben er 400 km
opzitten en zijn blij dat ze er zijn.
Parkeren op de boulevard. Dan moet
je ze wegsturen, waar naar toe?
Niemand die het weet, want een goede
opvang voor langkampeerders zoals
nu de „campers" is er niet. Nog afgezien van de hygiënische problemen,
neemt één caravan of camper beslag
op drie parkeerplaatsen. Dat betekent drie automobilisten die een parkeerplaatsje zoeken in het dorp en dat
betekent weer parkeeroverlast voor
de bewoners. Een vicieuze cirkel waar
Zandvoort
je niet uitkomt. Want het probleem
De klacht die tegenwoordig wel eens van die kampeerder die met vrouw en
wordt gehoord ten aanzien van de kinderen van de zee wil genieten, zie

je als politieman ook wel. Watje moet
doen is ze wegsturen, zonder een andere suggestie te geven. Waneer er nu
eens een goed kampeerterrein voor
deze toeristen zou komen. Ik zou ook
niet weten waar dat zou moeten worden aangelegd, of het zou het binnenterrein van het circuit moeten zijn,
maar ja?"
Een oplossing op korte termijn voor
zowel het wegverkeer als de kampeerders ziet Blokland niet. „Daar zal men
in Zandvoort nog wel generaties lang
mee gekonfronteerd worden."

Op maandagavond worden gegeven:
irisdiagnose, plantengeneeskunde, lichaamsbewust met haptonomie en
psychosynthese. Op woensdagavond:
homeopathie, bach-remedies en Oosterse massage en reflexoloif.e. Iedereen kan meedoen; er is geen bepaalde
vooropleiding vereist.

Afscheid

Plantengeneeskurde. Aan de hand
van dia's van pir.'iten worden frappante relaties en eenheid met andere
therapieën (kleuren, homeopathie,
astrologie en getallensymboliek) en
hun werking op lichaam en ziel ven de
mens besproken. Min Leone (-reit deze
cursus en laat ook zien waarom iecler
mens zijn eigen sym- en antipathische
kruiden heeft.

Het afscheid van hoofdinspekteur
Blokland zal informeel geschieden.
„Dat hoeft voor mij niet anders. Gewoon een afscheid voor het korps in
de kantine op 21 juli, daarna van 16.30
tot 18.00 uur zijn mijn vrouw en ik
aanwezig om afscheid te nemen van
de mensen die dat willen.
Er zh'n toch altijd vrienden en bekenden die je anders mist. Overigens, de
eerste maanden wonen wij nog in
Zandvoort, ik ga in Naarden eens
rustig rondkijken. Eén ding is zeker,
wij zullen de rust van de Voltastraat
in Zandvoort Noord zeker missen.
Wanneer je daar woont, vergeet je dat
het een drukke badplaats is, wat dat
betreft zullen wij misschien nog lang
moeten zoeken voordat wij iets naar
onze zin gevonden hebben", voorziet
hij.

Irisdiagnose. In de ogen weerspiegelt
zich de gezondheidstoestand van het
hele lichaam. Een inleiding wordt verzorgd door Jeroen van de Kruyf, docent aan de Akademie.

Psychosynthese. Een psychologische
benadering van heel-worden, zelfverwerkelijking van zowel het bewuste
aJs het onbewuste. Gewerkt wordt
vanuit de eigen ervaring en onderlinge uitwisseling. Methoden, meditatie,
geleide fantasie, tekenen, gesprek en
beweging. Jan Taal (psycholoog) leidt
deze cursus.
Homeopathie. Na de behandeling van
de theorie wordt de toepassing bij
eenvoudige gezondheidsproblemen
toegepast. Maurice Gregoire is de docent.
Oosterse massage en reflexologie.
Perrie Cornet leert hoe het masseren
van energjebanm en -punten inzicht
kan verschn.Tcn in allerlei disharmonieën c/iekten) in het lichaam. Ieder
kan zich deze vorm van massage eigen maken.

Bachbloemremedies. De 38 bloesems
van dr. Bach zijn een manier om
Astrologie. Een vervolgcursus door innerlijke
storingsbronnen op te spoHetty de Boer.
ren. Bijvoorbeeld klachten als lusteloosheid, depressie, angst, heimwee.
Haptonomie. Via speelse oefeningen Deze cursus is vooral bedoeld om aan
leren ontdekken hoe je kunt genieten jezelf te werken. Colette GerarcJ vervan behoedzame aanrakingen om te zorgt deze cursus.
komen tot intuïtieve massage. Janna Wie er meer van wil weten kan inforDuijfjes, fysiotherapeute, geeft deze matie aanvragen bij de Akademie
niet-therapeutisch gerichte cursus. voor Natuurgeneeskunde HippocraZij heeft zich vooral beziggehouden tes, Koepellaan 8, Bloemendaal, tel.
023-273134.
met zintuigelijke ervaring.

der nieuw raadslid van de WD, die
zegt „Met spijt te hebben geconstateerd dat het CDA afhaakte. Dat hadden ze nooit mogen doen."
Dit alles gezien en gehoord hebbende,
kan men zich afvragen of de waarschuwing van voorzitter Pas van de
groepering Gemeente Belangen, „Dat
de WD niet in onderlinge verdeeldheid uiteen mag vallen" nou werkelijk
zo „belachelijk was" als dit tijdens de
afgelopen vergaderingen werd opgevat.

Afspiegelen
Was het van het begin al duidelijk dat
de socialisten in de badplaats weinig
voelde voor mede-of samenwerking
aan een college, waarin ook de WD
zitting zou hebben, de uitspraak van
de fraktievoorzitter van de PvdA op
de avond van de verkiezingen, loog er
niet om.
Tijdens de tweede gespreksronde liet
de PvdA het afweten. De belangen
van circuit en woningbouw zijn gezien
vanuit de gezichtspunten van deze
beide partijen onverenigbaar.
Spannend werd het toen het CDA in
de derde ronde ook uit de boot stapte.
Richard van As, die nadrukkelijk
sprak namens het bestuur en de oude
en nieuwe fraktie, legde uit dat een
college van CDA, WD en Inspraak
Nu voor het CDA onaanvaardbaar
was, omdat de liberalen hierin te sterk
vertegenwoordigd zouden zrjn en het
voor het CDA geen werkbare basis
vormde.
Bovendien verwoordde Richard zo
duidelijk alléén het standpunt van
bestuur en fraktie, dat iedereen het
gevoel kreeg dat hij er persoonlijk een
andere zienswijze op nahield.
Argument dat werd gebruikt was dat
Inspraak Nu een te sterke binding

Jan
Jongsma,
hoi, toch wéthouder!

met de WD heeft, in verband met een de collegevorming, en dan pas over
landelijk lidmaatschap. Zijn voorstel het collegeprogram. Bovendien was
het standpunt van de WD ten aanwas WD, CDA en D'66.
zien van D'66 al bekend. Had Jongsma dat niet even tevoren duidelijk
Verontwaardiging
laten weten?
Voor de goede orde werd er toch maar
Uiteraard reageerde Flieringa uiterst even geschorst „om overleg te pleverbolgen
op
dit
voorstel
van
het
gen".
CDA.1 Inspraak Nu was volstrekt onafhankelijk van welke landelijke politieke partij dan ook, en het verlies van
het CDA van twee zetels werd de
christen demokraten nog eens onder
de neus gewreven. Ook André Gielen
deed een duit in het zakje door te
vertellen dat zijn overgrootvader minister was geweest en dan nog wel
voor de KVP.
Nu is dat natuurlijk al heel lang geleden, het CDA kan zich Gielen nog
herinneren als WD raadslid vier jaar
geleden. Kort en goed, er moest geschorst worden om overleg te plegen.
Precies dertien minuten later kon de
voorzitter de vergadering weer openen, en deelde Jan Jongema mee dat
de WD fraktie zich had uitgesproken
tegen het voorstel van het CDA.
D'66 kan wel een wethouder leveren,
maar bezit dan geen achterban meer
in de raadd, voor de VVD onaanvaardbaar.
Hij stelde dan ook meteen voor, een
college van twee WD'ers en één Inspraak Nu.
De woordvoerder van Inspraak Nu Voorzitter Pas van Gemecntebewilde duidelijk niet al te happig reageren op dit VVD voorstel. Hij wilde langen, lijkt toch in de toekomst
eerst nog eens de mogelijkheid onder- niet helemaal in de pas te gaan
zocht zien van een WD, D'66, In- lopen met de college-ondersteuspraak Nu college.
nende partijen.
Jan Termes, die tot op dat moment
rustig had afgewacht wat de bespre- De beste mensen
king zou brengen, reageerde door op
te merken dat D'66 wel bereid was om Inspraak Nu is de verkiezingen mgeaan het college deel te nemen, maar gaan met de leuze „De beste mensen
dat de uiteindelijke beslissing afhangt op de beste plaatsen". De houding
van de PvdA werd door Flieringa dan
van het college programma.
Dit was natuurlijk een tikje lastig, ook betreurd, want de beste wethouwant men wilde eerst spreken over de der was ongetwijfeld Aukema Reweest

(trouwens de wethouder aanwezig op
de publieke tribune kreeg herhaaldelijk lof toegezwaaid, zo erg dat hij er
verlegen van werd, en dat wil voor
Aukema toch wel wat zeggen!)
Duidelijk liet de woordvoerder van
Inspraak Nu uitkomen dat hij veel
gevoeld had voor een zo breed mogelijk afspiegeling^ college, maar verbazing was er bij hem geweest dat zowel
PvdA als CDA, de grote verliezers van
de verkiezingen geen water bij de wijn
wilden doen.
Daarom, en slechts daarom alleen
wilde Inspraak Nu dan wel met de
WD in zee gaan. „Aan een politieke
chaos heeft men niets en bestuurd
moest er worden", aldus de huisarts.
Nog even ds verkiezing terugbrengend in de herinnering blijft de uitspraak van André Gielen, dat een
makelaar niet huis hoort op de post
Publieke Werken, toch goed genoeg
voor het plaatsen van een vraagteken.
Komt, Jelle Attema op de post Publieke Werken in een college, waaraan
ook Inspraak Nu deelneemt?

mischien heeft men dit in de toekomst
ook niet meer nodig.
Enige spanning kan nog tegemoet
worden gezien tijdens de installatie
van de nieuwe raad. Pas dan zal
blijken of ook iedereen die gekozen
werd, zitting neemt in de nieuwe gemeenteraad. Er lijkt wat spanning te
heersen in de CDA-fraktie, waar misschien een oorzaak wordt gezocht
naar het grote verlies.
Het verlies van de PvdA lijkt deze
fraktie tot een hechtere eenheid gesmeed te hebben, getuige de voltallige
fraktie op de publieke tribune. Het
gerucht dat de wethouder zou plaats
maken voor de voorzitter van deze
partij lijkt uit de lucht gegrepen.

Rekensom
De collegevorming werd dus op maandag 12 juli afgerond. Moest er nog een
vergadering uitgeschreven worden
om ook dit te beslissen, binnen een
half uur was de zaak bekeken.
Attema, Jongsma en Flieringa vormen het college. Ondersteuning van
het collegeprogram betekent in dit
geval acht plus drie is elf.
Gemeentebelangen, zo enthousiast
begonnen aan de besprekingen rond
de collrgevorming, waar voorzitter
Pas iedereen leerde rekenen door zijn
optelsommetje acht plus één is negen,
de oppositie achterlatend met „wij
met z'n achten", heeft rustig afwachtcnd de laatste ronden gevolgd.
Flieringa: Dan maar zonder afWel werd tijdens de tweede ronde spiegelingscollege,
maar bcduidelijk dat de VVD niet zo zeker
moet zijn van het acht plus één, maar stuurd moet er worden.
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Warm
Emdehik, eindelijk schijnt, de
zomer van 1982 voor de verandonng eens een echte zomer te
worden.
Door de strandpachter.s wordt
dan ook opgelucht adpmgehaald, alhoewel het af en toe zo
druk is dat er amper tijd ia om
adern te halen
Door het KNMI werd gemeld
dat Nederland al veertien zomerse dagen heeft geteld, dat
wil zeggen temperaturen boven
de 25" C.
Op het strand is het een geknoel van do badgasten die
verkoeling zoeken en ook de
deelnemers aan hetjeugdkamp
d .n van 12 -.lü.iuli op het strand
Vii'rdt gehouden door de Stichnng Dagkamp Zandvoort, moyen niet kl^'U'n
Tot, nu toe nceft men dit jaar
tuu.Toke'id wei-r, en de jeugdige
Air„.terdan;rmTS komen dan
on): ?eker geen zon tekort dit
Triest
B'izondiT 'rif.st was het verd inkingM;<>val van rle afgeloppn zond.ig dat een schik teueeg oiarht onder de bevolking Zantivoort had en heeft
nog steeds een uitstekende beveihging voor do baders, doch
dit tragische gebeuren doet een
ieder realiseren dat met de zee
met valt t e spotten en datuiterste waakzaamheid van een ieder geboden blijft.
De reddingsbrigade was juist
vertrokken van dit gedeelte
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het niet donker genoeg. Rond
22.00 - 22.30 kan men het fraais
aanschouwen.

Nachtloop
door
M arareet Ates

Tips en suggesties: 17166

van het strand, waar men assistentie had verleend bij de surfwedstrijden door de bewoners
van de strandhuisjes georgani.seerd.
„Normaal nemen wij ook dit
gedeelte van hel strand mee m
onze patrouille maar wij kwamen er net vandaan" aldus een
woordvoerder van ae reddingsbngade.

Zeemijl
Op zaterdag l augustus organiseert de Zandvoortse Reddingsbrigade overigens opmeuw de „zeemijl van Zandvoort". Deelgenomen kan wordcn aan de zeezwemprestatietocht over één zeemijl, dat is
precies 1852 meter, in de leeftijd
vanaf 14 jaar, terwijl voor de
jongeren vanaf twaalf jaar deelgenomen kan worden aan de
halve zeemijl. (Uiteraard is dat

Door het Bureau voor Sport en
Recreatie zal op zaterdag 24 juli
een nachtstrandwandelng worden georganiseerd.
Men verwacht dat zo'n duizend
mensen op pad zullen gaan
yoor een strandloop van Zandvoort naar IJmuiden of vice
versa. De afstanden bedragen 9
en 18 km. Bij Club Maritiem zal
diezelfde nacht een kaas- en
wijnfeest plaatsvinden, dat zal
worden opgeluisterd door een
half uur durend optreden van

bezoekster met haar rechterduim beklemd tussen de spijlen
van een ligstoel. Bij het zitten
gaan voerde ze een verkeerde
manouvre uit en een gewonde
duim was het resultaat. Door
de politie werd de dame naar
een arts gebracht die EHBO
verleende. Niet bekend is of ze
nog terugkeerde naar het
strand.

Hervormede kerk, Kerkplein:
10.00 uur Ds. C. Mataheru, Gemeenschappelijke Hervormde / Gererformeerde dienst. (Crèche aanwezig)
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur dienst in de Hervormde
kerk, Kerkplein. (Zie opgave v.d.
dienst aldaar)
Nederlandse
Protestantenbond,
Brugstraat 15:
Geen diensten t / m 8 augustus a.s.
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
krocht;
Zaterdag 17 juli: Eucharistieviering
met orgel en samenzang, aanvang
19.00 uur; 20.00 uur Eucharistieviering
in de Duitse taal.
Zondag 18 juli: 8.45 uur Stille Eucharistieviering; 10.45 uurEucharistieviering met oreel en samenzang.

Een Engels jongetje verdween
vrijdagmorgen omstreeks 12
uur by strandpaviljoen 17 en
het duurde tot 's avonds kwart
voor zeven voordat hij werd
aangetroffen op het naaktstrand.

926 meter).
Inschreven op dezelfde dag,
dus zaterdag 7 augustus, kan
uiterlijk tot een halfuur voor de
eerst" start 12.30 uur. Deze
vindt plaats bij reddingspost
Piet Oud aan de Noordboulevard, bereikbaar met bus 81
NZH, nalte circuit/Vondellaan
of met de trein. Vanaf het station ongeveer tien minuten lopen
Het inschrijfgeld bedraagt ƒ4,per persoon, een ieder die de
afstand zwemmend heeft voltooid krügt een fraaie herinnennpstegel. Voor inlichtingen
kan men bellen J. Kraaijeneord, tel. 02507-1892 of de
beide reddingsposten 0250712376 of 12687.
Over het al of niet doorgaan
van deze zeemijl, (in verband
met de weersomstandigheden
kan deze prestatietocht worden
uitgesteld) kan men op 7 augustus inlichtingen inwinnen op
tel.nr. 02507-12376.

Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
14:
9.30 uur: Mevrouw Ds. E. Flossemanvan Leer van Amstelveen. Gemeenschappelijke dienst met de Ned.Herv.
kerk; 10.45 uur: Ds. L.J. Boeyinga.
Onderwerp: „Gods spotlach"; 15.30
uur: Ds. N. Korenhof van Heemstede.
Kerk van de Nazarenen, Zijlweg 218
Haarlem:
10.30 en 19.00 uur: Ds. J. Spijkman.
Nieuw Apostolische kerk:
Zondag 9.30 en 14.00 uur, woensdag
20.00 uur diensten in gebouw Pijlslaan
9 te Haarlem.

Miss Beach

Gesnapt
Nog te jong voor
Miss
Beach,
maar wel „een
stuk". Af te halen
kantoor
Zandvoorts
Nieuwsblad,
Gasthuisplein
12 tijdens kantooruren. Wél de
kleine
„miss
meenemen".
foto Berlott

Vorig jaar waren de organisatoren van de mister en miss
Beach verkiezing al tot de conclusie gekomen dat deze opnieuw doorgang moest vinden.
Nu blijkt dat het weekblad Panorama twaalf landelijke miss
Beach verkiezingen houdt dit
jaar en de evenementencommissie van de VVV heeft dan
ook de uitnodiging van dit
weekblad aanvaard, Zandvoort
in de competitie op te nemen.
Dit heeft voor de winnares de
volgende consequenties:
Wordt men nummer l, dan wint
met één week vakantie door te
brengen in een Zuid Europees
land, tezamen met de overige
elf winnaressen. Tijdens deze
vakantie zullen dan foto's worden gemaakt, waarvan het de
bedoeling is dat deze worden
gepubliceerd op een kalender
voor 1983, die aan het einde van
het jaar verschijnt.
Het gehele evenement speelt
zich af brj Riche aan de boulevard en wel op zaterdag 31 juli.
Rondom het zwembad zullen
dan de deelneemsters met goede figuren de verplichte flguren
lopen.
Mooie mannen komen dit jaar
niet aan bod, want de vorig jaar
gestartte mr. Beach verkiezing
komt dit jaar te vervallen.
Uiteraard worden zrj wel verwacht, doch inspraak zal hen
worden ontzegd, omdat de jury
al is vastgesteld, namelijk de
hoofdredakteur van het weekblad, een voormalige Miss Holland, aangevuld met enkele
Zandvoorters waarbij Jaap
Methorst en Theo Hilbers hoge
ogen lijken te gooien.
Ook wordt er dan nog een finale
gehouden van de twaalf winna-

ZANDVOORT - Geboren: Leonie, d v
F.M. van Wulfen en M. Belder
Gehuwd: E.H. Aarens en C.B. Stuijfzand
Overleden: Benno F. Skene 49 j r Franziska Berkhout geb. Nowak, 84
jr.; Anna B. Zegwaard geb. Meyer 86
jr.; Johannes G.A. Harbrecht, 81 jr.
ressen, dit zal op 7 augustus
geschieden in Amsterdam.
Wat Amsterdam nu precies met
badplaatsen te maken heeft is
niet duidelijk, maar daar kan
de aller-aller-mooiste van allen
nog een auto winnen.
Belangstellenden kunnen zich
nu alvast melden bij de VW te
Zandvoort, terwijl het bij goed
weer voor belangstellenden verstandig lijkt zo vroeg mogelijk
naar Riche te gaan, opdat men
verzekerd is van een goed uitzicht.

Vuurwerk
Voor aanstaande zaterdag is
opnieuw een vuurwerk gepland. Het wordt pas 's avonds
laat hoog water, dus zit alles
mee volgens de direkteur van
de VW.
De weersverwachting is tot nu
toe uitstekend, en ook zal met
de opbouw rekening gehouden
worden met de wensen van de
pachters en wordt er pas bij
vallend water aan het einde van
de middag de nodige voorbereidingen getroffen.
„Nu maar hopen dat het niet zo
snel is afgelopen als de vorige
keer" aldus een bezoekster. Het
blijkt dat de zomertijd ervoor
zorgt dat het vuurwerk zo laat
wordt ontstoken, want eerder is

de Franse zanger Julien.
In IJmuiden kan men starten
bij strandpaviljoen Zeebad.
Deelnemersbewijzen zijn verkrijgbaar bij de WV-kantoren
in IJmuiden, Beverwijk en
Zandvoort, ook bij de beide
strandpaviljoens kan men inschrijven.
Telefonisch bestellen van deelnemersbewijzen kan bij het Bureau voor Sport en Recreatie,
tel. 03240-32708. De kosten bedragen ƒ 6,50 per persoon inclusief consumptie en deelnemersherinnering.

Van de politie
Naarmate het drukker wordt
op het strand volgen ook de
politieberichten
van
het
stranddetachement deze trend.
Donderdagavond 8 juli raakte
's avonds om tien over negen
ter hoogte van strandpaviljoen
12A een zeiler in moeilijkheden,
doordat zijn catamaran omsloeg. Met assistentie van een
windsurfer werd de boot weer
opgericht zodat de door de politie gewaarschuwde reddingsbrigade niet in aktie behoefde
te komen.
Diezelfde donderdag raakte een
bejaarde Amsterdamse strand-

Eindelijk een goede zomer,
het Zandvoortse strand de
afgelopen week
foto Berlott

OVERLEDEN:

Antje Vlasveld, geb. Hoogeboom
92 jr.; Catharina W. Kok, geb.
Roggeveen, 74 jr.; Jantje Vis, 60
jr.; Antpnetta S. Steup geb. Ilcken, 88 jr.; Catharina Massop geb.
van Wanrooij, 84 jr.; Arie Koper,
69 jr.; Franziska Berkhout geb.
Nowak, 84 jr.; Anna W. van der
Mije, 87 jr.

Zijn ongeruste moeder was na
al die uren „in alle staten" maar
het liep gelukkig allemaal met
een sisser af.
Ook zaterdag werd het vrtf laat
voordat het laatste zoekgeraakte kind was teruggevonden. Dit
kind was al vanaf half zes als
„zoekgeraakt" genoteerd en
pas 's avonds na half acht werd
het teruggevonden op het Bloemendaalse strand.
Verder verdwenen er weer enkele surfplanken en werd er bij
een strandpaviljoen ingebroken. Vermist worden een cassettenrecorder, een radio, een
draaitafel en enkele sloffen sigaretten.

WATER
STANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli

Beterschap

20 juli
21 juli
22 juli

Juist nu het goed weer is, moet
één der strandpachters het bed
houden. „Van harte béterschap" lukt de beste wens voor
de heer Goossens.

HW
10.45
11.35
0.21

LW
6.08
7.08
8.18

1.33 9.30
2.42 10.39
3.38 11.36
4.22 0.05
5.08 0.59

HW LW
23.12 18.43
19.51
13.05 20.58
14.10 22.06
15.10 23.08
16.04
16.50 12.38
17.39 13.58

Maanstanden dinsdag 21 juli NM
20.57 uur.
Springtrj vrijdag 23 juli.

Uit Zandvoorts historie

Het,, Victoriaanse'Zandvoort uit de dertiger jaren
Ofschoon Zandvoort in de dertiger jaren zich had opgewerkt
tot de belangrijkste badplaats
na Scheveningen aan de
Noordzee, hadden verschillende gasten het gevoel dat de
eigenlijke bevolking nog heel
erg stijf was en zich dinstancieerde van de vreemde bezoekers.

delsblad, een Victoriaanse inslag behouden. Men hield niet
erg van dat moderne gedoe,
maar omdat men van moderne
mensen moest leven, moest
men het laten begaan. Maar
ofschoon zij het niet duidelijk
uitspraken, waren ze altijd
weer blij als alles achter de rug
was en „Zandvoort weer voor
de Zandvoorters was" zoals ze
aan de krant vertelden.

Onderzoek handelsblad
De redaktie van het Handelsblad wilde graag weten wat er
achter zat en stuurde eind augustus 1933 een verslaggeefster naar het dorp om de verschillende meningen bij bewoners te peilen. De journaliste
ging in de badplaats op stap,
klopte hier en daar aan de
deuren en vroeg de mensen
wat men zoal van het badseizoen vond. Eén van de ondervraagden had er vooral moeite
met wat zij noemde „het zedenbederr' wat met de komst
van de badgasten was ingetreden. „Wij koomen nu zoo langzamerhand eroverheen", zo
vertelde men de journaliste.
„Zandvoort kleedt zich nu
weer maar het heeft dezen zomer erg lang geduurd voordat
we dit rustige niveau weer kónden bereiken" (Handelsblad 2
sept. 1933).

ZANDVOORT - Het was feest
vrijdagavond 9 juli jl. in het
ouderlijk huis van Kees Visser,
Tollensstraat no. 9. Na een omzwerving in /'n eentje over bijna
de halve wereld kuurdu de enige
zoon Kees. die dit a v o n t u u r in 7,'n

eentje volbracht, veilig en gezond terug bij z'n ouders. Hij was
tot'n elf maanden, twee weken,
vijf dagen en twee uur weggeVervolg van pag. 4 ,

Nieuwe Duitsland
De verslaggeefster had dit antwoord niet venvacht. Ze had
altijd het idee dat de Zandvoorters ruim van opvatting
waren en zich niet ergerden
aan de badmode. Omdat echter in dat jaar de ideeénstrijd
in Duitsland was begonnen en
Zandvoort voor een belangrijk
eedeelte zijn inkomsten on t-

1

ving uit het Roergebied, probeerde men of misschien ook
de politiek invloed had gehad
op de vrij negatieve instelling.
Op de vraag naar hun idee over
de regering in Duitsland vertelde men haar dat men daar
buiten bleef. „Als je over politiek met je gasten gaat praten,
krijg je hooglopende ruzie en
dat kunnen we ten enenmale
niet hebben", was de reaktie

B. Voets,
Zandvoort

spreken. In een van de interviews viel het woord wiens
brood men eet dienst woord
men spreekt.

Puriteinse levensstijl
land het aantal gasten in 1933
wel veel minder was maar dat
men er wel voor oppaste om
over dat nieuwe Duitsland te

De oorzaak van de negatieve
reakties moest gezocht worden
in de puriteinse levensstijl.
Zandvoort bleef lang, aldus de
verslaggeefster van het Han-

Bisdom Haarlem
Omdat het bisdom Haarlem,
mede ook om de bouw van een
kerk die ingericht was op het
toerisme, met belangstelling
de ontwikkelingen binnen het
dorp volgde, verlangde men
ieder jaar een soort van rapport. In 1933 werd het opgestuurd door de heer J. Versteege en na een uitvoerige uiteenzetting over het aantal gasten
dat men in de kerk had verwerkt, voegde hij er het stuk/e
van het Handelsblad aan toe
met de wat naïeve opmerking
„Dewijl Uwe Hoog Eerwaardige wel niet niet-roomsch katholieke kranten zult lezen,
voegen we dit hieraan toe om
aan te toonen dat wij niet met
de gasten meedoen".
De secretaris, die de stukken
ter inzage aan bisschop Aengenent doorgaf, schreef met
blauw potlood, waarschijnlijk
wel lachend, de opmerking
„Zandvoort Victoriaans?" ernaast. Och, misschien was de
gesteltenis van de bewoners
wel zo, maar als men er wat
aan kon verdienen bleef er van
die Victoriaanse preutsheid
bitter weinig over.

an
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Bouwes hotels open tot 15 september

Twee serieuze kopers g
ZANDVOORT - Het is vrijwel zeker dat de Bouwes hotels, Hotel
Bouwes en Bouwes Palace, en het Dolfirama open zullen blijven tot
na het seizoen. Als datum wordt genoemd 15 september. Wat er na
deze datum zal gebeuren is momenteel nog een open vraag, doch de
verwachting bestaat dat men vóór deze datum al een koper heeft
gevonden, zodat het niet nodig zal blijken het concern te veilen.
Er blijken momenteel twee, wat
wordt genoemd, serieuze gegadigden te zijn voor het totale
complex, de beide hotels, het
Dolfirama en het benzinestation.
Voor één koper worden onderhandelingen gevoerd door de
Noordelijke Financieringsmatschappij, terwijl ook Slavenburgs Bank uit Haarlem voor een
cliënt onderhandelt.
„Overigens hebben wij zoveel
aanbiedingen gekregen voor de
aparte onderdelen, dat het ons
vreemd voorkomt dat de zaak
niet vóór 15 september geregeld
zou kunnen zijn", aldus een
woordvoerder van het kantoor
van de curator, mr. drs. J. van der
Haven.
Michael J. Hordo, de Canadese zakenman die vorig jaar het Bouwes Concern overnam en wilde plannen lanceerde om van Zandvoort een toeristenoord te maken in Amerikaanse
stijl, heeft het faillissement zwaar opgenomen. Bekend is dat hij maandag
in Toronto verbleef en plannen had
om dinsdag naar Nederland te vertrekken om een gesprek te hebben
met de directeur mr. Jean Camille
Decean en zijn advocaat mr. Jorna.
Wat deze gesprekken zullen opleveren
is niet bekend, wel dat al geruime tijd
besprekingen werden gevoerd met
een geïnteresseerde, die belangstelling heeft voor het concern, doch dat
een eventuele koop niet is doorgegaan
wegens afwezigheid van Hordo, die
opheldering had kunnen geven over
enkele vraagtekens die door de accountants van de koper werden geplaatst bij bepaalde boekingen.
Ook is bekend geworden dat Hordo.
directeur Decaen verwijt dat hij het
op een faillissement heeft laten aankornen, terwijl juist Decaen de man
blijkt te zijn die constant de schuldei-

sers tevreden heeft kunnen stellen, en
enkele tonnen uit zijn eigen zak in het
bedrijf heeft gestopt, om te redden
wat er te redden viel.

Palace
Vastt staat ook dat het Bouwes Hotel
de hele zomer is volgeboekt en dat dit
hotel goed draaide, terwijl Bouwes
Palace, het appartementenhotel nog
slechter draaide dan het voorafgaande jaar.
Nu is dit niet verwonderlijk, want ook
ten tijde van de heer Bouwes werd
herhaaldelijk geprobeerd door nieuwe
impulsen dit gebouw rendabel te maken, vlak voor zijn dood heeft Bouwes
die pogingen echter opgegeven en
trachtte hij de appartementen per
eenheid te verkopen, om alsnog het
verlies een halt toe te roepen.
„Ook Bouwes redde het de laatste
jaren niet, er moest dik geld bij, maar
in ieder geval bedroeg zijn schuld
slechts een klein deel van datgene
waarvoor het concern nu in het krijt
staat" aldus één der ingewijden. (Momenteel kent het concern een hypptheekschuld van twaalfeneenhalf miljoen, Bouwes daar tegenover had een
hypotheek van zes miljoen).
Overigens bedraagt de exacte hypotheekschuld 10 miljoen voor de eerste hypotheek, terwijl een tweede
werd verleend van twce-en-een-half
miljoen, waarvoor Hordo persoonlijk
garant stond.
De huidige taxatiewaarde, zonder renovatie, ligt dichter bij de tien dan
de elf miljoen, zodat van een topzware hypotheek gesproken kan worden.
Ook door de huidige staf wordt erkend dat Bouwes Palace een zorgenkind is gebleven

Gemeente
Inmiddels heeft er pp verzoek van
burgemeester Machielsen een _ont-

„Ik heb veel vertrouwen In de curator,
die bovendien een uitstekend econopm blijkt te zijn. Ik heb verzocht of
wij op de hoogte gehouden kunnen
worden van eventuele ontwikkelingen, omdat uiteindelijk ook belangrijk is, wie de koper wordt. Er is een
prettig contact ontstaan en ik hoop
dat dit zo blijft", aldus de heer Machielsen, die met voldoening heeft
geconstateerd dat in ieder geval tot
aan het einde van het seizoen de
hotels en het Dolfirama open zullen
blijven.
„Ook het gemeentebestuur hoopt dat
er een koper gevonden wordt, dat is
altijd beter dan wanneer een veiling
noodzakelijk blijkt. Overigens zit het
gemeentebestuur in deze periode net
met de aflossing van de wacht, daarom wachten wij het maar rustig af',
aldus de heer Machielsen.
> f.'

De hotelgasten hebben het niet laten
afweten en dat is dan weer een gelukkige bijkomstigheid. Sommigen hebben wel opgebeld om te informeren, of
wij nog ,open' waren, en een enkeling
heeft om bevestiging de curator gebeld, maar afboekingen /iijn niet voorgekomen".
„Het is triest, je werkt je kapot en
wacht op de zomer, en nou is het
stralend weer, het draait lekker, en
zijn wij toch nog failliet", is de reaktie
van een der hondc-rddertig werknemers, die hiermee de mening van het
personeel zegt weer te geven.
Overigens heeft het faillissement van
Bouwes geen invloed op de exploitatie van het casino
Direct na het bekend worden van het
faillissement heeft de Nationale Stichting Casinospelen laten weten dat,
hoewel het casino in het Bouwes Hotel gehuisvest is, het geheel zelfstandig zal blijven funktioneren.

ZANDVOORT - Na rijp beraad tussen
de dienst Publieke Werken en de voetbalveremging Zandvoort '75, heeft
men de wedstrijd die aanstaande zaterdag gehouden zou worden tussen
de teams van PEC-Zwolle en Volendam moeten annuleren.
De toestand van de velden, en speciaal het gebied rondom de doelen, is
Werknemers
•*»>
niet van dien aard dat er momenteel
Onder de werknemers van het con- gespeeld kan worden. „Het gras van
cern is van enige onrust niet veel de velden staat met toe dat er zatermerkbaar. „Ja. sommigen van ons dag gespeeld kan worden, jammer
maken zich natuurlijk zorgen, het is maar waar", aldus een woordvoerder
een onrustig gevoel als je niet weet of van de organiserende vereniging, die
je werk blijft houden, anderen nemen zegt niet te weten of het droge weer
het veel gemakkelijker op", aldus één van de laatste weken hier debet aan
hunner.
is.

Dat Tim Klijn deze kampioenschappen afrondde maK rtes te verwonderUjker heten omdat hij sinds acht maanden niet op een jumpsurfplank had
kunnen oefenen Eerst was daar het
winterseizoen, en vier maanden geleden raakte Tim betrokken bij een
ongeval, dat hem levensgevaarlijk gewond in een ziekenhuis deed belanden. Pas vrijdagmorgen werd hij door
de artsen geheel hersteld verklaard,
waarna hij de vrijdagmiddag en
-avond overhield om nog iets te oefenen. Zelfs dat zat hem niet mee, want
bijzonder veel wind was er niet, en
juist de jumpsurfer heeft behoefte aan
een wind met kracht 5, 6 of soms
hoger.
Zaterdag was het windstil weer in
Scheveningen, reden waarom de
wedstrijden werden uitgesteld tot
zondag, 's Morgens stond er een
lichte bries maar 's middags werd
het dan eindelijk ideaal jumpsurfweer met windkracht 5 en hoger.
Onder de deelnemers in Scheveningen bevonden zich veel Zandvoorters, zoals de Europees kampioen
brandingsurfen '81 in de zwaargewichtklasse, Johan Driehuizen,
Wouter Egas, Nederlands kampioen '81, die echter niet in aanmerking kwamen voor de prijzen. Ook
de Zandvoortse Martine van Soolingen kwam niet in het eindklassement voor.
Een goed resultaat behaalde ook

Slootmaker denkt aan winst

Nederlands kampioen Jump en Fun Cup 1982, Tim Klijn in z'n (het) element

tijdens de wedstrijd.

Opzienbarende kampioen
Robert van Soolingen in Scheveningen tijdens de jumpsurf kampioenschappen, hij werd vierde.
Overigens waren de deelnemers het
er over eens dat Schevingen een
bijzonder moeilijk strand heeft voor
het jumpsurfen, in verband met de

strekdammen die voor de haven zijn
aangebracht. Hierdoor ontstaat
slechts één grote brandingsgolf, dit
in tegenstelling tot Zandvoort waar
men een wildere en door de zandbanken, ook veel grotere branding
heeft.

Langs de Vloedlijn

Uw krant niet
ontvangen?

Stichting wil Dolfirama kopen

Afrikaanse moderne kunst
ZANDVOORT - Door zuster Angelina
van der Meij wordt van heden tot 6
augustus in de R.K. Kerk aan de
Grote Krocht in Zandvoort een tentoonstelling gehouden van Afrikaanse
moderne kunst.
Te zien en ook te koop uit deze collectie zijn beelden van de Makondestam
uit Oost Afrika, waar de huidige houtsnijkunst van dit volk zijn wortels
heeft in een ver verleden.
Verder is er uit West Afrika de bronscultuur van de Bobo en Bamumstam,
evenals oude maskers, voorouderbeelden en gebruiksvoorwerpen te koop.
Bovendien zijn er uit China dekenkisten, grote en kleine, juwelenkistjes,
speksteen, ivoren beelden, boten pagodes, armbanden, kettingen etc. etc.
te koop.
De baten van deze tentoonstelling/
verkoping zijn bestemd voor de Missie.
(Advertt'ntii;)

Aan de inwoners
van Haarlem en
omliggende gemeenten.
Zoals u in de pers hebt kunnen lezen heeft de Minister van
Volksgezondheid een voorstel aan de Tweede Kamer
gedaan vóór 1990 in het gehele land een aanta!
ziekenhuizen te sluiten. Tot ieders verrassing is ook de
naam van de Mariastichting daarbij genoemd.

EEN ZIEKENHUIS ALS
DE MARIASTICHTING MAG
NIET WORDEN GESLOTEN!
Een definitief besluit op dit punt kan pas over enkele jaren
verwacht worden.
De Mariastichting zal alles in het werk stellen om sluiting
van dit ziekenhuis te voorkomen.
Onze patiënten kunnen onveranderd rekenen op de zorg,
service en kwaliteit die zij van de Mariastichting
gewend zijn.
Bestuur, directie en alle medewerkenden
van de Mariastichting.

mariastichting
R.K.ZIEKENHUIS

meeting plaatsgevonden tussen de
curator en hemzelf.
„Ik heb gevraagd of wij op de hoogte
gehouden konden worden van de ontwikkelingen, omdat het voor onze gemeente uiterst belangrijk is wat er in
de toekomst gaat gebeuren. Een dood
gebouw in onze gemeente, zo dominerend als Bouwes, zou een ramp betekenen. Behalve de materiele belangen, spelen ook de immateriële een
woordje mee. bovendien maken wij
ons zorgen over de werkgelegenheid",
aldus de heer Machielsen, die zegt dat
er natuurlijk talloze combinaties mogelljk zijn ten aanzien van de verkoop.
Het gehele concern aan één koper of
ieder onderdeel apart, of andere combinaties.

ZANDVOORT - De Zandvoorter Tim
Khjn is Nederlands kampioen 1982
geworden in de door O'Neill uitgeschreven „Jump en Fun Klasse".
De kampioenschappen werden dit
jaar in Schevernngen gehouden en
geldt als ,,de" wedstrijd in deze vorm
van surfen, het zogenaamde jumpen,
m goed Hollands vertaald het springen op een surfplank
Door de deelnemers worden vaak
adembenemende en gewaagde sprongen uitgevoerd waarbij het noodzakehjk is dat de surfer op 2ijn plank blijft
staan. Voor het deelnemen aan deze
kampioenschappen wordt dan ook
veel ervaring, durf en behendigheid
verlangd.

HAARLEM

ZANDVOORT - Sinds het einde
van vorige week bestaat de
Stichting Dolfirama Zandvoort.
Het doel van deze stichting is het
Dolfirama aan te kopen, en zo dit
niet mocht lukken, het geld dat
nu binnenkomt te reserveren
voor het Dolfirama om dan later
te bezien wat er er mee gedaan
kan worden.
Nadat het faillissement van het Bouwes Concern was uitgesproken heeft
trainer Slootmaker zich veel zorgen
gemaakt over het behoud van de dolfijnen. Een bericht dat hij zich zorgen
maakte over het voer voor zijn dieren
en het noodzakelijke chloor voor het
reinigen van het bassin van de dolfljnen, kortom dat de dieren met de
hongerdood werden bedreigd, wordt
door Slootmaker tegengesproken. „Ik
heb dat nimmer gezegd, je reinste
onzin, ze schrijven maar wat in de
kranten. Ik heb wel contact gehad
met de curator om te vragen waar en
hoe het in de toekomst verder moest,
maar ik heb het bijzonder rot gevonden dat er dingen staan die ik nooit
heb gezegd. Rot ook voor mr Decean,
waar ik heel prettig mee heb samengewerkt. Hordo was een fantast, daar
praat ik niet eens meer mee, maar
Decean is een vakman, als hij er
eerder was geweest, dan was er nu
geen faillissement".

Stichting
Wel blijkt het zo te zijn dat na deze
publikaties een stroom reakties uit
het hele land is gekomen, en de oprichting van de Stichting Dolfirama
Zandvoort, was binnen enkele dagen
bekeken. „De akte is al bij notaris
Wever gepasseerd en wij staan ook
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Open vraag is momenteel wie
het bestuur van de stichting zal moeten vormen", aldus de heer Lancel
van Slavenburg's Bank NV uit Haarlem die momenteel genoemd wordt
als de penningmeester van de stichting.

slecht zaken doen zijn. Feit is dat je
uit een failliete boedel vaak koopjes
kunt halen laten wij het daar maar op
houden", aldus de heer Lancel.

deze stichting op zich te nemen. „De
burgemeester heeft altijd zijn best
gedaan, maar kan ook niet meer doen
in zijn funktie."

Winstgevend

Overigens maakt Slootmaker zich
momenteel meer zorgen over de aanstaande geboorte van een dolfijnenbaby. „Ik loop al dagenlang te kijken, en
durf amper naar huis om te eten. Ik
hoop dat alles voorspoedig zal verlopen".

Evenals trainer Slootmaker is Lancel
er van overtuigd dat het Dolfirama te
Zandvoort niet met verlies hoeft te
draaien. „Kijk maar eens naar Harderwijk" wordt er gezegd.
„Ik heb dat al eerder gezegd", aldus
Slootmaker die vertelt dat hij uit
eigen zak een registeraccountant
heeft betaald die op zijn verzoek eens
in de boeken is gedoken. „Daaruit
blijkt dat er een winst van bruto
ƒ 650.000,- zou zijn, waarvan dan alleen de belastingen nog betaald zouden moeten worden. Dat is heel andere koek dan het verhaal van de burgemeester die zegt dat het Dolfirama
niet rendabel kan draaien", aldus
Slootmaker.
(Door de gemeente werd dit jaar aan
de accountantsdienst van de VNG
versacht een rapport te maken over
de exploitatie van het Dolfirama,
waaruit bleek dat slechts verlies te
verwachten was. (red.))

„ Vriendin"
bestolen

ZANDVOORT - Een inwoonster van
Zandvoort uit de Kostverlorenstraat
zal zich waarschijnlijk wel een tweede
maal bedenken voordat ze weer spontaan hulp biedt aan onbekenden die
in moeilijkheden verkeren.
Hartverwarmend
Op donderdag 8 juli had ze zich ontDoor Slootmaker worden de reakties fermd over een vrouw die op 11 juli
van de vele mensen die geld gestort met kleding en honderd gulden uit
hebben, of zelfs komen brengen voor haar woning was vertrokken.
behoud van het Dolfirama „hartverwarmend" genoemd „Ik had hier gis- Omdat deze gezegd had uit Amsterteren een oudere dame die helemaal dam te komen, ging de Zandvoortse
vanuit Arnhem was gekomen om mij in de hoofdstad op zoek naar haar
driehonderd gulden te brengen. Ze vermeende vriendin. Hier zag ze de
vertrouwde de giro niet zei ze. Dat zijn vrouw een hotel binnengaan. De getoch dingen die je de moed geven om waarschuwde Amsterdamse politie
arresteerde de vrouw en bracht haar
verder te gaan", aldus de trainer.
Hij zegt het een geruststelling te vin- over naar Zandvoort. Hier werd geden dat de heer Lancel penningmees- constateerd dat het een verklede man
ter van de nieuwe stichting is. „Dan was, die zich ook in Amsterdam aan
staat het geld tenminste veilig". Ook diverse inbraken schuldig had gewordt door hem gezegd dat burge- maakt. De verdachte bekende en
meester Machielsen zal worden ge- werd voorlopig van huisvesting op het
vraagd het ere-voorzitterschap van politiebureau voorzien.

(Advertentie/

HEROPE
MERK

Vanaf VRIJDAG 23 juli zijn wij weer open:
op werkdagen van 08.00 tot 20.00uur,

zaterdags en zondags van 09.00 tot 19.00 uur.

MET SUPER-KORTING EN SUPER-SERVICE.
Op ALLE benzine

12

Ct
Graag tot ziens!

Burg. v. Alphenstraat, hoek Tjerk Hiddesstraat - Zandvoort
(tegenover auto-ingang van circuit)

• TMii'csi«8ww«£p&*$i
Abonnementsprijs:
f 31,20 per jaar
ƒ 16,50 per % jaar
f 8,25 per kwartaal

Hoewel dit direktielid van de bank
niet direkt kwijt wil hoeveel geld er al
is binnengekomen, kan worden aangenomen dat dit reeds enkele duizenden guldens zijn. „Wij maken uiteraard nog niet bekend hoe hoog dit
bedrag is, ook niet hoeveel wij voor
het Dolfirama willen bieden. Dat zou

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan:
Weekmedia^_A_ntwoordnumrner51 -1180 VB Amstelveen.

Dansstudio

Nddm

Adres.

,H. van de Moolen'

Postcode

Woonpljats:
Telefoon

Inschrijving vanaf
14 augustus a.s.

GifO/Banknr.:

Koediefslaan 27
Tel. 023-28 16 21

Het is veel eenvoudiger om kritiek
te leveren dan om het bij het rechte eind te hebben.
B. Disraeli (1804-1881)

Voor degenen die geld willen storten
voor behoud en eventueel aankoop
van het Dolfirama, die kunnen dat
doen op rekening van Slavenburg's
Bank te Haarlem, rekening nummer:
64.32.46.150 met vermelding Stichting
Dolfirama Zandvoort.

Doel

HEEMSTEDE

Bel vrijdag voor 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

Ik betaal: per jaar f 31,20 - per halfjaar f 16,50 - per kwartaal f 3,25 j

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96 -

Zandvoorts Nieuwsblad.
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Vanaf 20 augustus a.s. hebben wij weer
BUNGALOWS VRIJ.

bv

ZICHT

Profiteer nu van onze gunstige na-seizoenprijzen en verwen
ujell m onze mod. 6-pers., komf. 4-sterren bungalows gelegen m Erm (nabij Emmcn, Dr. l.
Op het park overdekt verwarmd zwembad, tennisbanen,
windsurfing, midget-golf, kinderspeelgelegenheden e.d.

Dag en nacht bereikbaar

Met AuloPlus-accessoires geeft u uw auto een cornpleet en eigen gezicht. Altijd.
Want AutoPlus staat
borg voor optimale kwaliteit
en perfecte pasvorm. En voor
minimale prijs. Kom daarom
snel naar deze buitenkansjes
kijken.

//>/. enreserv.:

VRIJETiJDSPARK ERMERZANO

Kflfisomstraat61 -Telefoon 15351.

Dalerstraat, 7843 PE, telefoon 05915-4018.

Met droefheid pcvcn wij u kennis dai heden van ons i
heengegaan mijn lieic man en ome zorg/amc vader,
behuwd-, ;:root-en overgrootvader
JAN WF.BER
ceh't'cnooi van Pietje Kerkrnp.n
op de leeftijd van 85 jaar.

MAAKT UW AUTO COMPLEET.
rondürn gefestonneerd

, CA
, BOOT enz

i'. \VEBER-KF.KKMAN
.1. .1. KUNKERT-WniiER
C. L. A. KLINKER!
A. \VEBER
T. V.tBER-HENSEMA
K L E I N - en ACHTERKLEINKINDEREN

B. van Alphenstraat 102/van Lennepweg 104
2041 KP Zandvoort. tel. 02507 - 14565

130x110
120x110
171x 92
168x 66
165x119
130x110
153x125
130x110
200x150
163x136
252x148
80x 80
80x 65
150x 80
150x121

:&42 PS ZANDVOORT. 15 juli 1982
Quailes van LMTordlaan 46
De tcraurdebestellinp heeft maandag 19 juli
re Zandvliel plaatsgevonden.

r. J.G. Anderson
arts

AFWEZIG
tot 20 augustus.
Waarneming: dr. Drenth, Dr. Flieringa en
dr. Zwerver.

' Jansstraat 44
i Haarlem
Tal. 023-322609

Zandvoort

Tol. 02507-15110
Heeft nu m beide zeken ons speciaal

m.
l
i

A. RSTMAN
«ïeinwardtsiraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65.

255x119
150x134

Wij zi]n hei hele jaar geopend
Voor reservering vans' 14.00 uur

mooie mode
leuke mode
betaalbare mode

PIJLSLAAN 5 - TEL. 244609. -SB

ra
0
o

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEORPLATEN

Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
's Maan dags ges/o ten.
's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.

E9
13
El
g]

a
B
Q
B

TE KOOP

GEHELE
INVENTARIS
van een 50 jaar
bestaande handelsdrukkerij. Nog dagelijks
in bedrijf. Geen opvolger.
Heidelberg degel, veel
lettermateriaal enz.
Br. ond. nr. Z610
bur. v. d. blad.

Bij 't Kinderwinkeltje

209x 60

KINDERKLEERTJES
kijken en gezellig
koffiedrinken bij de

telefoon 18530
*
*
*
*

ramen, deuren, kozijnen
schrootjes plafonds
dakkapellen
dakpannen en verwijderen
oude antennes
* alle andere timmerwerken

ROZE PALMBOOM
Buureweg 1-3,
tel. 16580

Ik zoek een
nette
vakantievriendin

voor strand Zandvoort, t/m 28 augustus.
Min. leeftijd 16 jaar.
Inl. en sol!. 020-5622890.

§ Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latj|werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw§ rekjes, elementensysteem, plankendragers,
s
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerH waren, verf. Louvre-deuren, edelfineer, binnens deuren, saloondeuren, gereedschap.
83
Kortom, zoveel mogelijk voor de
o
DOEHETZELVER
H
BS

300x200
54x133
154x 98
212x 77
80x 80
80x 77
80x 77
80x 80
80x100

KUNSTGEBITTENREPARATIES

vraagt met spoed:

a
B

l

220x200

Pa. Verkuyllaan 33, Badhoevedorp, Telefoon 02968-3312

(van rnncRdsg ï.rn. tfrijdaj)
- guulashsoep ~
stokbrood
— gemixte gnllplaat —
3 sconan vlees (mager!
met verse salade, saus en aardappelpuree
— palacinka —
warm Hansje met koude roomvulling

1

297x165
200x165

Mart van Wees
Int erieurverzorgïng

/JOEGOSLAVISCH RESTAURANT
Zeestraat 41

V-A-G

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186.

niet ouder dan
47 jaar.
Mijn leeftijd is 57 jaar
en ik ben artiest.
Mijn verblijf is in een
riante caravan in
Zandvoort.
Br. ond. no. ZS11
bur. v. d. blad of
iedere vrijdag,
zaterdag en zondag
in Hotel Bouwes
Casino. U kunt mij
om laten roepen of
aan de ober vragen
naar de heer
Willi Heuvel.

Komt u ook eens langs?
BINNEN-EN
Haltestraat 33, telefoon 17066, Zandvoort
Lekker

Zeilvliegen
eten?
ZEILVLIEGSCHOOL

niet vergeten!
Grote Krocht 23

ü-foiiandair
Tel. 020-827586

Wegens verhuizing
te koop

Moderne gashaard
zo goed als nieuw,
keukengevelkachel.
Tevens 26 m1

grindtegels
liggen 1 jaar. Prijs n.o.t.k.
Treubstraat 17 tussen
18.00-19.00 uur.

BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- EN GLASWERK
Nu ook het adres voor uw

woningsfoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

Ponypark
Slagharen
Maandag 26 juli a.s.

gemeente
zandvoort
HINDERWET
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken, gelet op artikel 12 van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend
dat op 27 mei 1982 bij hen is ingekomen
een aanvraag van H. Schortemeijer, Gasthuishofje 18 te Zandvoort om een vergunning
ingevolge de Hinderwet voor het oprichten
en in werking hebben van een opslagplaats
voor oud papier, waarbij gebruik gemaakt
wordt van een papierpers gelegen aan de
Zandvoortselaan 236 te Bentveld, kadastraal bekend gemeente Zandvoort sectie A
no 3598 (ged.J.
De aanvraag en andere op de aanvraag
betrekking hebbende stukken liggen tot
22 augustus 1982 voor een ieder ter inzage ter
gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken,
Swaluèstraat 2 te Zandvoort, op werkdagen
van 8.30 tot 12.30 uur, alwaar desgewenst
een mondelinge toelichting kan worden
verkregen. Voorts liggen de genoemde
stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort, elke
zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college
worden ingediend.
Een ingekomen bezwaarschrift zal bij de
stukken ter inzage worden gelegd.
Desgewenst kan degene, die een bezwaarschrift indient, verzoeken zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken.
Mondelinge bezwaren kunnen worden
ingediend tijdens de openbare zitting op
woensdag 11 augustus 1982 om 09.30 uur
ter gemeentesecretarie, Swaluèstraat 2 te
Zandvoort.
Tijdens de openbare zitting wordt tevens
gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling tussen het bevoegd gezag, de
aanvrager en de overige aanwezigen.
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op
het volgende: degenen die óp de hierboven
omschreven wijze bezwaren hebben
ingebracht en een ieder die aantoont, dat
hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is
geweest, zullen in de gelegenheid worden
gesteld bezwaren tegen de ontwerpbeschikking in te dienen.

grote
ponyverkoop
Normale handelsprijzen.
Maak er een gezellige dag
van! Entree / 8,00 p.p.
incl. gebruik van alle
attrakties. Dagtocht 35NS

Zandvoort, 22.juli 1982.
Burgemeester en Wethouders voornoemd.
De secretaris.
De Burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

Ponypark
Slagharen
ten wereld van
plezier!

AUTORIJSCHOOL
Phil Waaning
A.s. zondag 25 juü om 16.00 uur bij

paviljoen nr.
Achter het casino in Zandvoort.

8IJKSGEDIPLOMÊERD
Aangesloten bij de
VZR.
Brugstraat 20,

~ voordeel met *n dagje AMSTERDAM

telefoon
02507-12071

• 9^9\9 l 3.50 VOOR HET EERSTE COUPONBLAD MEERDERE COUPONBLADEN l 2- PER STUK

EIKEN
PLAVUIZEftJTAFEL

door het

College Gccasionai
Jazz Baeid

schuitmodel of
achthoekig

298,HET KASTENHUiS

Blues - Dixieland - Miller

Tel. 02507-1 71 70

Grote Krocht 25

Tel. 1 77 51

Paviljoen ,,De Vijverhiit'
Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. l 25 38

dubbel gestikt
80 x 190 cm
98,-

gevraagd

HET KASTENHUIS
i

Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

voor 2 ochtenden of
2 middagen in de
week.

Tel. 1 55 42

Grote plavuizen
93x154 cm

575,HET KASTENHUIS
Bruiloften en purlijcn

Met andere «oorden voor man. vrouw en 2 kinderen betaalt u voor deze
4 voordeelcoupons (/ 3.50 + ƒ 2.- + / 2.- + ƒ 2.-) / 9.50

MESSJE

EIKEN EETTAFEL

f

De voordeelcoupon is geldig voor 1 persoon en kosl / 3,50. elke volgende
voordeeteoupon per bestelling kosl f 2.-

GEMEUBILEERDE
KAMER
Per maand 425,-,
borg 200, •
Tel. 17315.

Mfjjch
B OtUJlOP"* hnfn
iiaJbfWr

Amsterdam wil u gasrviij ontvangen Het aantal couponbladen. dat u wilt
bestellen is onbeperkt. De aanbiedingen blijven dit hele |aar geldig Op welke
dag u er gebruik van wilt maken, kunt u dus zeil bepalen

Per 1 augustus
voor een

te huur met vrije keuken,
gebr. v. douche, toilet
en kabel-tv.

MATRAS

Een adie voor Amsterdammers en bezoekers aan de hooldstad Voor / 3.50
kan men nameli|k een couponblad bestellen (ieder volgend couponblad kost
slechts / 2.-) en de coupons zi|n goed voor vriendelijke kortingen op o a een
rondvaart. Artis. gezellig eten. museumbezoek en vele andere attracties

Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

Moe; bestelt u'.
Door overmaking van hel benodigde geldbedrag, ondei vermelding van hel gewensle aantal
coupons, op postrekening nr 260.728 ol Rabobankrekening nr 3937 10580 ten name van
Hel Parool''n dagie Amsterdam
De couponbladen worden u dan per omgaande
toegezonden Ze zijn ook te koop bij de VVV
voor hel Centraal Station m Amsterdam En
verder bi| alle Amsterdamse filialen van de
Rabobank, nlstnede het Rabobankkanloor op
de Flonade un alle Het Parool- en Weekmediakantoren

*u dcsgje AMSTERDAM .altijd de moeite waard
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Publiek genoot van dragsterraces
ZANDVOORT - Met het Dragstar
Festival beleefde het circuit van
Zandvoort een geweldige primeur. Twaalfduizend razend enthousiaste toeschouwers genoten
op een zonovergoten piste van
het optreden van de snelste mannen op twee en vier wielen. Dat
Henk Vink op zijn twaalfhonderd
cc Kawasaki zijn vijfde overwinning in successie boekte verhoogde de feestvreugde alleen nog
maar.
De klapper van het weekend had de
organisatie tot het laatst bewaard.
Om het publiek te laten delen in het
financieel succes dat met deze sprintwedstrijden werd behaald, had de Cenav besloten de rocket cars van Sammy Miller en Alan Herridge nog eenmaal te „lanceren".
Een dure grap aangezien de door raketten aangedreven snelheidsmonsters tweeëhalfduizend gulden aan

Roy Phelps Dracht met zijn „wheely" het publiek in verrukking

ZATERDAG AUTORACES

Spanning en sensatie
verwacht
ZANDVOORT - Voor de Nederlandse
Autorensport Vereniging en haar rijders is het de tweede maal dat training en races op een dag worden
gehouden.
Zaterdag 24 juli is het dan weer zo ver.
Maar liefst tien autoraces op een middag.
's Morgens om tien uur beginnen de
trainingen, terwijjl 'stmiddags om een
uur de races beginnen. Alle wedstrijden tellen mee voor de Nederlandse
en / of Beneluxkampioenschappen.
Voor de kampioenschapspunten zal
vooral fel gestreden worden in de
Formule Ford 1600-klasse. Hierin
gaat Gerrit van Kouwen aan kop, op
de voet gevolgd door Allard Kalf.
Deze twee rijders zijn jonge talenten,
die in hun tweede racejaar al opvallende resultaten hebben gescoord.

J.BUIYS

Martest raat 65
Zandvoort

„Tel. 1 2060_
De specialist in al uw
bloemperken.

film-inn

ZANDVOORT - Op vrijdag 23 juli nadruk op het landschap, dat soms
Zaterdag 24 juli 1982
wordt hi de openbae bibliotheek aan ook bijna echt lijkt. Af en toe verschlj10.00-12.30 uur: Training diverse klas- de Prinsesseweg de film Waterschaps- nen de konijnen in hevige close-ups,
sen.
heuvel naar het gelijknamige boek wat soms een shockerend effect heeft
en bijdraagt aan de niet voor erg
13.00-18.00 uur: Races: Produktietoer- van Richard Adams vertoond.
kleine kinderen geschikte atmosfeer.
wagens tot 1600 cc; Formule Ford
2000; Produktietoerwagens boven Waterschapsheubel (naar het boek Dit landschappelijk vertellen heeft
1600 cc; Sports 2000 en Formule Ford van R. Adams) is een tekenfilm van ook tot gevolg dat je eigenlijk te veel
1600.
hoog niveau, met een paar opmerke- naar prachtige plaatjes zit te kyken
Alle klassen ryden twee races over 8 lijke kanten, waarvan de belangrijk- en naar de opvallende muziek zit te
ZANDVOORT - Door wethouder Ter- ronden.
ste is dat. regisseur Martin Rosen luisteren, dan dat je je voortdurend
mes wordt de maand augustus geen Toegangsprijs: ƒ 10,—, alle rangen geprobeerd heeft de getekende figu- met het verloop van het verhaal bezig
.
spreekuur gehouden, de wethouder is (kinderen tot 12 jaar onder geleide ren te beschouwen als echte acteurs houdt.
deze maand afwezig.
gratis toegang).
en zodoende toch een soort „gewone" Aanvang 21.00 uur in de bilbiotheek
aan de Prinsesseweg 34. De voorstelactiefilm te maken.
De groepsvorming van de dieren ling wordt onderbroken door een kofwordt mede geaccentueerd door de fiepauze. Toegang gratis.

Geen Spreekuur

Rekreade krant

Zondag 25 juli:

Maandag 26 juli:

10.00-12.00 uur: kapitein Drobbels vertelt (knutselen); 3.00-5.00 uur: een
vaarwaterspel.
Dinsdag 27 juli:

10.00-12.00 uur: zeepaardenroof en van 3.00-5.00 uur: zeebanket (knutselen),
s' avonds is er dan om 7.15 uur poppenkast op het Jan Snijerplein.
Woensdag 28 juli:

10.00-12.00 uur: de lege schatkist van Donderkondt (knutselen) en 's mlddags van 3.00-5.00 uur: de slag om goudeiland, 's Avonds van 7.00-8.30 uur:
vossenjacht. Start op het Jan Snijerplein, inschrijvingen vanaf 6.45 uur.

Receptie

BURGELIJKE STAND

Ondertrouwd:
J.P.M. Akerboom en Th. J. de

in- en verkoop en
opsjagyan inb9edels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel. 12164/13713,
na 18.00 uur 16658.
Fa.WA.ERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Donderdag 29 juli:

10.00-12.00 uur: onderwaterpaspoort, van 3.00-5.00 uur: het zeemonster en
's avonds om 7.15 uur: poppenkast op Jan Snyerplein.

f"

Datum 24-25 juli 1982

deze hulpverlening, beschikbaar voor
iedere inwoner van Zandvoort geldt
Artsen: Huisartsenpraktijk Bouman dat er voor de vrager geen kosten aan
en Mol.
verbonden zijn.
Arts: H. Padding, telefoon 15600. Verdere inlichtingen omtrent de week- Centrum voor Vrijwillige Hulpverleenddiensten worden vertrekt via de ning Zandvoort: voor informatie, adtelefoonnummers van de huisartsen. vies en hulp tel. 17373. Op alle werkAnderson, tel. 12058; Drenth, tel. dagen van 11.00 tot 12.00 uur. Ook
13355; Flieringa, tel. 12181; Zwerver, schriftelijk, postbus 100, 2040 AC
tel. 12499.
Zandvoort.
Tandarts: telefoon 023-313233.

Stichting Wijkraad Nieuw Noord: telefoon 18083.

Wijkverpleging: zr. T. v.d. Spek, Van
Lennepweg 42 hs., tel. 18741.
Werklozencomite: spreekuur iedere
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, uur in de openbare bibliotheek. Op
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
dat tijdstip ook telefonisch bereikbaar onder nr. 14131.
Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, Zand- Wetswinkel:
Gemeenschapshuis,
VOOrt, tel. 02507-14437 b.g.g. 023- Louis Davidsstraat, eerste en derde
313233.
woensdag van de maand van 17.30 tot
18.30 uur.
Dierenarts: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel.15847.

Politie: telefoon 13043.
Brandweer: telefoon 12000.
Centrale Post Ambulancevervoer
(CPA) Kennemerland: ongevallen
023-319191, besteld vervoer tel. 023319277.
Taxi: telefoon 12600 en 16843.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon

Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, telefoon
13459 (b.g.g. 320899 of 320464). Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot 10.00
uur, maandagavond van 7.00 tot 8.00
Bont en J. Schoen; Denise, d. v. P. uur. Verder volgens afspraak. Voor
Tichelaar en A.S. Fijma.
ZANDVOORT - Van de Stichting
VW Zandvoort werd bericht ontvanOverleden:
Arie Drommel, 73 jaar; Erik Bos- gen dat onderstaande evenementen
komende week zullen plaatsvindyk, 64 jaar; Pieter Keizer, 72 de
den.
jaar; Foekje van der Veen geb. Donderdag
22 juli:
van Dijk, 81 jaar; Petrus F.L. van Vismaaltjjd op het Gasthuisplein met
Galen, 80 jaar; Martha Keesman medewerking van De Wurf, aanvang
geb. Feil, 68 jaar.
19.30 uur.
Geboren:
Ilse, d. v. J. Teunissen en M.J.
Newsky; Michiel, z. v. J.L.E. de

k~

Zondag 25 juli

WATER
STANDEN

Voor kinderen in Noord die naar de Noodkerk aan de Linnaeusstraat gaan
heet het programma „Wat je allemaal met een schoen kunt doen."
Zondag 25 juli:
Poppenkast in het winkelcentrum om 6.30 uur.
Maandag 26 juli:
10.00-12.00 uur: de schoenenwinkel (knutselen) en 's middags van 3.00-5.00
uur: een schoenentocht (speurtocht).
Dinsdag 27 juli:
10.00-12.00 uur: schoeiseltjes, een recreatief spel, en 's middags van 3.00-5.00
uur: Veentrappen (estafettespelen). 's Avonds poppenkast in het winkelcentrum om 6.30 uur.
Woensdag 28 juli:
10.00-12.00 uur: kris-kras (straattekenen) en schoenen kunnen 's middags
beschilderd worden. Dan moet je wel oude schoenen meenemen. Ook hier
's avonds een vossenjacht die gehouden wordt van 7.00-8.30 uur, start en
inschrijvingen op het Jan Snijerplein om 6.45 uur.
Donderdag 29 juli:
Hompje kleiklompje, boetseren en 's middags een songfestival van 3.00-5.00
uur om de gouden schoen. 6.30 uur: poppenkast in winkelcentrum
Vrijdag 30 juli:
10.00-2.00 uur: pp een slof en een oude voetbalschoen, een vier uursprogramma met schminken en verkleden. Brood meenemen.
De toegangsprijs voor de Rekreade is ƒ 0,75.

TE KOOP
AANGEBODEN

J

;

Datum

HW

LW HW

22 juli
23 juli
24 juli
25 juli
26 juli
27 juli
28 juli
29 juli

5.08
6.00
6.41
7.27
8.14
9.03
10.09
11.06

0.59
1.51
2.40
3.25
4.04
4.45
5.33
6.27

17.39
18.30
19.16
19.57
20.41
21.29
22.23
23.34

LW
13.53
14.24
14.46
15.30
16.13
15.51

17.49
18.59

Maanstanden: dinsdag 27 juli EK
20.22 uur.
Doodtij: vrijdag 30 juli, springtrj vrijdag 23 juli.

Krocht, aanvang 13.00 uur -18.00 uur.
Clubwedstrijden watersportvereniging Zandvoort op het Zuiderstrand.
16.00 uur: Optreden College OccasioZaterdag 24 juli:
nal Jazzband, strandpaviljoen JohnGrote prijs van Zandvoort, op het ny, aanvang 18.00 uur.
circuit, aanvang 13.00 uur.
Woensdag 28 juli:
Zondag 25 juli:
Ronde van Zandvoort, groot wieierStandwerkersconcours op de Grote festijn in het centrum van het dorp.

de ridder & strijbis bv
Makelaars er, taxateurs onroerende go
Adnaan Pauwlaan 27-29. Heemstede, tel. 023 288550

VAN BERINGSTRAAT
TOT WOUNDED KNEE
De Noordamerikaanse Indianen van 30.000 jaar voor Christus tot heden
Aktiviteiten in de openbare bibliotheek:
expositie van Miriam Visser (kostuums en plexiglas);
haar kunstwerken zijn gebaseerd op Indiaanse motieven,
- Donderdagavond 29 juli:
lezing door Miriam Visser met dia's over Indianen.
Aanvang: 20.15 uur; toegang gratis,
-16 augustus t/m 4 september: expositie over het thema:
„Indianen in stripverhalen".
- Donderd.avond 26 augustus: lezing door Miriam Visser en Paul Seilïert over Indianen in
stripverhalen. Aanvang: 20.15 uur; toegang gratis.
- Voor de jeugd tot 11 jaar
wordt op de woensdagmiddag
voorgelezen over Indianen,
-vrijdagavond 3 september: film ,,A man called horse"
(vanaf 14 jaar).
-19 juli t/m 14 augustus:

Programma:

17.05-17.50 uur demonstratie fietscross. Haltestraat
18.00-19.15 uur liefhebbers/veteranen 40 km
19.30-21.30 uur amateurs 80 km

Tour, trim, sport en racefietsen
en alle kleding voor de fiets*port.

Vele bekende renners aan de start.

Postbus 33 • Gasthuisplein 9B 2040 AH Zandvoort Telefoon 02507 -16924

bedrijfspanden te Haarlem,

RONDE VAN ZANDVOORT

Parcours: Haltestraat (start/finish) - Louis Davidsstraat - Koninginneweg
Prinsesseweg - Kostverloren. Lengte 1150 meter

CULTUREEL CENTRUM
ZANDVOORT

Heemstede, Bloemendaal e.o.

op woensdag 28 juli

Zoek het beste en vindt het bij:

Peter Versteege
Haltestraat 18, Zandvoort,
telefoon 14499.
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landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswonmgen, flats.

GROTE WIELERRONDE
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Zandvoort - De waterstanden voor de
komende week:

Evenementen

Prinsesseweg 34
2042 N H Zandvoort
Tel. 02507-14131

mdl en
iagver-

7n

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
10.00 uur Ds. C. Mataheru. GemeenschappeHjke
Hervormd / Gerefor- RADIOKERK BLOEMENDAAL, Vrjmeerde dienst (crèche aanwezig).
verweg 14:
9.30 uur. Ds. W. Schellens van Haren
GEREFORMEERDE KERK, Julia- (gemeenschappelijke dienst met de
naweg 15:
Herv. kerk); 19.30 uur Ds. L.J. Boeyin10.00 uur geen dienst wegens gemeen- ga.
schappeUjke
Hervormd / Gereformeerde dienst (zie opgave Hervormde
kerk, Kerkplein.
KERK VAN DE NAZARENER, ZijlNEDERLANDSE PROTESTANTEN- weg 218, Haarlem:
BOND, Brugstraat 15:
10.30 uur Ds. E. Meenderink; 19.00 uur
Geen diensten t / m 8 augustus a.s. Ds. C. Holleman.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
ZANDVOORT

uur.
indfelle
jzen
lan-

S
s,

Vrijdag 30 juli:

10.00-2.00 uur: droogwaterzangfestyn, dat duurt vier uur, dus brood
meenemen.

Drdt
jkse

'.e
Ie

:

ROOMS KATHOLIEKE KERK, Parochie St. Agatha, Grote Krocht:
Zaterdag 24 juli: 19.00 uur Eucharistieviering met orgel en samenzang;
20.00 uur Eucharistieviering in de
Duitse taal.
Zondag 25 juli: 8.45 uur Stille Eucharistieviering; 10.45 uur Eucharistieviering met orgel en samenzang.

Geslachtsziekten: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag en
nacht).

Jong; W.A. Schaad en A.J.M. Hij- 17641.
ner.
Algemeen Maatschappelijk

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Crisiscentrum: Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023-356198. Geeft, direkt hulp
wanneer u die nodig heeft bij acute
problemen.

WEEKENDDIENSTEN

Hiep, hiep, hoera! We zijn weer terug van vakantie!

Tijdschema

7.15 uur: poppenkast Jan Snrjerplein.
Deze week heet het programma „Duiktocht naar de familie Droogwater".

het alleen nog maar boeiender, zo is overwinningen op Rob Janssen. Rob
het optreden van Keiron Westman en van Beelen en Peter Wood. In de
Steve Horn een ware belevenis. Je finale tegen deze Brit realiseerde de
waant je op de startbaan van een Kawasaki-rijder een tijd van 5,058
vliegveld als hun door straalmotoren sekonde hetgeen na een achtste mijl
aangedreven jetcars wegschieten. Of neerkwam op een eindsnelheid van
zoals de speaker zich uitdrukte: 218 km / uur.
straaljagers op vier wielen met het
landingsgestel uit.
Of dit alles nog niet genoeg was demonstreerde Roy Phelps dat je ook
met een auto een wheely kunt uitvoeren. Het door tribunes omzoemde ZANDVOORt - Op zondag l augustus
sfeervolle trajekt (ook in de pitsstraat zal de direkteur van de VW te Zandwaren tribunes gebouwd) legde de voort twaalf-en-een-half jaar deze
Brit op de achterwielen van zijn Stin- funktie in de badplaats vervullen.
gray af.
Alhoewel de financiën van de stichMaar er wordt bij dergelijke happe- ting WV zeer beperkt zijn, wil men
nings ook nog in competitieverband deze datum toch nog niet ongemerkt
gestreden. De auto's doen het in de voorbij laten gaan.
drie car bracket klassen, terwijl de Zondagmiddag l augustus wordt er
motorfietsen eveneens in verschillen- gelegenheid gegeven de heer Hilbers
de categoriën uitkomen. Snelste man en zijn vrouw met deze datum te
van Nederland en viervoudig wcreld- komen feliciteren in het kantoor van
recordhouder Henk Vink was uiter- de VW op het Schoolplein.
aard ook van de partij. Op magistrale Men wordt dan tussen 16.00 en 17.30
wijze won hij de super bike klasse via uur verwacht.

(Advertentie)

In de Formule Ford race zal de strijd
vooral gaan tussen Cor Euser en Ron
Kluit. Euser staat momenteel aan de
kop van het kampioenschap. In de
SPorts 2000 gaat good-old Huub Ver
meulen ongetwijfeld zijn leidende po
sitie proberen te versterken.
In de diverse klassen van de Produktietoerwagens is de strijd nog gehee
open. Hoewel in de klasse van 1300 tot
1600 cc de Hagenaar Kees Kroesemeijer al een riante voorsprong heefi
op de als tweede geplaatste Egbert
Top.

Van de „Rekreade" ontvingen wjj voor de jeugd de navolgende krant met
nieuwtjes en plannen voor de komende week.
Let goed op, want er zijn geweldige spannende avonturen te beleven. Je
weet natuurlijk dat je vriendinnetjes, neven en nichten mee mag brengen,
want Rekreade is er voor alle kinderen die van Zandvoort en die er
momenteel logeren.
Voor de kinderen die in Zuid of dichtby het centrum wonen is het
programma in de Klimopschool in de Dr. Visserstraat:

brandstof verbruiken op een trajekt
van 201 meter. Maar het is dan ook
sensatie van de bovenste plank.
Tweemaal twintigduizend paardekrachten de achtste mijl in drie sekonden te ?ien afleggen. Het is gebeurd voor je het weet. Tijdens de
count down wordt de spanning opgevoerd. Dan is er die explosie en op het
moment dat de watjes, die gehoorbeschadigingen moeten voorkomen, uit
je oren vliegen zie je alleen nog maar
de remparachutes aan het eind van
het rechte stuk bij „Bos uit".
Om nog even bij paardekrachten te
blijven: dergelijke wedstrijden verlopen als korte-baandraverijen, maar
hierbij houdt elke vergelijking op.
Twee deelnemers nemen het tegen
elkaar op en een wit licht aan de
„startkcrstboom" geeft aan welke zijde van de baan heeft gewonnen. De
winnaar gaat door naar de volgende
ronde en zijn concurrent mag huiswaarts keren.
Is dragracen al interessant op zich, de
variatie aan krachtbronnen maakt

r
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EN KOOP GELIJK

PGLA1EN

\

CASA
CITROEN
AFWAS

BLAUW
SCQFFER25UO gram

SGOTTEX
KEUKENRULLEN
NON HOMO
HUISVUUZAKKEN

WUCHIEH
KWARK

«aas.
De bekende handige

SPORTTAS
o.a. met stevige schouderbanden en goede ritssluiting

KINDER
PUZZLES

EXTRA
ZWARE KWALITEIT

SCHIIDFM

(o.a. naleven en dierfiguren) ZOEK UIT:

ANDREION SHAMPOO
ORIGINELE R'JSTKOM
MET BÜPASSENDE LEPEL
Ook geschikt
als soepkom
of zoutjesschaaf:

RAAMWISSER
met SPONS

FRENTO
nonden-of katten
vlooienband

Wast en
droogt
zonder
strepen en
met
verplaatsbaar handvat

DIVERSE SOORTEN
HOMME HERENSLIPS

FLACON
200 ml.

HOOFDDORP:
Marktlaan 55
ZWANENBURG:
Dennenlaan 19
2ANDVOORT:
Burg. Engelbertsstaat 21
NIEUW-VENNEP:
Hoodweg 1185

WEEKMEDIA 30

PAGINA 3

DONDERDAG 22 JULI 1982

MET MEDEWERKING VAN AUTORIJSCHOOLHOUDERS

Zandvoortse vismaaltijd als vanouds
zeer verzorgd zal zijn.
Kosten voor deelname aan de vismaaltijd bedragen ƒ 12.50 voor volZANDVOORT - Vanavond om 19.30 wassenen
de 12 jaar. kinderen
uur wordt op het Gasthuisplein de tot 12 jaar boven
ƒ 7,50 en 65+ers betalen een
traditionele vismaaltijd gehouden.
Voor het eerst sinds jaren lijkt het tientje.
weer geen spelbreker te zijn, anders
werd er altijd bij vermeld, „bij slecht.
weer de volgende donderdag", doch
dit jaar is dit zelfs weggelaten.
De vis wordt weer verzorgd door William Keur, terwijl leden van folklorevereniging De Wurf zich zullen beijvcren deze maaltijd bestaande uit vis,
stokbrood, sauzen en salade uit te ZANDVOORt - Zondagmiddag wordt
serveren. Inbegrepen is ook één glas op de Grote Krocht het jaarlijkse
wijn, wil men meerdere glazen dan standwerkersconcüurs gehouden.
Dit evenement beginl, om 13.00 uur,
moet hiervoor betaald worden.
Voor het eerst dit jaar kan men de terwijl er zo'n klein? twintig standwijn ook per fles kopen, dank zij de werkers worden verwacht die een felle
medewerking van de Hema zijn de strijd zullen leveren om de prijzen
organisatoren in het bezit gekomen voor spreekvaardigheid en koopmanvan wijn waarvan de fles beplakt is schap.
met het etiket van het. Zandvoortse Deelnemers komen via de Nederlandraadhuis. „Een primeur dit jaar" vol- se Bond van Ambuianw Handel en
gens WV-direkteur Theo Hilbers. veel oudf bekenden v/orden zondagNieuw ook is de medewerking van de middag clan ook in ZanrJvoort verbekende Zandvoortse accordconist wacht.
Gerard Nijkamp die voor een vrolijke Het. streven van de jury bestaande uit
noot zal zorgen en zijn elektronische leden van ei e evenementencommissie.
is er op gericht de prijswinnaars omaccordeon meebrengt.
streeks 17.00 uur bekend te maken en
De Wurf staat borg voor een kleine de prijzen ter plekke uit te reiken
klederdrachtenschouw en enkele dan- Omstreeks 18.Ou uur is het concours
scn, zodat de entourage van deze afgelopen.

Verkeersoefen centrum start
op het pitsterrein van circuit
ZANDVOORT - Wanneer alles
verloopt zoals wordt verwacht,
dan zal op 20 augustus aanstaande op het circuitterrein een verkeersoefenschool van start gaan.
Een nieuwe aktiviteit op het circuitterrein waar het gemeentebestuur positief tegenover staat,
en ook de besprekingen met de
verenigde
Zandvoortse Rijschoolhouders verlopen positief.

Vooral dat laatste is uitermate
belangrijk, aldus initiatiefnemer,
Cees Siewertsen, omdat inschakeling van de autorijschoolhouders, (en dan nog alleen de door
de Bovag erkende), een onderdeel'
vormt van het slagen van dit
geheel nieuwe projekt.
Belangrijk ook het gegeven dat
sinds drie weken de LOVO officieel in Nederland met haar werk
is begonnen. In de LOVO, Landeüjk Orgaan Verkeers Oefencentra, zijn vertegenwoordigd Veilig
Verkeer Nederland, de ANWB,
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Nederlandse Politie. Dit orgaan houdt zich bezig
met de verkeersoefenscholen,
waarvan er in ons land nu twee
officieel draaien na een proefperiode van twee jaar. Namelyk één
in Almere en één in Apeldoorn.

Via deze inschrijving wordt dan een
.afspraak gemaakt op de oefenschool.
De rij-instrukteur van de erkende autorijschool brengt en haalt de leerling,
en ontvangt bericht van de oefenschool dat de leerling „rijp" is voor de
openbare weg, en de gewone rijlesen
kan volgen.
Het grote voordeel hieyan is dat leerlingen die deze opleiding volgen met
meer zelfvertrouwen op de openbare
weg komen en het examen doen. Voor
de autorijschoolhouder het voordeel
dat tal van z.g. „speciale handelingen", niet meer zoveel tijd zullen kosten als voorheen, en zij dus meer
leerlingen kunnen accepteren, zodat
de lange wachtlijsten zullen verdwijnen.
Op 18 augustus volgt nog een bespreking met de Zandvoortse rijschoolhouders, waarbij de laatste punten
zullen worden doorgesproken, maar
zowel Siewertsen als woordvoerder
Hogendijk, zijn van mening dat men
wel tot overeenstemming zal kunnen

Verkeersoefenschool
Het blijkt dat Cees Siewertsen al enkele jaren bezig is om, net als in
Frankrijk, waar inmiddels 27 van deze
centra zijn gevestigd, en Duitsland
(36), in Nederland deze oefencentra
voor beginnende autorijders van de
grond te krijgen.
De bedoeling van een verkeersoefenschool is de rijder vertrouwd te maken
met alle lastige kneepjes van het autorijden zoals: parkeren, achteruit rijden en parkeren, de hellingproef, keren óp een smalle weg, zonder dat de
aspirant-rijder gehinderd wordt door
de gewone weggebruiker, die de grote
,L' op een lesauto ziende, al direct
reageert met irritant, toeteren wanneer een lesauto niet snel genoeg
wegtrekt wanneer het verkeerslicht
op groen springt.
„Wanneer een leerling op een oefenterrein, niet gehinderd door het overige verkeer, rustig de tyd kan nemen
om onder leiding van ervaren instrukteurs, deze lastige en vaak voor een
beginner ook moeilijke aspekten van
het autoreden te leren, dan bevordert
dit het zelfvertrouwen, terwijl men
eveneens leert zich beter te gedragen,
omdat de faktor „haast" en ook het
gevoel jezelf belachelijk te maken omdat een (in ieders ogen) zo eenvoudig
onderdeel jou mislukt, komt te vervallen", aldus Cees Siewertsen die zegt
dat een verkeersoefenschool leerlingen kan aannemen van iedere leeftijd,
omdat niet op de openbare weg wordt
geoefend.

Autorijscholen
Na de eerste publikaties in de pers
over de plannen van de Zandvoorter,
was de reaktie van de verenigde Zandvoortse autorijschoolhouders, er één
van ongerustheid.
„Er zijn in ons dorp al zoveel autorijscholen, de tijd wordt slechter en de
spoeling dun", aldus de woordvoerder
van hen, de heer Hogendijk.
Men schreef dan ook een brief aan het
gemeentebestuur, waarin men de ongerustheid van de rijschoolhouders
verwoordde. Kortom men zag een
nieuwe konkurrent niet zitten.
Inmiddels heeft er een gesprek plaats
gevonden op maandagavond 12 juli,
tussen Siewertsen en de rijschoolhouders, dat de lucht aanmerkelijk heeft
opgeklaard. Overduidelijk is komen
vast te staan, dat een leerling zich niet
zomaar kan opgeven bij de Verkeersoefenschool. Heeft men belangstelling
voor een opleiding, dan zal men zich
uitsluitend via de erkende ryschool
als leerling kunnen aanmelden. „De
autorijschoolhouders zullen gezamenlijk gaan adverteren, aan de toekomstige leerling wordt dan overgelaten
óf men een rij-examen wil doen via
een vooropleiding aan de verkeersoefenschool. of niet.
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Cees Siewertsen, initiatiefnemer
van de verkeersoefenschool die op
20 augustus aanstaande start op het
circuitterrein.
Besluit men tot het eerste, omdat het
waarschijnlijk is dat men sneller in
het bezit van een rijbewijs komt, dan
moet men zelf de keuze bepalen, wil
men bij Rijschool Pietersen of Jansen
inschrijven.
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(si ipschool )

ZANDVOORT - Op zondag l augustus wordt op het circuitterrein
een grote braderie gehouden die de naam „Midzomerfesiival" heeft
gekregen.
De organisatoren verwachten zo'n 300 tot 350 deelnemers aan de
braderie die zal worden opgesteld rond het. rennerskwartier, de
Voorbeeld van een verkeersoefentenein.
pits en het rechte stuk.
komen, waarna dan op 20 augsutus ae de basistekening, terwijl de laatste gevolgd veel minder betrokken zijn
De deelnemers zijn zeer gevarieerd, niet alleen de bekende namen
school op het circuitterrein van start van de pitsgebouwen door de school bij ongelukken en slachtoffer worden
zullen op het circuitterrein verrijzen, loaaronder veel antiquairs,
als controleposten zullen worden in- van verkeersongelukken, dat in deze
kan gaan.
doch ook zullen bijvoorbeeld de dierenbescherming van Zandgericht.
jeugdige sektor, ook in Nederland,
voort, het wereldnatuurfonds en Amnesty International zijn verieHet terrein voor dit pitsgedeelte dat schrikbarend hoog is", zegt Siewert- genwoordigd.
Reakties
met een hek is afgezet kan worden sen.
Men venvacht een aantal oude ambachtslieden zoals klomp enmaals oefenbaan voor bromfietVanuit Haarlem heeft Siewertsen al gebruikt
kers, kantklossers, een ouderwetse drukker die eigentijdse visitesers en motorrijders. „Een ideale baan Pasje
enthousiaste reakties ontvangen van hiervoor",
kaartjes op ouderwetse wijze zal vervaardigen, t.erurijl ook een
aldus Siewertsen, die zegt
de erkende rijschoolhouders die graag dat het pitsterrein
met behulp van Behalve het autorijden zal men op de groot aantal horecabedrijven zal zorgen voor koele dranken en
hun medewerking aan dit projekt wil- weg- en vlakverdeling,
het plaat- verkeersoefenschool in Zandvoort lekkere hapjes.
len verlenen, en Siewertsen is dan ook sen van bijvoorbeeldplus
plastic-stoe- ook in de toekomst terecht kunnen Aan de kinderen is eveneens gedacht, want behalve een groot
verheugd dat de bezwaren van de pranden, uitstekend aan de
eisen van voor een cursus „pech onderweg". luchtkussen in de vorm van een kasteel en een skellerbaan komt er
Zandvoortse rijschoolhouders zijn de LOVO zal voldoen.
Deze zal gehouden kunnen worden in
verdwenen.
de Loods die nabij het pitsterrein waarschijnlijk ook een draaimolen.
Het lesgeld dat men zal moeten volOok zullen tal van artiesten acte de présence geven. Zo wordt de,
staat.
doen aan de oefenschool ligt lager dan Bromfietsers
zal iedere leerling bij het groep Willy Latino verwacht. De Zuidamerikaanse groep zal
voor de gewone rijlessen, „het schom- Belangrijk ook is het bericht voor Bovendien
verlaten van de school een pasje ont- assistentie krijgen van de buikdanseres Juanita, terwijl ook de
melt zo tussen de vijfentwintig en
bromfietsers. Wanneer de vangen dat hem recht geeft op infor- bekende zanger Oscar Harris op dit midzomerfestival optreedt.
dertig gulden" zegt Siewertsen. De aanstaande
wet per l februari '83 in wer- matie en advies bij alle problemen die Er is een optreden van de vuurspuwer Mr. Celcius, er komen
tijd die men nodig zal hebben voor nieuwe
king treedt, waarbij bromfietsers met autorijden te maken hebben. Be- doedelzakspelers en zal de schrijver Arnold Jan Scheer zijn boek
deze lessen is afhankelijk van de leer- moeten
over een geldig taalt men ƒ 5,- per jaar dan kan men
ling. „De één zal het klaren in negen a rijbewijsbeschikken
dan
kan
dat
de toekomst terecht voor advies bij „De Paradijsvogels" tegen een speciale braderieprijs, gesigneerd
tien lessen, terwyi een andere mis- school worden behaald.op de oefen- in
verkopen.
de
aanschaf van een auto, het rijden
schien en iets kortere of langere tijd
„Wij verwachten ook nog enkele groepen zogenaamde „straatarmet
een
caravan
of
boot
etc.
Tal
van
nodig zal hebben."
„Wij zijn van plan om de scholen te andere praktische gegevens die dan
tiesten", er is een grote vertegenwoordiging uit de kunstnijverheid,
benaderen en de leerlingen gratis les gratis worden verstrekt.
onder andere met schilderwerk uit Hindelopen, eigenlijk teveel om
te geven de eerste maanden. Vlij vin- Het doel van een verkeersoefenschool
Pitsterrein
op te noemen", aldus Peter Buchner uit Aalsmeer die zich met de
den het als LOVO bijzonder belang- is een beter rijgedrag en grote veilig- leiding van dit evenement heeft belast.
De verkeersoefenschool kan in Zand- rijk wanneer ook bromfietsers ver- heid op de weg. Dit hoopt men te Men verwacht een groot aantal bezoekers omdat de toegang tot de
voort bijzonder eenvoudig gereali- trouwd worden gemaakt met alle fa- bereiken door een goede scholing en
seerd worden door gebruik te maken cetten van het snelverkeer. In Zwlt- het bijbrengen van zelfbeheersing bij braderie gratis is en er op en rondom het circuitterein parkeervan het pitsterrein van het circuit. serland is een dergelijke school en het de toekomstige rijders(sters) een be- ruimte genoeg is. Zondag l augustus dus op het circuit het
Het oefenterrein zal in Zandvoort lan- is statistisch gewezen dat jongelui die langrijke bijdrage voor een veiliger Midzomerfestival, waar dit maal geen raceauto aan te pas zal
ger en smaller worden dan op bijgaan- een opleiding aan deze school hebben verkeer in Nederland.
komen.
5.
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Verduistering
Het blijkt dat vele duizenden genoten hebben van de zonsverduistering van dinsdagavond 20 juli.
„Het was een grandioos gezicht de
zon deze avond waar te nemen.
Het mooiste was het nog toen hij
na een kwartier nog geweest te
zijn, terug kwam in oogverblindende kleuren. Helgeel was de onderkant, oranje het middenstuk en fel
rood de boyenrand van de zon,
waar duidelijk zichtbaar een hoek
uit was, net of er een deksel ingedrukt zat" vertelt één van de toeschouwers.
Ook was de zon deze avond aan de
onderkant niet rond, door de filterende werking van de bovenlucht
vertoonde de zon een grote druppel.
Veel toeschouwers waren hiervoor
speciaal naar Zandvoort gekomen
met beroete glaasjes, en zelfs met
lasbrillen op zat men op de terrassen. Toch was dit juist deze avond
niet nodig omdat door de vochtige
lucht het licht gefilterd werd en
men ook zonder gevaar de zonsverduistering in Zandvoort met het
blote oog kon waarnemen.
Voor de strandpachters, waarvan
velen zich na een drukke dag juist
aan de avondmaaltijd zetten, een
aangename verrassing te zien dat
plotseling de terrassen volstroomden, en niemand zoveel haast had,
zodat iedereen pp het strand aanwezig, uitgebreid van dit natuurverschijnsel heeft kunnen genieten. „Er werd tenminste niet gemopperd toen we de klanten even
op de bestelling lieten wachten,
om zelf te genieten" zo wordt verteld.

Gensnapt
Deze week één van de onvermoeibare stoelensjouwers / pils-brengers/en tafeltjes-afruimers, waarschijnlijk één van de vakantiehulpen, die onverwacht meemaken
wat een „goed seizoen" voor de
strandpachter betekent, namelijk
met je blote voeten door het zand
sjouwen van 's morgens vroeg tot
's avonds laat.

Tips en suggesties: 17166

Overigens bü deze foto graag het
verzoek, ontvangen van enkele
pachters: „Zijn er nog jonge sterke
knapen of meisjes die al terug van
vakantie, of die niet weggaan, die
een paar dagen over hebben?".
Veel van de aangenomen vakantiewerkers gaan nu namelijk met
vakantie en er dreigt een tekort
aan mankracht te ontstaan wanneer het mooie weer aanhoudt.
„Het lijkt niet onverstandig om,
wil je nog wat geld verdienen, eens
langs de paviljoens te gaan. Misschien kan men hier en daar nog
hulp gebruiken" aldus een pachter.
Deze foto kan afgehaald worden op
ons kantoor, Gasthuisplein 12 in
Zandvoort. (De foto is gemaakt
door Jenny E. Wesly)

Jazz
De komende week staat Zandvoort in het teken van de jazz, niet
alleen in het dorp, maar ook op het
strand zullen deze klanken klinken.
Het begint al vrijdagavond 23 juli
bij Johan Beerepoot in Club Maritime (nr 9) waar vanaf 21.00 uur een
jamsession wordt gehouden. Er is
een basisopstelling van drie musiei, iedereen die deze avond bij
Maritime binnenloopt en ook maar
enigszins bekend is met jazz en de
muziekinstrumenten, of vocaal,

door
Margreet Ates

kan deelnemen.
Johan stelt zich veel van deze session voor omdat een aantal bekende jazz-musici heeft beloofd, even
binnen te wippen. De namen worden nog niet door hem bekend
gemaakt, „Dat zullen de mensen
wel zien en horen" is zijn commentaar. Dus jazz-liefhebbers op naar
Club Maritime op de vrijdagavond.

in vier klassen aan deel zullen
nemen. Voeg daar dan nog aan toe
de plannen van enkele strandpachters om juist deze avond een
barbecue feest te organiseren, de
manifestatie van klederdrachten
van De Wurf die op het Gasthuisplein worden gehouden, en men
kan terecht opmerken dat er op
die datum voor elk wat wils is.

College Occasional Jazzband

Jazz-festival

Extra aandacht ook voor de jeugd
tijdens het ,Jazz-seizoen". Aanstaande zondag, dus dat is 25 juli,
komen een aantal leerlingen van
het Kennemer Lyceum spelen in
paviljoen Johnny (nr 7).
Vanaf 17.00 uur kan men daar
beluisteren Peter Huber (toetsen),
Niekbert Phaff (trombone) en Lode
Schaeffer (drums). Terwijl Dirk
Giltay Veth gitaar speelt. Ze worden geassisteerd door Engeline
Gmelich die vocaal medewerking
verleent.
Deze groep is twee jaar geleden
opgericht, en hoewel de school nog
steeds voor gaat zijn ze geen onbekende, want op tal van avonden
hebben ze al medewerking verleend. Deze band speelt dixieland
muziek, oude jazz in de stijl van
Arrnstrong en Miller, en blues, terwijl men ook een eigen stijl heeft
ontwikkeld en dus tal van „eigen"
nummers heeft. Het belooft gezellig te worden bij Johnny, dus als
voorproefje van het komende jazzfestival, kan men daar zondag al
terecht.

De uitleg is dat Pinksteren, of het
nu mooi weer is of niet, voor de
strandpachters nog altijd „het
weekend" in het voorseizoen betekent. Men vreest een behoorlijke
afname in de omzet wanneer de
Grand Prix tijdens het pinksterweekeinde plaatsvindt „En kunnen dit beter vroegtijdig melden"
aldus de pachters.

naar Zandvoort.
Hy had echter buiten de attente
politieman uit de Haarlemmermeer gerekend die. tijdens een
vrije dag, genietend van zon, zee en
zand, de man desondanks herkende.
De Zandvoortse politie hield, na de
tip van de collega met vakantie, de
man aan en het bleek inderdaad
een 38 jarige Amsterdammer te
zijn die wegens diefstal in Elburg
was .gepakt en van daaruit was
ontsnapt.
De onderduiker is teruggebracht
naar Elburg.

Sportief

Wachtwoord

Van de vele sportieve elementen
die gemeld kunnen worden vanaf
het strand, want momenteel bevin-

Nadat achtereenvolgens de VPRO,
de NCRV en de Tros een uitzending vanaf het Zandvoortse strand

duidelijk zullen maken dat ze de
plannen van de Cenav direkteur
Jim Vermeulen niet zien zitten.
„De Grand Prix op Pinksteren?
Daar zijn we tegen" wordt glashard gesteld.

Trouwens het Jazz behind the
beach festival zal dit jaar weer een
extra dimensie krijgen doordat
„het Jazz on the beach" weer gestalte heeft gekregen. Gert Toonen, enthousiaste jazz-fan heeft ervoor gezorgd dat zeker vijf strandpaviljoens op zaterdag 7 augustus
een jazz-formatie zullen ontvangen. Deelnemers zijn, onder andere
Paviljoen Freddy & Paul (Paviljoen la), uiteraard Take Five (Nr
5), Club Maritime (Nr 9). De Golfslag (Nr 16) en Club Nautique (Nr
23). Bovendien bestaat de kans dat
er op zondag ook nog in de diverse
strandpaviljoens jazz ten gehore
zal worden gebracht. Volgende
week volgen de namen van de
groepen, want die zijn nog niet
exact bekend.

Wildkamperen

Het wildkamperen, want een andere naam valt er niet voor te bedenken, van de vakantiegangers in de
caravans en campers neemt voor
de strandpachters aan de Noord
boulevard hinderlijke vormen aan.
Men kan er vrij kamperen, en doet
dit graag met dit mooie weer. Hup
boem staat er weer een camper uit
Teso
het Ruhrgebied of welk oord dan
ook. Omdat stromend water ontOok op zaterdag 31 juli zijn er
breekt, wordt er vaak en langdurig
jazz-klanken te beluisteren en wel
gezwommen, maar dat is zout wabij Club Nautique, Jules Fransen
ter, ook de hoeveelheden vocht die
(Nr 23). Jules, een enthousiast zeimen tot zich neemt zijn duidelijk
ler, heeft tijdens het „rondje van
groot, want 's nachts wordt regelTexel" kennisgemaakt met de
matig klandestien gebruik gegroep Teso, leden van de voormalimaakt van toiletten en douches
ge groep Ekseption, en heeft niet
van deze strandpachters, die tongerust voordat hij deze naar Zanddanks begrip voor de situatie van
voort had gelokt.
| de klandestiene kampeerders) een
vrij gebruik van hun douches en
Zaterdag 31 juli is het dan zover,
vanaf 's middags 3 uur kan men , toiletten in de nachtelijke uren
deze groep beluisteren, en zien en l niet toejuichen. „Van gemeentewege zou daar nu eindelijk toch eens
horen of het enthousiasme van
een oplossing voor moeten worden
Jules Fransen terecht is geweest.
gevonden" is de klacht.
Trouwens het wordt die dag toch
druk op het strand want behalve
de Fly Away vliegerwedstrijden,
Brief
en de miss Beach verkiezing wordt
ter hoogte van strandpaviljoen 23
Trouwens de gemeente kan, naar
het N.C.C. Tournement gevaren.
verluidt, een brief van de strandEen evenement waar catamarans
pachters verwachten, waarin ze

Vakantie, waar is het dan beter aan het siraiuP
1

den zich de klaverjassers van de
voetbalclub TZ.B in of op de terrassen van één van der strandpaviljoens, omdat het Gemeen.schapshuis is gesloten, dt ululnvedstryden van de walersportveremging,
de surfwedstrijden etc., «jn er
soms berichten waarbij dr sportiviteit ver valt te zoeken.
Want wat te denken van de 44jarige Amsterdammer die op nee
werd aangevaren toen hij zich met
zijn catamaran op circa 2 km uit de
kust bevond, door uen zeiljacht,
dat snel in noordelijke richting
verdween?
Met zware averij bereikte de Amsterdammer de veilige kust, voor
het gedrag van de .„sportieve" zeiler graag een ruime onvoldoende.

Onderduiker
Een volgepakt strand met allemaal blote, oi' bijna blote, mensen
moet toch een uitstekende plaats
zijn om anoniem onder te duiken,
dat moet een voortvluchtige dief
gedacht hebben, en hij vertrok

toto Berlott.

gemünki. ;s net. nu de
beurt ann do V A K A.
Dlnsdagmonm 3 Liupustus start
Vara's lijn H \ ;!'iui', Kat'.vijk om via
Noorciwi.ik. Z,;:;civoort, Bloomendaal, UinuiJen, Wijlt aan ?.ee. enfin de hele Noordhollrindse kust
langs, die ei.u: haar uitzendingen te
verzorgen.
Dit programma heet ,,Vara's Lijn
drie" en heest die dai; te maken
met de ;:ee en alles wat daaraan
\Mst .-.it. Men verplaatst zich die
dat; met zand-en waterbestendig
voertuig. Het, programma wordt
rechtstreeks uitgezonden.
Nu komt het, het prognunma start
altijd rnet het vragen naar een
wachtwoord en de gevraagden lijken dit nooit te weten. Laat iedereen mij nu een ple,:ier doen en
vanaf Keven uur 's morgens naar
deze radiozender luisteren.
Wanneer het wachtwoord dan gevraagd wordt (dat onderdeel duurt
tot negen u u r ) dat de Zandvoorters
tenminste niet niet de mond vol
tanden staan.
Doet U het?
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vond wat ik.

Krocht
^X^REINIGEN -STOMEN - PERSEN

f Azeanette

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.
Sappige PERZIKEN

Bloemen houden van

L
GROTE
3 ROT KROCHT 21 - ZANDVOORT
^S^^
TELEFOON 02507-12574

CA

1 kilo

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.
Gen. Cronjéstraat 14- Haarlem
Reserveren: telefoon 023-265333

Gele Spaanse
HONINGMELÖENEN
per stuk vanaf

RESTAURANT
GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

van maandag t/m vrijdag
van 8.30-12.30 en van 13.00-18.00 uur,
zaterdag van 9.00-13.00 uur geopend.
Grote Krocht21 -Telefoon 12574.

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

Ieder die 'n bril draagt kan
7'n ogen tegen de /.on
beschermen met een
voorhangen.
Ideaal i^ n a t u u r l i j k
om in de sterkte van uw bril

een zonnebril ie laten maken. Een eersteklas monl uur met gekleurde lees- of
afstandiglazen* bieden wij u\V
compleet voor

DE GRAVIN
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party
Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023-317058
AUTOMOBIELBEDRIJF

KOOIJMAN S

H. P. KOOIJMAN

FORDOTO

Brederodestraat &-10
Telefoon 02507-13242

Ampérestraat 8-10
Telefoon 02507-16925
bgg 13242

Verkoop- Inruil- Service-Reparatie
Alle merken inruilauto's met Bovag-garantie
In slechts 5 lot 10 minuten

WAS ZELF UW AUTO

Met warm water en shampo-spoolen-in de was zetten v.». 13.MJTOMAATINWORP i.i.i.
Doorlopend geopend

t*

Look-over

GARANTIE
Een echte Ray-Ban
's-Were!ds beste Zonnebril.
Nu vooreen
extra zonnig prijsje

v.a.

129.-

Heeft u hem al?
Het meest gekochte halve brilletje.
Handig voor bijv. telefoonboek of
spoorboekje.
Aanbiedingprijs
VANAF
De o-zo-handige (en voordelige) reserveleesbril, die steeds vaker op de tv komt.

Voor hogere sterkte, ontspiegelen of kleuren geringe bijbetaling.

Lid ANVR en Garantiefonds,

u een extra zekerheid
Grote Krocht 20, Zandvoort, telefoon 02507-12560/13203

Lekker

Fa. Gansner & Co.

OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR

OPTIEK SLINGER
Gediplomeerd opticien.
Grote Krocht 20 A - Zandvoort • Telefoon 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen.
Vrijdag koopavond.

eten?

niet vergeten!
Grote Krocht 23

Voor de schoolgaande jeugd:

schooibenodigdheden

Tweede gezinsauto
erbij gekocht?
Aanvangskorting mogelijk tot 45%
met no-claim zelfs tot 75 %.
Tevens hebben wij' speciale premies voor
verplegend personeel, onderwijzers en
ambtenaren.

Grote Krocht 17, Zandvoort
Krijgt u gasten?

Een criticus ;.<• iemand, wiens horloge vi/f minuten voorgaal o;} de horloge.* van endere inenten,
S A I N T t B E U V E (1804-1869)

Horlogerie
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophia-*\cp4-Tcl. l 23 07
leveti 11 uitsluitend een horloge dal altijd precies
gelijk gaat. Kritische horloges houdt hij er niet
op n.'. Wam het i.s prccisie-lijd. U kunt er
altijd van op aan!
komt u MUS Lijken in /ijn slumroom. 'l Is een belevenis!
ktf,eii rtpuratn.-ajdelir:i: ma i IcktroniiiCheupparatuur.

Te hwur gevraagd
voor permanent:

of soortgelijke ruimte.

Tel, 192 92, na 18.00 uur.

Geen bezwaar!
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid l
Ook verhuur van leuko
on praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON! 2164/l 3713
Privé na 18.00 uur 1 6658.

DrôgistBrij • Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in
DIEETARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02S07-16123

Wij verwachten w
ôôk dit weekend.
Wij proberen vermaak te geven voor de
volwassen jeugd t/m 80 jaar.
De muziek stemmen wi/ daarop af.
Dagelijks geopend:
van 21.00-3.00 uur.
.

|
J|

Drogisterij
Moorenburg voor
DR. VOGEL
HOMEOPATHIE
Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.
U w adres voor:
elast. kousen,
panties, knie- en
enkelstukken
ook naar maat.
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat?, Zondvoort. tel. 02507-12327.

GAS- en OLIEHAAROEN • GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

^Kwekerij
P. van Kteeff
ib.
$

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort,
telefoon 17093
j

* Bomen en heesters,
vaste planten
* Bloem- en groentezaden
* Jiffy pots
* Zaai/potgrond

G. Kol
Schuitengat 7.
telefoon

13212

Dubo Adviesburo
Verzekeringen

auto - brand • teven

02507-14385/17818 b.g.g. 071-410566

alle verzekeringen

Prachtig

LEDIKANT
extra groot,
140x200 cm.
HET KASTENHUIS
Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

Café - Restaurant Delicia
Kerkstraat 16 - Tel. l 2270

2 KAMERS
TE HUUR
v. d. mnd. juli - aug. •
sept.
Tebevr.:
Koningstr. 27 ben.,
Zandvoort.

* Vrijdag 23 juli vanaf 21.00 uur:
JAMSESSION
als voorproefje van het Jazz Festival.

• Zaterdag 24 juli om 23.00 uur:
START NACHTWANDELING
over 9 en 18 kilometer.

GROTE SORTERING

Tolweg 6-Tel. 02507-150 01

Strandpaviljoen 9 bij De Rotonde
Vóór het Casino en Hotel Bouwes

• Zaterdag 24 juli vanaf 20.00 uur:
GROOTS KAAS- EN WIJNFEEST
Keuze uit 7 wijnen d f 2,- per glas,
met daarbij gratis Franse kaas
(keuze uit 10 soorten) en stokbrood.
OPTREDEN FRANSE ZANGER
MARNIER.

Boekhandel De Krocht

Al geproefd??? Die
~
GEVULDE BOTERKOEK

Voor al uw c.w.-, loodgietersen dakbedekkerewerk
naar:
TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prlnseaseweg 52 A. Zandvoort,
telefoon 02507-131 76
B.g.g. Tech. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502 - 66 67.

Dr. Joh. G. Mezgerstniat 48
2041 HC Zandvoorl
Tel. 02507-19172.

Ij

lyii^A/i

Gevraagd voor de
maanden aug. en
sept.:

WINKEL
MEISJE
Liefst met ervaring.

Tel. 1 44 04
's Avonds na 19.00 u.
12888

FOTO Quelle
Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

ledere zaterdag
vanaf U.00 uur in
Strandpaviljoen
;;DEGOLFSLAG"
no. 16.
Tel. 02507-12883.

Kwaliteit, service en prijs ! ! !
Dat zijn onze kenmerken.

Specialiteiten:
Bief s tuk Champignons
Bief stuk Pepèrsaus
Bief stuk Stroganoffsaus
Duitse Bief stuk
Tournedos Champignons
Steak Delicia 300 gr.
(verse paprika, uien en champignons)

Entrecôte
Varkenshaasje
T-bone steak, 500 gr.
Nasi Goreng Spec,
Bami Goreng Spec.
Macaroni, ham en kaas
Gouiash met rijst en doperwten

Voor de kinderen:
Kroket met frites
Frikadel met frites
en heerlijke pannekoeken

Onze vleesgerechten zijn allen voorzien van
FRITES of GEBAKKEN AARDAPPELEN, DIV. VERSE GROENTEN.

Zandvoort;
IMieuw/sbl
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NIEUWBOUW STEKKIE BLIJFT POLITIEKE KEUZE

Forse verhoging watertarief
zorgt voor ruimte in begroting
ZANDVOORT - In de begroting
1983 is ruimte gecreëerd voor de
exploitatiekosten van het nieuw
te bouwen wijkcentrum 't Stekkie, mits de raad bij de begrotingsbehandeling in het najaar
akkoord kan gaan met de voorstellen van wethouder Aukema,
vervat in een nota over de financiële positie van de gemeente.
In de commissie financiën werd
deze voorlopige nota besproken,
want door ziekte en andere tegenvallers heeft men geen tijd
gehad, de nota eerst in het college van b en w te behandelen.
Uit de nota blijkt, dat de begroting
een reserve heeft van zo'n klein half
miljoen, maar dan zal er door de
inwoners nog wel het een en ander
ingeleverd moeten worden.
Zo wordt voorlopig uitgegaan van een
forse verhoging3van de watertarieven
met 14 cent/m boven de trendmatige 10 cent. Dit houdt in, 3 dat het
watertarief met 24 cent / m het komende jaar omhoog zal gaan.
Bovendien zullen de reinigingsrechten met meer dan de trendmatige
verhoging van 4% moeten worden
aangepast, omdat deze nog lang niet
kostendekkend zijn, terwijl voor de
overige belastingen en retributies de
van de minister ontvangen richtlijnen
voor 1983 zullen worden toegepast, dit
betekent een trendmatige verhoging
van 4%.

en zo kan worden geconstateerd, dat
1982 naar alle waarschijnlijkheid kan
worden afgesloten met een batig saldo van zo'n kleine twee ton.
Uitgaande van dit beleid liet een voorlopige begroting voor 1983 een nadelig
saldo zien van ƒ 110.000,—. Opnieuw
moest door de wethouder en zijn medewerkers gezocht worden naar ruimte. Deze werd gevonden bij de dienst
Publieke Werken. Hier kon één ton
worden bezuinigd, terwijl een verhoging van het watertarief zorgt voor
een extra inkomen van circa
ƒ 154.000,-. Voeg daar dan de trendmatige verhoging van de belasting
aan toe en nog wat geschuif in de
posten en men komt aan een reserve
van 4 tot 5 ton.

Stekkie

trum dat bekostigd kan worden uit
het fonds „stadsuitleg", niet direkt
hun fiat aan deze bouw wilden verlenen alvorens men zeker wist of men
ook de exploitatiekosten zou kunnen
dragen.
Men voelde weinig of niets voor opnieuw een schip van bijleg. Door wéthouder Aukema werd toen al duidelijk gemaakt, dat de exploitatiekosten in de begroting gezocht moesten
worden, maar dat de raadsleden zelf
moesten kiezen, met andere woorden
een politieke keuze moeten maken,
ten aanzien van de posten.
Het verzoek is toen geweest, of de
wethouder zou kunnen aanwijzen,
waar dit geld gevonden moest worden. Het financiële stuk van de wéthouder is dus duidelijk een antwoord
op deze vraag.

Eerder was bekend geworden, dat de Reaktie
raadsleden, hoewel men het eens is
over de nieuwbouw van een wijkeen- De waardering van de commissiele-

In commissievergadering AZ

Plannen politiebureau

ZANDVOORT - Op 3 augustus
a.s. zal het ontwerp van het
nieuw te bouwen politiebureau
worden aangeboden aan de comOverzicht
missie AZ / Rp. Een openbare
In de financiële nota van de huidige vergadering die om 20.00 uur in
wethouder van financiën wordt een het raadhuis begint.
aantal zaken nog eens op een rijtje
gezet. Zo kende de begroting van Op de plaats van het 100 jaar oude
1982, bij een ongewijzigd beleid een bureau is naar ontwerp van architectenbureau Leesberg te Helmond een
tekort van ƒ 780.000,--.
Men heeft echter het roer omgegooid nieuw politiebureau ontworpen voor
een koprssterkte van 60 man.
Het gebouw zal inclusief garages een
(Advertentie)
vloeroppervlak krijgen van ongeveer
2300 m*.
Bij het ontwerp is grote aandacht
besteed aan de functionaliteit van het
gebouw, terwijl tevens vriendelijkheid
en energiebesparing belangrijke uitH. van de Moolen'
gangspunten zijn geweest.
Op de begane grond worden zowel de
surveillancedienst als de recherche
Inschrijving vanaf
met het cellenblok gesitueerd. Op de
eerste verdieping komen korpslei14 augustus a.s.
ding, beheersdienst, vreemdelingendienst, verkeersdienst en bijzondere
Koediefslaan 27
wetten. Op de tweede verdieping komen kantine en theorielokaal met
HEEMSTEDE
technische ruimten, terwijl in de keiTel. 023 - 28 16 21
der fietsenberging en magazijnen worden gesitueerd.

Dansstudio

De huidige groenvoorziening aan de
oostzijde zal aan de voorkant worden
doorgetrokken met parkeergelegenheid en entree voor bezoekers. Aan de
achterzijde komen garages rondom
een binnenhof met dienstenentree.
De tpepassiing van de principes van
passieve zonne-energie hebben ertoe
geleid zoveel mogelijk werkvertrekken op de zonzijde te situeren. De
ontworpen serres zullen hun overtollige warmte via het ventilatiesysteem
aan het gehele gebouw ten goede
doen koracn.
Er zal door middel van een warmtewiel 70 % warmte-terugwinning uit
ventilatielucht worden toegepast. Er
zal onderzocht worden in hoeverre
electriciteit uit wind-energie kan worden opgewekt. Vanzelfsprekend zal
een hoge isolatiewaarde van vloeren,
daken en wanden tezamen met dubbele beglazing en extra zorg voor
kierdichting mede ten grondslag liggen aan een verlaging van het energiegebruik met ruim 60 %.
De totale stichtingskosten worden
thans op ongeveer ƒ7.300.000,-- begroot. Met de bouw zal begonnen
kunnen worden in het jaar waarin het
rijk de benodigde middelen beschikbaar stelt.

den voor dit financiële hoogstandje
van de wethouder was groot, doch de
drastische verhoging van bijvoorbeeld de watertarieven werd met de
nodige reserve ontvangen.
Nel Vreugdenhil en Ab van der Moolen spraken zich zonder voorbehoud
uit voor de realisering van het wijkcentrum, doch
vonden de verhoging
van 14
et' m3 boven de verplichte 10
3
et f m wel aan de hoge kant. Voorzichtig wilden ze wel tot een extra 7
et / nf gaan. Peter Ingwersen sprak
als zijn persoonlijke mening uit, dat
hij de nieuwbouw van het Stekkie wel
ziet zitten, doch achtte een fraktieberaad noodzakelijk, evenals Flieringa
en Jelle Attema, die de afwezige Marian Hugenholtz verving en pas op het
laatste moment voor deze vergade- 't Stekkie, zoals het nu al jaren in gebruik en hoognodig non vernieuwing toe is.
ring een uitnodiging had ontvangen. Plannen, grond en geld is er voor de bouw van een nieuw wijkcentrum, maar nu lijken de
exploitatiekosten een nieuw centrum in de weg te staan.

Saldireserve

Bovendien had Flieringa duidelijke
bezwaren tegen het geringe bedrag
van de saldireserve, hij wilde over
Langs de Vloed Jij n
meer geld kunnen beschikken voor
eventualiteiten. Hij sprak van een
„deplorabele positie" van de saldireserve, maar had wel waardering voor
het financieel-technische verhaal.
Uit de woorden van de aanwezige heer
Ploegman van de Planvoorbereidingscommissie bleek, dat aan de exploitatiebegroting van het Stekkie
nog heel wat gesleuteld zal kunnen
worden, zodat uiteindelijk de exploitatie van het Stekkie minder geld zal
Veel amtenaren zijn mensen
kunnen vergen dan nu wordt voor- die voor elke oplossing een
zien.
te vinden.
Bovendien werd door hem naar voren moeilijkheid weten
A.E.W. Thomas
gebracht, dat 't Stekkie wel degelijk
een funktie in deze wijk vervult, omdat meer mensen het wijkcentrum
bezoeken dan algemeen wordt aangenomen, terwijl in een nieuw centrum
ook meer aktiviteiten kunnen worden
gepland.
ZANDVOORT - een 28-jarige Amsterdammer, die op een camping verblijft,
In de raadsvergadering van 31 was
duidelijk niet welkom toen hij
augustus zal over de nieuwbouw dinsdagmorgen
vroeg, omstreeks vijf
van 't Stekkie worden beslist, uur een bezoek wilde brengen aan een
omdat dit onderwerp door wét- 17-jarige inwoonster uit de badplaats,
houder Aukema op de agenda is wonende in de A.J. van der Moolenstraat.
geplaatst.
Toen de Amsterdammer dit bemerkte
ontstak hij m woede en gooide een

foto Jenny E. Wesly

ZANDVOORT - Een 29-jarige Amsterdammer heeft dit weekeinde zijn bezoek aan de badplaats duur betaald.
Zondagmorgen werd hjj na het verlaten van een bar omstreeks 03.00 uur in
de Spoorbuurtstraat opgewacht door
een aantal knapen. Deze beroofden de
man van 500 gulden en 29-briljanten
ter waarde van achtduizend gulden.
De man was letterlijk in elkaar geslagen, want hij liep verwondingen op
aan het hoofd en kneuzingen aan keel
en schouder.
Van de daders ontbreekt tot nu toe
ieder spoor, de recherche stelt een
onderzoek in.

Bezoeker niet welkom

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor 12.00 uur

17166

whisky glas naar de gastvrouw. Deze
waarschuwde de politie, die het meisje bloedend aantrof. Het slachtoffer
werd naar de Mariastichting overgebracht voor behandeling, terwijl de
Amsterdammer van de camping werd
gehaald en ingesloten.
De volgende dag heeft hij een bekentenis afgelegd.

Afscheid direkteur
postkantoor
Geen spijt had het echtpaar ook van
de benoeming in Zandvoort, na Leiden, Alkmaar en Heiloo voelden ze
zich uitermate thuis in Zandvoort, en
mevrouw Arnoldus hoefde maar weinig aandrang uit te oefenen, toen ze
constateerde dat ze graag in Zandvoort zou willen blijven wonen. „Geen
verdere promotie dus, wij zijn rustig
blijven zitten en genieten nog iedere
dag van onze woonplaats, want wij zij
echt kustmensen, die houden van de
duinen en de zee", aldus de direkteur
van het postkantoor.

De vlotte
babbel

Winnaar van het standwerkersconcours met sjerp en fruit.

Man beroofd

ZANDVOORT - Zondag was het
ongetwijfeld opnieuw de dag van
de vlotte babbelaars, want een
standwerkersconcours, zoals er
ieder seizoen enkele in Zandvoort worden gehouden, is een ZANDVOORT - l augustus 1P82 is de
feest op zich voor diegenen die datum waarop de direkteur van het
een vlotte babbel en een brok postkantoor van de badplaats wegens
volkstheater kunnen waarderen. het bereiken van de 65-jarige leeftijd
zijn werk zal neerleggen.
de heer Arnoldus, die sinds mei
Want in wezen is iedere standwerker Voor
1966 direkteur van het postkantoor is
een ras artiest die op een geheel eigen geweest,
zal dan een rustige tijd aan•wijze het publiek vermaakt en zijn breken. ,,Ik
had nog wel even door
waren aan de man brengt.
willen gaan, maar ja, er is een tijd van
Het concours van afgelopen zondag komen
van gaan", zegt hij.
was dat van Noord- en Zuid Holland De heeren
Amoldus begon zijn carrière
en voor de eerste prijswinnaar was op
20-jarige leeftijd in Leiden Dat was
dan ook een fraaie sjerp beschikbaar.
het eind van de dertiger jaren.
Duizenden inwoners en toeristen ge- aan
„Eigenlijk was ik van plan om na mijn
noten op zondagmiddag in het cen- HBS-tijd
naar de tekenakademie te
trum van al die praatjes en hebben gaan en tekenleraar
te worden. Iederwellicht enigszins verbouwereerd ge- een
waarschuwde mij echter: „Joh,
constateerd dat ze, ondanks alle goe- dan heb
in jaren geen werk", teen ik
de voornemens, ttfeh met aankopen dus bij je
de PTT kon beginnen, een
naar huis zijn teruggekeerd. De stand- buitenkansje
in die tijd, heb ik dat
werker, de goede dan, wint het name- met twee handen
aangepakt en er
l«k altijd van het publiek.
nooit spijt van gehad", aldus de lieer
Arnoldus.
Voor de jury, de leden van de evenementencommissie van de WV een
moeilijke keuze, doch dit jaar stak de
winnaar er met kop en schouders
bovenuit. De heer F. van Biessum uit
Zuidbroek won met zijn „wondere"
plantenvoeding de eerste prijs met
118 punten. Voor hem dus de fruitmand en de sjerp. Tweede werd J. in 't
Veld uit Rotterdam met een diepvriesmes, hij ontving een kistje wijn,
terwijl C. Jongert uit Monnickendam
naar huis terugkeerde met een grote
klomp gevuld met een fles jenever, die ZANDVOORT-Het golvenbad van
ongetwijfeld uitstekend smaakt bij het zwembad ,,De dumpan" is weer
gerepareerd en dus voor het publiek
zijn handel, namelijk gerookte paling.
Op verzoek van de centrale vereni- opengesteld.
Het bad is enkele weken buiten
ging van ambulante handel zal eind
bedrijf geweest, omdat er een defekt
augustus nog éénmaal een standwerkersconcours op de grote Krocht wor- aan de leidingbuizen werd
geconstateerd. Het euvel is nu
den gehouden. Want geniet het puverholpen en alle ingezetenen en
bliek intens van dit festijn, ook de
vakantiegangers kunnen dus weer
standwerkers voelen zich in Zandvan het bad gebruik maken.
voort bijzonder op hun plaats, vanHet bad is van 09.00 tot 's avonds
daar dit verzoek.
20.00 uur geopend.

weer
geopend

LEKKERBEKJES
- Een smakelijke
vismaaltijd met de
Wurf
JAZZ,
JAZZ,
JAZZ, in de bar,
achter het strand
en op het strand,
een
uitgebreid
overzicht van het
komende jazzfestival
MISSIONARISSEN - Ontvangen
steun uit Nederland middels verkopingen,
meer
hierover op deze
pagina.
ZIEKENHUIZEN De problematiek in
de regio extra belicht
Zonering
Brandingwatersport, .
een verschil van
mening tussen het
strandschap
en
Club Maritime.
STRANDKORRELS - Het laatste
nieuws vanaf het
strand

Receptie
Officieel zal het afscheid van de heer
Arnoldus op 27 augustus worden gevierd, met receptie op het postkantoor in de kantine die van 's middags
16.00 -17.30 uur zal worden gehouden.
In verband met de vele vakanties van
het personeel in de maand augustus
kwam die datum in aanmerking, 's
Morgens wordt het officiële gedeelte
gehouden ten huize van de familie
Arnoldus aan de Tolweg.
Na deze datum zal de heer Arnoldus
zich dan kunnen wijden aan die hobby van heel vroeger, want het palet en
de schilderskist staan al gereed.

ZANDVOORT - Doordat een 10 er
11-jariR jongetje brand stichtten op
het spoorwegemplaeement. raakte
het tniuci in brand
Voordat de brandweer de brand hac
geblust was al zo'n 5'jD m-' besroennc
in vlammen opeeeaan Bpvnrher
konden twee personenauto's, die daaj
stonden geparkeerd juist op tijd dooi
de brandweer worden ver.sbvpt. voor
dat ze een prooi der *.'kimmen werden
De knaapie.s werden
later door de
politie opgehaald e r i hebban op hel
politiebureau ont'e; \vu:e!a et
uitbrander orHvanm.ii

Abonnementsprijs :f 31,20 per jaar

Bijgaande bon in een open envelop /onder postzegel eenden adn;
Weekmedia - Antwoordnummer M - 1180 VB Amsielvppn

NaamAdres
Postcode:

Woonplaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.:
Ik betaal: per jaar f 31,20, per half jaar f 16,50, per kwartaal/ 9,00.

Zandvoorts Nieuwsblad.

.J
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,Lekkerbekken' aten lekkerbekjes

TE KOOP:
electr. orgeltje

(BISTEN

met ritme, in nieuwe staat
op standaard, f 200.-

Zeer mooie
kinderwagen

Dag en nacht bereikbaar

Artsen: Huisartsenpraktijk Bouman
en Mol.
Arts: B.P.J. Bouman, telefoon 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden vertrekt via
de
telefoonnummers
van
de
hulsartsen.
Anderson, tel. 12058; Drenth, tel.
13355; Flieringa, tel. 12181; Zwerver,
tel. 12499.

Koelstra (hoog model
uit 7920) f 250.

Bruin gasstel

KfiesomstraatSl -Telefoon 15351

4-pits. f50,Tal. 16728 na 17.00 uur.

Tandarts: telefoon 023-313233.

Vanaf 20 augustus a.s. hebben wij weer
BUNGALOWS VBU.
Profiteer nu van onrc Gunstige na-seizcynprijzen en verwen
uzelf in onze mod G pers , komf 4-sterren bungalows gelegen in Erm (nabij Errmen, Dr 1.
Op net park overdekt verwarmd zwerbad, tennisbanen,
windsurfing, midget golf. kinderspeeljelegenheden e.d.

DVSKBCTL'IGING

Voor de vele binken v a n svmpathic en medeleven tijdens run 2'eKte en na hes overHjden van mijn zorgzame, hcve man, vader en
onze opa

Int. en reserv.

VRIJETUDSPARK ERMER2AND

Arie Drommel

ZANDVOORT, juli iy»2
Willem Drayeritraat 13

Niets wordt zo ülfcrnecn geprezen a's een mooie dag.
Dat komt omdat we die kunnen prijzen zonder afgunstig
te zijn.
\\'. Shcnstone (1714-1763)

Horlogerie

Vanwege verblijf buiten het koninkrijk zal
9

a

l E H %

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg4-Tel. 12307
kent mooie dagen, waarop u tóch afgunstig
kunt zijn, nl. wanneer u opmerkzaam wordt
gemaakt op het fraaie uurwerk van uw buurman. Wat let u om er óók een aan te schaffen?
Waaning heeft keus genoeg!

van 28 juli tot 23 augustus a.s.
houden.

Komt a eens kijken in zijn showroom, 't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met elektronische apparatuur.

SAS- en 0UEHAARDEW - GASFORMUJZEli
Deskundig advies
Vooral uw

Ff
S FM '»o».rSl
C AT*J
*ÜU8US..JIT»
* <3F
HONDCNNAPSAL.ON

Scheren, knippen, wassen,
trimmen, plukKen en parasietenbchandeling van Uu rasof bastaardhohd. Ook voor
langharige katten. Voor afspraak: "tel 02507-12773, Ir.
Friedhoffplein 10-Zandvoort.^

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, BK,
S t na - Faber- Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

VERLOREN

SOUDEN
DAMESHQRIQGE
Nagedachtenis
Gaarne terug te bezorgen
bij
Mevr. A. Keur-Paap
Do Costastraat 10,
telefoon 15019

Burgemeester en wethouders maken bekend,
dat de volgende verkeersmaatregelen zullen
worden getroffen.
BIJ wijze van proef wordt voorlopig voor dit
jaar de Kerkstraat, het Kerkplein en een
gedeelte van het Raadfiuisplein in plaats van
per 15 september, per l september weer
voor alle verkeer opengesteld (in westelijke
richting), dit met uitzondering van de
weekends, die vallen m de periode van l
september tot 15 september.

Aangeb.: 3 kamerf lat, 2 hoog.
Gevraagd: kleine
benedenwoning.
Br. ond. nr. 2180 bur.
van dit blad.

Strandpaviljoen 9 bij de rotonde,
voor het casino en hotel Bouwes
Tel. 02507-18888

Zaterdag 31 juli, 10.00-18.00 uur

De kruising Prinsesseweg (Busweg)-f letsoversteekolaats wordt als voorrangskruising
aangewezen m die zin, dat het verkeer op de
Prinsesseweg (de Busweg) voorrang heeft.
Het gedeelte van de Nieuwstraat gelegen
tussen de Diaconiedwarsstraat en de Diaconiehuisstraat wordt voor alle verkeer,
behalve voetgangers, in de richting van
noord naar ^uid afgesloten.

voor beginners en gevorderden,
borden beschikbaar.
» Zaterdag 31 juli van 20.00-23.00 uur

De betreffende verkeersbesluiten liggen op
het raadhuis, afdeling algemene zaken, ter
inzage.

Zandvoorl, 19 j u l i 1982.
Buigemeeste-' en wethouders van
Zandvoort.
De secretaris.
A.H. Merts.

Apotheek: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073.
Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023313233.

h

Dierenarts: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel.15847.

Dalarstraat, 7843 PE, telefoon 05915-4018.

betuigen wij u onze oprechte dank.
" Mevr. K. DROMMEL-KEUR
DIRK DROMMEL en ZONEN

m

Wijkverpleging: zr. T. Drjk, Lorentzstraat 435, tel. 12382.

Vier soorten vlees (karbonade-kippepootbraadworst en shaslikpen) met diverse
sauzen, salade en stokbrood.

De burgemeester,
H. Machieben.

Per persoon

Geslachtsziekten: voor algemene infoto Jenny E. Wesley formatie tel. 023-320202 (dag en
nacht).
familie een sfeer van gezellige geriefeUjkheid, die weldadig aandeed. Tot Politie: telefoon 13043.
het laatste toe, (ruim halftien) bleef Brandweer: telefoon 12000.
men gezellig byeen.
De stemming werd nog aanzienlijk Centrale Post Ambulancevervoer
verhoogd door het optreden van de (CPA) Kennemerland: ongevallen
accordeonist Gerard Nijkamp, o.a. 023-319191, besteld vervoer tel. 023met zijn electrische accordeon, waar- 319277.
aan hij o.m. leuke Zandvoortse liedjes
ontlokte, terwijl leden van „De Wurf"
met wat volksdansen en een kleine Taxi: telefoon 12600 en 16843.
klederdrachtenshow een ieder wist te
Gasbedrijf: telefoon
boeien, zeker niet het minst door de Storingsdienst
spontane en kleurrijke ontboezemin- 17641.
gen van Bob Gansner die in onverflauwd Zandvoorts dialect het gebeu
ren toelichtte.
Een kostelijke avond, waarin Zandvoort zich van z'n beste zijde liet
kennen.
Een avond, die we graag voor herhaling zouden willen in aanmerking Hervormde kerk. Kerkplein:
doen komen, want overduidelijk 10.00 uur dienst. Voorganger nog niet
bleek hoezeer een dergelijk evene- bekend. (Crèche aanwezig).
ment door het publiek op prijs wordt Gereformeerde
kerk, Julianaweg 15:
gesteld.
10.00 uur Prof. Dr. J. Verkuyl van
k.Sr Amsterdam.
Nederlandse
Protestantenbond.
Brugstraat 15:
Geen dienst.
Rooms Katholieke Kerk
Parochie St. Agathn, Grote Krocht:
Zaterdag 31 juli: 19.00 uur: Eucharistievlering met orgel en samenzang;
20.00 uur: Eucharistieviering in de
Duitse taal.
Zondag l augustus: 8.45 uur: Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur: Euchristlevierlng met medewerking van
het St. Caecilia Kerkkoor.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
14:
9.30 uur: Ds. G. Rang van Nieuw
Vennep. (Gemeenschappelijke dienst
met de Ned. Herv. kerk); 19.30 uur: Ds.
L.J. Boeyinga.
Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
10.30 en 19.00 uur: Ds. J. Overduin.

De openluchtvismaaltijd, donderdagavond j.l. als traditioneel jaarlijks gebeuren opnieuw onder auspiciën van
de evenementencommissie van onze
VW op het Gasthuisplein gehouden,
onder leiding van de WV-direkteur,
de heer TH. Hilbers, bij wie dit gebeuren berustte, is een grandioos succes
geworden.
Een opgetogen heer Hilbers deelde
mij in de loop van de avond mee, dat
de toeloop voor dit evenement nog
nimmer zo groot was geweest. Niet
minder dan 260 eetlustigen werden.
na de aanvang om halfacht, in de tijd
van nauwelijks l uurrijkelijkvoorzien
van hetgeen hun werd voorgeschoteld
en dat was waarlijk niet gering. „r.n
een eerste klas hotel of restaurant zou
het niet beter hebben gekund", was
een opmerking, die ik nog al eens
hoorde, een uitspraak die in alle opzichten was waargemaakt
De hoofdschotel werd verzorgd door
Williarn Keur van „Zeepaardje" die
met zijn assistenten voortreffelijke
de vis serveerde, ditmaal be-

staande uit lekkerbekjes, die een omvang hadden om „U" tegen te zeggen
aangevuld met diverse sauzen en
stokbrood, door leden van „De Wurf'
in oud-Zandvoortse kledij, bljgevoegd, terwijl voor de doorspoeling
werd gezorg met witte en rode wijn of
frisdrank in speciale flessen, voorzien
van een etiket met een afbeelding van
het Zandvoortse Raadhuis, hetgeen
zeer op prijs werd gesteld. „Dank zij
Albert Herjn is er rode en witte wijn",
werd hier de lijfspreuk. En dat alles
speelde zich af op het historische
Gasthuisplein, dat zich daarvoor zo
bij uitstek leent. Onder een bewolkte
hemel weliswaar, maar het bleef gelukkig droog en dat is in de afgelopen
jaren wel eens anders geweest, toep
meerdere malen het evenement moest
worden uitgesteld.
Daarvan was nu geen sprake. Wellswaar had de temperatuur wel enkele
graden hoger mogen zijn en we misten
het zonnetje, maar dat deed aan de
stemming geen afbreuk. Integendeel,
er was onder deze grote Zandvoortse

Zandvoort - Voor de vierde maal
wordt door de sportcommissie
van de Zandvoortse camping
„Sandevoerde" aan de Kennemenveg, een wieierronde op het
circuit georganiseerd.
In tegenstelling tot de voorafgaande jaren heeft men ook uitnodigingen verzonden aan de
vaste kampeerders van de andere campings, zoals De Branding,
De Zeereep, KVS (strandhuisjes)
en KVH (ook een vereniging van
strandhuishouders), De Duinrand, het Helmgat en De Lakens
in Bloemendaal.

Wieïerronde dit jaar
open voor alle
langkampeerders

Dit evenement zal plaatsvinden op
woensdag 4 augustus op het circuit
van Zandvoort. De aanvang is bepaald op 18.15 uur voor de junioren
van 14-18 jaar (zes ronden) en om 19.15
uur starten de senioren (vanaf 19 jaar
tot de zestiger met een goede condi;ie) die tien ronden moeten afleggen
n totaal circa 42,5 km.
Bijzonder trots vertelt de heer Leegwater, voorzitter van de sportcommissie van de camping Sandevoerde, dat
gezien het succes van de vorige jaren
;r al in 1981 verzoeken van de overige
kampeerders die op de andere campings verbleven, kwamen de wedstrrjden uit te breiden, hetgeen dan ook
dit jaar is gebeurd. Er zijn al zo'n
kleine zestig aanmeldingen en de inschrijving is tien dagen geleden geopend, zodat er nog heel wat liefhebbers worden verwacht, want niet voor
niets wordt vaak gewacht tot het
aatste moment.
Overigens sluit de inschrijving aanstaande zondag, en wie dan nog mee
wil doen komt echt te laat", aldus de
voorzitter.
tig aankomenden een prrjsje zullen Deelnemers aan de wieierronde
ontvangen.
voor kampeerders vorig jaar ia
Bovendien heeft men een echte be- aktie op bet circuitterrein.
3rganisatie
en heeft het Rode Kruis
iet is een grote organisatie, want zemwagen
Zandvoort haar medewerking
behalve zorgen dat het parcours in afd.
orde is, is er nog heel wat papieren toegezegd.
Aanmeldingen voor deze wielerronrompslomp. Zoals het stencillen van
de voor kampeerders kunnen gede formulieren, het zorgen voor be- Prijsuitreiking
:ers en vaantjes, want iedere deelne- De prijsuitreiking zal evenals de vort- schieden bij: Peter Versteege, Haltemer ontvangt een vaantje, mits men ge jaren geschieden op de camping traat en op de camping Sandevoerde.
zich tijdig aanmeldt, ook heeft men zelf, en wel 's avonds om 9.00 uur.
met behulp van Peter Versteege en „pat is altrjd een grootse happing en Voor diegenen die zich hebben ingeeen aantal kooplieden van de Amster- wij vertrouwen er gewoon op dat het schreven nog even de opmerking dat
damse Albert Cuypmarkt kunnen zor- •door de extra deelnemers en hun gas- de rugnummcrs aanstaande maanvoor een aantal aardige prijzen ten ook extra gezellig zal worden", dagavond afgehaald moeten worden
vanaf 19.30 uur in het restaurant op
waardoor waarschijnlijk de eerste der- •zegt de heer Leegwater.
de Camping Sandevoerde aan de
Kennemerweg. Inschrijfgeld bedraagt ƒ 10,- per deelnemer.

Geboren;
Jerry, z.v. P.J.C. Kramer en F.A.
Rutgrink; Linda, d.v. G.A. Daas
en R.H. Willemse; Jordi, d.v. E.S.
Bluijs en J.M. van der Donk; Ronald, z.v. R. Hakhof en J. van der
Vtije; Ivo Johannes, z.v. D.W.C.
Hoppe en A.J.P. Verputten.
Overleden:
Willy C. Adriaanse geb. Spaans,
52 jr.; Jan Weber, 85 jr.; Alida J.
Keu geb. Schaap, 86 jr.; Adrianus
1 Hertroys, 59 jr.

WATER
STANDEN
Datum
29 juli
30 juli
31 juli
1 aug.
2 aug.
3 aug.
4 aug.
5 aug.

HW

LW

HW

11.06 6.27 23.34
32.16 7.31
0.40 8.37 13.24
1.45 9.42 14.20
2.35 10.40 15.07
3.16 11.30 15.43
3.47 12.01 16.15
4.22 0.2216.41

LW
18.53

20.24
21.14
22.16

23.07
23.47

Maanstanden: woensdag 4 aug. VM
23.54 uur.
Doodty: vrtfdag 30 juli.

Feestelijk afscheid van
hoofdinspekteur
Uw volle fotorolletje laten wij - fotovak- door Kodnk vielf ontwikkelen en
afdrukken op hul bd'aamdc Kodak papier.
Dan krijgt u prachtige kleurenfoto's die
/ f ' k i r i v n naam UK-S^OII hebben. Kodak
Sdckl Prints.
Om het ve.'.sciiil f e zien hoefje geen vakman Ie ,!ijn. l r herkent w ook dan hef speciale
stempel van het
Kodak Uborato'^ \rium achterop.
1, ^
ünukrijgtze
samen met een

gratis Selekt Foto-Opbergcassette.
Handig thuis maar ook
makkelijk als u op reis iaat en uw
foto's mee vviit nemen.
Dus ^ijn er in totaal •) redeiien om bij ons binnen Ie stappen:
!. De zekerheid, dat uu Kodak
kJeurenrolletje van konstante
kwaliteit is.
2. De zekerheid van een sjraag
gegeven advies, wij lieten niet voor niets
Selekt foto vakmensen.
3. De zekerheid van kwoliteits kleurenfoto's:
Kodak Selekt Prints.
4. Een gratis Selekt Foto-Opbergcassette bij
uw Kodak Selekt Prints in de periode juli
l/m oktober.

Blokland

.
KI /üi ï, u ha hni yi roor

Neem het zekere voor
het onzekere. Kies de beste
garantie voor kwaliteit En
vraag naar Kodak Selekt
Prints met de
gratis Selekt FotoOpbergcassette.

De Selekt Foto-Opbergcassette. Gratis bij Kodak Selekt Prints.

Kerkstraat 29-31, Zandvoort.

ZANDVOORT - Wanneer de nieuwe korpschef van Naarden,
hoofdinspekteur H. Blokland,
niet veel over zijn nieuwe woonplaats weet, dan heeft dat bepaald niet gelegen aan burgemeester Machiclsen. Tijdens het
officiële afscheid van de Zandvoortse plaatsvervangend korpsclief woensdagmiddag 21 juli in
de kantine van het politiebureau,
ontving hij uit handen van de
burgervader een aantal boekjes
over het Gooi en Naarden, want
als oud Gooilander kon de heer
Machielsen het echtpaar Blokland dan ook veel over de toekomstige woonplaats vertellen.
Iets wat hij dan ook graag en
langdurig deed.
Er waren op dit afscheid veel speeches
en lovende woorden voor de scheidende hoofdinspekteur, wiens grote kennis van het verkeer en de verkeersproblematlek In zuid-Kennemerland nog
eens door ztjn oude chef, de heer Van
Maris, werd gememoreerd in diens
afscheidswoord. Ook korpschef Menk-

horst belichtte in zrjn toespraak de
veelzijdigheid van de heer Blokland,
die men eigerüijk node uit Zandvoort
ziet vertrekken.
Talrrjk waren de sprekers, onder andere de heren Barmentlo, chef verkeerspolitie, Schaap van de reservepolitie en ook fotograaf Bakels.
Talrijk ook de bloemen en kado's die
werden aangedragen en de Zandvoorters die na afloop van het officiële
gedeelte naar het politiebureau waren
gekomen om het echtpaar geluk te
wensen en afscheid te nemen van de
sympathieke
plaatsvervangend
korpschef.

Noordstrand
Toch een hele drukte zaterdag op
het noordstrand' met de miss
Beach verkiezing en de Fly Away
vliegerwedstrijden. Beide evenementen kunnen nog wat deelnemers gebruiken, mooie meisjes
kunnen zich melden brj het VWkantoor terwijl de enthousiasten
met vliegere terecht kunnen bij
tel: nummer. 14618.
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CLUB MARITIME VECHT VERGEEFS VOOR BESTAANSRECHT

Zandvoort kan voortouw nemen bij
zonering van brandingwatersport
'ZANDVOORT - Door de Nederlandse Federatie van Branding'watersportverenigingen is een
i-brochure opgesteld die beoogt
i meer bekendheid te geven aan de
problemen welke bij de brandingwatersportverenigingen leven, en die tevens kan dienen bij
het opstellen van een aantal regels die kunnen gelden voor de
gehele Nederlandse kust, waar
het gaat om brandingzcilen, surfen en waarin ook suggesties
worden gegeven voor de veiligheid van de sportvisser en de
zwemmers.
Deze brochure is opgesteld omdat de leden van het Breed Overj leg Waterrecreatie (waarin ook
| de NFB zitting heeft) zich moj menteel beraden over het struc[ tuurschema openluchtrecreatie,
uitgebracht door het ministerie
van CRM, voor zover het betrekking heeft op de waterrecreatie.
Binnen afzienbare tijd zullen besprekingen met het ministerie
van CRM worden gevoerd, zodat
. ook de brandingwatersport in de
toekomst zal zijn geregeld en
meer veiligheid biedt aan die
duizenden die momenteel met

surfplanken naar de Nederlandse schap verteld dat men moest vertrekken.
kust vertrekken.

windkracht 5 uit te varen), aldus een
woordvoerder van Club Maritime.

Eén van de voorstellen van de NFB is
de zeilers en surfers, alsmede de sportvissers vanaf bepaalde zone's langs de
kust te laten vertrekken.
Dat wil zeggen aan zeilers en surfers,
die geen lid van een vereniging zijn,
aparte delen van het strand toe te
wijzen, waardoor aan- en afvaart, alsmede de veiligheid van deze sportlieden gewaarborgd zullen zijn.

Zonering

Club Maritime
Door „Club Maritme" een vereniging
van wedstrijdzeilers in de diverse catamaranklasse, is deze uitspraak met
vreugde begroet.
Al sinds 1976 probeert deze vereniging
in Zandvoort een vast stukje strand
onder de verenigingsvoeten te krygen
hetgeen tot nu toe nog steeds niet is
gelukt.
Sinds 1976, toen men een onderkomen
had gevonden in de nabijheid van
Riche aan de Boelevard Barnaart, zijn
de leden op zoek naar een stukje
strand waar men de boten kan achterlaten, en vanwaar men zee kan kiezen
zonder dat andere waterrecreanten
hiervan hinder ondervinden.
Na Riche kwam de periode „Sandy
HUI", maar sinds 1978 werd hun ook
hier door de gemeente en het strand-

Ligplaatsen
Door de gemeente werd wel ter hoogte
van de Van Galenstraat een speciaal
stukje strand gereserveerd voor het
stallen van zeilboten, hiervoor moet
men dan een vergunning aanvragen
bij de korpschef van de politie.
Na het verkrijgen van deze vergunning (ligplaats voor vijftig boten), kan
men dan vanaf dit gedeelte van het
strand afvaren.
Dit staat dan ook aangegeven bij deze
botenstalling, maar bij de vloedlijn, of
halverwege het strand zijn deze borden niet herhaald, zodat een onschuldige zwemmer zich wel op deze hoogte
in het water begeeft.
Voor het overige heeft de Watersportvereniging Zandvoort, een vast gedeelte op het zuidelijke deel van het
strand, maar deze vereniging kent al
jaren een wachtlijst, met andere woorden ook hier is het strand vol.

Plannen

Brand/ngsurfen een sport die enthousiast en veelvuldig wordt
beoefend, maar ook door onervaren lieden wordt bedreven.
de clubleden kunnen worden gebruikt, maar ook door iedere willekeurige watersporter, de zogenaamde
passant. Door het bestuur van Club
Maritime wordt aangevoerd dat niet
voor niets in de reglementen van iedere watersportvereniging staat vermeld „Dat de vereniging is opgericht
met het oogmerk de watersport in de
breedste zin te bevorderen".
Dit houdt automatisch in het verlenen van service aan de passant. Dat is
de willekeurige toerist die naar Zandvoort is gekomen en zijn zeilbootje
heeft meegenomen, omdat hij in de
mening verkeert dat men, net als in
andere badplaatsen in Europa, vanaf
het strand vrij kan zeilen of surfen.
Momenteel is dit in Zandvoort onmogelijk. Ofwel je bent lid van de WVZ, of
je bent in het bezit van een vergunning voor het terrein aan de Van
Galenstraat. Club Maritime is van
mening dat daarin verandering moet
komen.
Uiteraard wordt van deze watersporter verwacht dat hij zich houdt aan de
regels van de gastheer, doch eveneens
staat daar tegenover dat er toezicht is
op de gedragingen van de gast, (er zal
als onervaren zeiler bijvoorbeeld
Het gedeelte op het strand ter hoogte van de Van Galenstraat waar men in het bezit van een vergunning hem
verboden worden, zonder zwemvest,
kan afvaren of de boot achterlaten.
of zonder zeewaardige boot, of met

Evenementen
^ZANDVOORT - Van de Stichting
WV Zandvoort werd bericht ontvangen van de navolgende evenementen
die de komende week zullen plaatsvlnden:

1

zaterdag 31 juli:
FLY-Away vliegerwedstrijd, voorronde voor het Nederlandse kampioenschap en vliegervierdaagse
op het strand by Riche, aanvang
11.00 uur. Informatie: 02507 14618.
, Miss Beach verkiezing, eveneens
by Rich boulevard Barnaart, aanvang 12.00 uur, aanmeldingen
kunnen nog geschieden bij de
WV te Zandvoort.
Nationale Folklore manifestatie
op het Gasthuisplein, aanvang
13.30 uur.
Gastheer en organisator is de
Zandvoorse Folklorevereniging
De Wurf.
Nationale Catamaran Circuit,
-wedstrijden van de vier klassen
Nacra, Hobie, Prindle en Dart ter
-hoogte van strandpaviljoen 23
(Club Nautigue) na afloop jazz
door de formatie TESO, windkracht 11 vanaf 15.00 uur.
Zondag l augustus
Midzomerfestival 1982, grote braderie op het circuit van Zandvoort met vele attrakties en artiesten. Toegang en parkeren vrij
vanaf 10.00 -18.00 uur. Talentenjacht in paviljoen Johnny (7), aanvang 17.00 uur, informatie 02507
17170 of 020-24852.
Maandag 2 augustus:
Orgelconcert in de Hervormde
Kerk door Dick Zwart, aanvang
20.00 uur. Toegangsbewijzen verkrygbaar aan de kerk.
Woendag 4 augustus:
Wielerronde op het circuit voor
kampeerders. Aanvang junioren
18.15 uur, senioren 19.15 uur.
Kinderfilm „De kinderkaravaan"
in de openbare bibliotheek, toegang gratis, voor aanvangstijd zie
advertentie.

lepziekte
ZANDVOOET - Diverse bomen, in dit
geval iepen, zijn in Zandvoort weer
aangetast door de gevreesde iepziekte. In verband hiermee zijn of worden
de betreffende bomen op korte termijn gekapt en afgevoerd.
De bomen stonden op de volgende
plaatsen; voormalige kwekerij aan de
Van Lennepweg, voor perceel Haarlemmerstraat 28 en 74, Zandvoortselaan ter hoogte van 't Heem, Zandvoortselaan 269 en de Duindoornlaan
27 te Bentveld.
Aan de Teunisbloemlaan in Bentveld
worden vier bomen, aan de Duindoornlaan drie en Westerduinweg vijf
bomen gekapt.
In de Kostverlorenstraat zullen elf
bomen verdwijnen aan de Burgerneestei Nawijnlaan drie stuks terwijl in
het Kostverlorenpark l boom en drie
struiken zullen worden verwijderd.

Door Club Maritime zijn nu opnieuw
plannen ontwikkeld te komen tot een
vaste afvaart- en landingsplaats voor
boten van leden van deze vereniging
en de passanten.
Niet alleen zou dit gedeelte dan door

Evenals de NFB vindt Club Maritime
een streng afgebakende zonering van
zeilers / surfers / en ook, maar voor
Zandvoort niet belangrijk, sportvissers, als een eerste noodzakelijkheid
die wel snel gestalte moet krijgen.
Aangedrongen is nu bij het strandschap een vergunning te verlenen
voor het parkeren van boten aan de
duinrand van een stuk strand tussen
strandpaviljoen 23 en de surfschool
Van Klijn.
De surfschool staat hier positief tegenover, de hulp die men nu als zeiler
aan surfers, of andersom, verleent is m
de loop der jaren gegroeid.
Men is van mening dat juist Zandvoort, het voortouw moet nemen, deze
zonering te realiseren, zodat de badplaats een belangrijke bijdrage levert
aan de grotere veiligheid van de brandingwatersport.
De veiligheid wordt onder meer vergroot doordat er
a. toezicht is op de parkeerhaven.
b. toezicht by aan- en afvaart.
c. toezicht tijdens het verblijf en de
positie op zee.
d. ligplaatsbewaking tijdens storm.
Dit betekent dan ook automatisch
een verlichting van de taak van de
reddingsbrigade.
Bovendien wenst men geen clubhuis
op te richten, zodat de strandpachters
geen concurrentie behoeven te vrezen.

Surfschool
Ook Surfschool Klijn staat zeer positief tegenover de plannen van Club
Maritime. Als bekend zeiler en surfer
zegt Tim Klijn: „Ik ben van mening
dat een zonering uiterst waardevol zal
blijken te zijn. Juist zo vlak bij elkaar
zal dit leiden tot een betere integratie
van beide sporten, omdat de mensen
vaak een zelfde mentaliteit hebben,
doch door onbekendheid met de andere sport slechts op elkaar kunnen
schelden. Ik voorzie een hechte samenwerking en vind dit een uitstekend plan, ook al omdat wij deze
zonering betrekkelijk eenvoudig kunnen realiseren omdat de stukken
strand aan elkaar grenzen".

Gemeente
In een schrijven van het strandschap
gedateerd 22 juni 1982 wordt door de
voorzitter gezegd:

Catamaranzeilers die een speciale afvaart- en landingsplaats nodig
hebben.
„Voorts acht ik een windsurf- vereniging zegt
school, die van mevrouw Klijn, Tegenover het instellen van een zoneen een af- en aanvoerplaats van ring langs de kust van Zandvoort,
boten naast elkaar uit het oog- zodat er tenminste aan het Noordpunt van veiligheid geen ideale strand een duidelijke afscheiding
situatie. In dit verband zou ik u komt voor afvaart van surfers en zeiwillen verwijzen naar blz. 13 van lers, sta ik zeer positief
de brochure „Opbouw" van de Daar tegenover staat dat het wel duiNederlandse Federatie van Bran- delijk zal moeten worden aangegeven
dingwatersportverenigingen ".
en dat men het van elkaar zal moeten
pikken wanneer door een foute maHieruit blijkt dus dat het voorstel noeuvre een zeiler of surfer op het
omtrent de zonering voor tweeerlei verkeerde deel uitkomt.
uitleg vatbaar is. Burgemeester Machielsen, als voorzitter van het strand- Ik moet eerlijk bekennen dat ik nogal
schap, zegt hierover „Ik geen liever sceptisch
sta tegenover de plannen
geef commentaar. Dit is een officiële van Club Maritime
ten aanzien van de
beslissing geweest van het strand- passantenopvang. Ik
bang dat er
schap waar deze club tegen in beroep in de praktijk weinigben
van terecht zal
is gegaan. Ik vind het niet correct via komen.
Als man van de WVZ moet ik
de pers de mening van het strand- zeggen dat
een tweede vereniging in
schap weer te geven.
door ons met vreugde zal
Wel wil ik zeggen dat hier iets anders Zandvoort
worden begroet. Wij kunnen voorlopig
speelt, men wil namelijk een club geen
nieuwe leden accepteren, maar
oprichten en hiervoor een stukje er is genoeg
ruimte voor een tweede
strand hebben en ook het strandleven vereniging, zodat
watersporters
beïnvloeden. Ik vind dat men het aan bod kunnen meer
komen dan nu het
beleid op het strand moet overlaten geval is.".
aan het strandschap".
Secretaris Stiekel van de Nederlandse
Federatie van Brandingwater sport-

Drenkelinge

Dolfijn

Donderdagavond 22 juli werd een
toeriste uit Duisburg (Duitsland)
bewusteloos aan de vloedlijn aangetroffen. Omstanders die de
vrouw vonden, pasten reeds kunstmatige ademhaling toe toen de
politie tezamen met een ambulance auto arriveerde. Dit bleek haar
redding geweest te zijn, want de
drenkelinge die werd overgebracht
naar het Marine Hospital, heeft het
„kantje boord" gehaald, aldus de
behandelende arts. Het levensgevaar was inmiddels geweken, en de
vrouw dankte haar leven aan het
kordaat optreden van omstanders.
Een verheugend bericht dit maal,
toch Hjkt een waarschuwing op
zijn plaats. De steeds vanuit het
Noordoosten waaiende wind zorgt
dan wel voor mooi weer, wanneer
de wolken tenminste niet meedrrjven, maar is ook verantwoordelijk
voor een afwaartse wind die levensgevaarltjk kan zijn voor onervaren surfers en zwemmers. Men
zij dus gewaarschuwd, ook kinderen moeten hierop terdege worden
geattenteerd, want echte Zand-

Voor de kust van Noord-Holland is
een folfijn gesignaleerd die de badgasten de stuipen op het lijf heeft
gejaagd. Met behulp van reddingsbrigade en politie werden de
zwemmers verzocht het water te
verlaten.
In Zandvoort daarentegen wordt
iedere dag tevergeefs gewacht op
de dplfijnbaby, die zich nog steeds
niet in het Dolfirama heeft gemeld.
Bovendien kijken de strandpachters ook uit naar de „wilde" dolfijn
die zich nog steeds voor de kust
schijnt te bevinden. „Jammer we
hebben nog steeds niets gezien,
zou best een leuke aanvulling van
het Dolflrama betekenen" vertelde
één Hummer, turend over de vrij
kalme zee woensdagavond.

zijn vastgesteld in 1974. Men heeft
een contract van tien jaar, dat men
al dan niet tussentijds kan overdoen aan iemand anders.
Door de wethouder van financiën
is onlangs een financieel overrzicht
gemaakt van de financiële positie
van de gemeente, van de afgelopen
jaren en die van de eerstkomende
jaren.

zullen worden over de rug van de
gemeente, zoals werd verondersteld zit er dus niet in. In tegendeel
ik zou zo zeggen, Heren Pachters
maak de borst maar nat!

Landrover
Nog een nieuwtje uit deze vergadering. De commissieleden zijn akkoord gegaan met het verlenen
van een krediet van zestien duizend gulden aan de reddingsbrigade voor de aanschaf van een nieuwe, tweede hands, landrover. Gelukkig maar, want het voertuig is
reeds in gebruik en rijdt fraai oranje gespoten al over het strand.
Het zal je toch gebeuren dat de
raad ineens een ferm „neen" laat
horen dan zit je met dat apparaat
in je maag, want waar zouden ze
dan het geld vandaan moeten halen?

voortertjes denken natuurlijk dat
ze alles weten en dat hen niets kan
overkomen, het tegendeel is vaak
waar.

Entreegeld
De onverwacht mooie zomer zorgt
voor heel wat Nederlandse en buitenlandse toeristen langs de Hollandse kust, en ook in Zandvoort is
dat dit jaar goed te merken.
Berichten duiken op in de landelijke pers waarin wordt gesproken
van een heffing speciaal voor toeristen om gebruik te mogen maken
van het strand. Dit zou dan schelen in de kosten die gemaakt moeten worden om het strand dagelijks van het „toeristenvuil" te verlossen. Nu komt er in Zandvoort al
een regeling wat betreft het
schoonmaken van het strand, dit
geschiedt door de pachters, die dit
terrein van de gemeente Zandvoort huren.
De pacht die jaarlijks door de
pachters wordt voldaan, schijnt te

door
Margreet Ates

Tios en sueeesties: 17166

Hieruit blijkt dat de pachtsom die
geind wordt voor het strand niet
meer kostendekkend is, met andere woorden er moet geld bij. Dit nu
is een verschijnsel dat de geachte
afgevaardigden in de raad zorgen
baart. Redenerend vanuit het
standpunt dat het strand benut
moet worden en dat er jarenlang
winst is gemaakt, ziet men met
schrik dat er nu geld bij moet.
Het verzoek werd dan ook door één
van hen gedaan, de pachtsom in de
toekomst, dus in 1984, zo bij te
stellen dat men de eerstkomende
tien jaar gevrijwaard is van verlies.
De huidige wethouder zag de bezwaren van zijn fraktiegenoot wel,
maar moest toch wel opmerken
dat men in 1974 een inflatie zoals
die de afgelopen jaren is opgetreden niet had voorzien, ook niet dat
de kosten stijging zo hoog zou
oplopen. Doch hij kon wel de gerustelling laten horen dat in de
toekomst ook de pachtsommen
zullen worden bijgesteld. Hoe hoog
die zullen worden is niet bekend,
maar dat de strandpachters rijk

Medewerking van de raad is m
dezen onontbeerlijk, want het
werk van de reddingsbrigade moet
doorgang vinden en dat kan niet
met een in elkaar gezakte landrover.
Afgelopen zondag heeft de reddingsbrigade er een .kalm dagje
van gemaakt. Het weer was nu niet
direkt van dien aard dat veel gasten zich in zee begaven. Hiervan
getuigt de foto genomen door Jenny Weely zo te zien lijkt het knaapje zich bibberend aan papa vast te
klemmen. Het lijkt op het liedje
van Paul van Vliet „Bij vader achter op de fiets".

Fietstocht
Er staat weer een fikse fietstocht
gepland, namelijk 150 KM op zondag 8 augustus. Men kan weer
starten bij 't Trefpunt en wel 's
morgens tussen zeven en acht uur
is de inschrijving, de start is vastgesteld op acht uur.
De organisatie berust weer bij
Klaas Koper en Dick Castien, die
zo langzamerhand een reputatie
van „dik voor elkaar" hebben opgebouwd, dus zal deze fietstocht
ongetwijfeld voor de liefhebbers
weer een waar hoogtepunt zijn. Ik
denk dat, gezien de afstand, de
toerfietsers beter thuis kunnen
blijven, dat het hier zal gaan om de
echte renners. Zeker weten doe ik
dit niet, maar het lijkt mij wel
waarschijnlijk.

Bierfestijn
Dat er op het strand bier geschonken wordt is bekend, dat dit niet
bestemd is om elkaar nat te spuiten, daar kwammen een aantal
Hilversummers achter.
Zij hadden op het terras van een
paviljoen al het nodige pils achterover geslagen, toen ze ontdekten
dat je er elkaar ook' nat mee kan
spuiten.
de pachter zag dat gespuit en die
natte khederboel niet zitten en
waarschuwden de gasten te stoppen. Toen dit niet hielp werd de
politie om assistentie verzocht.
Voordat deze echter arriveerde,
verleende een 33 jarige Amsterdammer al assistentie. Met een
terrasstoel gewapend ging hy de
biersppuiters te lijf. Dat werd niet
„gepikt" en een ware vechtpartij
volgde die tot op ut.- ouun-vart'
Barnaart werd voortgezet. De politie ontfermde zich lankmoedig:
over al die vechtersbazen en nam
hen mee naar het politiebureau
voor onderzoek en verhoor.

Evenement
Langzaam maar zeker maakt de
jazzkoorts zich meester van het
strand. In aansluiting op het, jazz
behind the beach", komt er dit jaar
een jazz on the beach. Elders in
deze uitgave kunt U lezen welke
strandpachters aan dit festijn deelnemen.
Een voorproefje is er al geweest in
Club Maritime, een zeer geslaagde
avond, en ook bij paviljoen Johnny
heeft men zondag van het optreden van de Kennemer scholieren
kunnen genieten.
Aanstaande zaterdag klinkt er
jazzmuziek bij Jules Fransen na
afloop van het Nationale Catamaran Circuit dat voor strandpaviljoen 23 wordt gehouden. Hieraan
doen mee Nacra-Hobie, Prindle en
Dart boten.
Normaal worden alleen wedstrijden per klasse gehouden, maar
tegenwoordig verzeilt men deze
klassewedstrijden gezamenlijk om
de kwaliteit van de wedstrrjdorga-

msatie te verhogen en om de kosten van de organisatie te drukken,
aldus Fransen.
Het kan spannend worden dus op
dit strandgedeelte, waar 's middags om 15.00 uur de groep TESO
Windkracht 11 optreedt.

Gesnapt
Ditmaal een wat triest uitziende
medewerker Niks geen ,,Badman
word ik al bruin?" Er wordt op
klanten gewacht, klanten die aanstaande zondag wellicht in gróteren getale naar het strand zullen
komen, omdat de weersverwachting tot r.u toe uitstekend is.
Een weersverwachting die door
nuj angstvallig in het oog wordt
gehouden want aanstaande zaterdag vertrek ik voor drie weken
vakantie. Een vakantie die op en
rondom de noordzee wordt doorgebracht, ja inderdaad, eigenbelang
spreekt een hartig woordje mee.
Mijn taak zal voor de eerste drie
weken worden waargenomen door
collega Bart Boelen, dus ondanks
de vakantie, de strandkorrels gaan
door, gewoon tot het einde van het
seizoen 15 september.
De gesnapte foto kan afgehaald
worden op het Gasthuisplein 12 m
Zandvoort. Tussen twee haakjes,
die van vorige week ligt er nog, is
deze strandmedewerker soms met
vakantie?
Vergeet U het wachtwoord niet
aanstaande dinsdag met Vara's
lijn 3? tot donderdag 26 augustus,
en goed weer in de komende periode!

Geen spreekuur
ZANDVOORT - Evenals wethouder
Termcs, zal \vpthouder Aukema de
maand augustus wegens vakantie
geen spreekuur houden
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's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.

Voor geur en kleur bent u bij
'Erica' aan de goede deur!

VRIJDAG/ZATERDAGVOORDEEL

Wij gaan met vakantie van 8 t/'m 29 augustus.

Aart Veer
Dagelijks verse

groente en fruit
zonnig geprijsd.

MINI-PIZZA's
1,75
KAAS- of UIENSTOKBROOD
1,85
APPELSTROOK
2,99

Grote Krocht 23
Tel. 1 4404

Uw adres voor:
elast. kousen,
panties, knie-en
enkelstukken

'ERI

BOUWMAN

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

Grote Krocht 17, Zandvoort

ook naar maal.
DROGISTERIJ

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

Arts, 53 jaar, slecht ziend, zoekt
TE HUUR GEVRAAGD

ETAGE
voor jong stel,
Huur tot f 700
per maand.

jongeman/vrouw
voor enige uren begeleiding per dag of
avond tot 15 september.
Vragen naar

Dr. Reens
Hotel Bad Zandvoort of
telefoon 02507-13520

Paul, André, Ricardo,
Robbie, Peter en Barend
aan alle vrienden en
vriendinnen.

TE HUUR
aan het Burg. v.
Fenemaplein,
f 100,- per maand.
Waarborgsom
vereist.
Tel. 03402-4 62 79

Zondag l augustus op het circuit
van Zandvoort.

Veel attrakties en artiesten!
Vrij entree
Van 10,00-18.00 uur.

f 169,Hef Kastenhuis
Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

Wegens omstandigheden

kampwinkel
op strand
te koop aangeboden.
Tel. 02507 - 1 50 50.

Tel. 02507 - 1 25 53

BAKKERIJ

Zit/slaapkamer

Tolweg 6 • Tel. 02507 - 1 50 01

2 KAMERS
TE HUUR

VERLOOFD STEL
werkzaam in Horeca
ZOEKT

v. d. mnd. juli - aug.
sept.
Tebevr.:
Koningstr. 27 ben.,
Zandvoort.

VRIJE
WOONRUIMTE
Br. ondernr. 2612
bur. v. d. blad.

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT
Zeestraat 41 Hl IBDDWIVIIIf Jansstraat 44
Zandvoort
UUDnUVhillV Haarlem
Tel. 02507-15110
Tel. 023-322609

(spiraal), 80 x 190 cm

ƒ 298,Het Kastenhuis

-goulashsoep stokbrood
- gemixte gril/plaat 3 soorten vlees tmager)
met verse sa/ace, saus en aardappelpuree
- palacinka warm flens/e met koude roomvulhng

f 15.50
Wi] zijn het hele jaar geopend.
Voor reservering vanaf 14.00 uur •~~,

Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

15% korting op onze totaal nieuwe
*4M. -yköflektie -* -• _ ••' ~-•• •
l BODYMSHION

^Uinternational
galerij kerkstraat 22
zdndvoórt
3S.S ,,. A;£.., U:;:,:.;,; *:;-&. „tel. (Q2507) 14985 - •

•f keukentje voor 1 persoon. M50,-p. mnd.
Tel. na 18.00 uur:

Ind.: gr. woonk., 3 sl.kamers, badk. en douche,
toilet. Incl. gas, water en
licht.

handige jongeman

15 cm dik,
80 x 190 cm

als hulp m de keuken
en voor de afwas.

Eiken secrétaire
met lade of deurtje
van 475 - nu

425,-

Het Kastenhuis

Restaurant
„HAROCAMO"

Het Kastenhuis

Grote Krocht 25
Tol. 1 77 51

Kerkstraat 27
Tel. 1 25 37

Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

A. RITMAN

G. Kol
Schuitengat?,
telefoon

13212
auto - brand • leven

FOTO Quelle
Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

Ook jeugdige rijders
kunnen hun auto tegen een aantrekkelijke
premie bij ons verzekeren.
Bel ons eens voor informatie
02507-14385/17818
's Avonds 071 -410566

Verhuizen is vakwerk!
M 'Om ddjrom qeen risico, rrmdt laat liet
over d in de vakman
.wo vri|bh|vpM(! pri|sc>|X)dve en fnldei mei
waardevolle tips

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

A.s. zondag 1 en 15 augustus

TALENTENJACHT EN
BARBECUEFEEST
op het strand bij
JOHNNY
Ook voor pof f eitjes en 23 soorten

A. J. v. d. MoolensUaat 54i d
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

RIJKSGEDIPLOMEERD
Aangesloten bij de
VZR.
Brugstraat 20,

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE

Loon en aann.bedrijf

•
•
•
•
•

tegelwerk
stucwerk
voegwerk
vernieuwen riolering
ontstoppen riolering
met de modernste
apparatuur'

L. J. DE WILDE
Kr. Spieringweg 250, 2141 BR Vijfhuizen
vraagt voor spoedige indiensttreding een
handige jongeman als

MACHINIST
voor kleine hydraulische kraan.
Inlichtingen 02508-1194

Een overwinning te vieren,
dan bloemen van

J.BLUYS
Haltestraat 65

TE KOOP

3-kamerflat
met douche, ideaal
voor vrijgezel of
jong gezin.

Bouwbedrijf J.Ö. KEUR

Drogisterij - Reform

Hondenkapsakm

MOERENBURG
DIEETARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

Zandvoort

RENEE
Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren - trimmen - wassen - ooren voetbehandeling.
Mevr. Renee Truder,
Van Ostadestraat 26, tel.
15626.

Zandvoort

Tel. 1 2060
De specialist in al uw
bloem werken.

vrijstaand woonhuis

Zeilvliegen
leren?

waar hier en daar wat aan bijgewerkt moet
worden, op ca. 600 m2 eigen grond.

ZEILVLIEGSCHOOL

Hollandair

Ind. beg. grond: voorkamer, hal, middenkarner met
kelder, keuken, incl. gasfornuis, serre met douche en
toilet, aangeb. berging. Boven: overloop, één grote en
twee kleine kamers, waarvan één met wastafelkombinatie (w/k water); bergruimte boven de kamers.
Voor-, zij- en grote achtertuin met vrij uitzicht, houten
garage, cv-gas. Omgeving: vlakbij A9 en Schiphol.

Tel. 020-827586

Vraagprijs 149.500,- k.k.
Inf.: tel. 02505-301

KOOPRUIL
De Bilt aangeboden

Royale
4-kamerappartem.

ROZE PALMBOOM
Buureweg 1-3,
tel. 16580

D

Fahrenheitstraat 4, 2041 CH
Tel. 02507-14137.

Gespecialiseerd in

KINDERKLEERTJES
kijken en gezellig
koffiedrinken bij de

Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

telefoon
02507-12071

Talentenjacht

dicht bij scholen
en winkels;
mooie omgeving.
Vraagprijs f 119.500,-.
Gevraagd te Zandvoort:

ledere zaterdag
vanaf 17.00 uur in
Strandpaviljoen
;;DE GOLFSLAG"

3-kamerappartement.

no. 16.

Tel. 030-762858
oibr. ond. nr. Z614
burovan dit blad.

Tel. 02507-12883.

H Myrna Bruynzeel jl

n

Gediol. schoonheidsspecialiste (Stivasl^j:
Voor ieder huidtype een complete

schoonheidsbehandeiing t
Diverse
ontharingsmethoden
Behandeling na afspraak,
ook 's avonds.
Kostverlorenstraat 89 - Zandvoort.'
Telefoon 14692.

Kwekerij
. van Kleeff
Van Stolbergweg 1 - Zandvoort,
telefoon 17093
VB»I ÖNG TUIN-EN
lAunv

* Bomen en heesters,
vaste planten
* Bloem-en groentezaden
* Jiffy pots
* Zaai/potgrond

DUBO ADVIESBURO VERZEKERINGEN

Paviljoen nr. 7, achter het Casino m Zandvoort

DE WIT VERHUIZINGEN

Drog'isterij
Moerenburg voor

Voor al uw:

LIJNDEN aan Hoofdvaart
H oof dweg-Oostzïjde
<*einwardtsttaat 20. telefoon 02507 • 1 43 65.

AUTORIJSCHOOL
Phil Waaning

Kinderen die belangstelling hebben, moeten
op de jeugdafdeling een kaartje komen halen.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

U merkt bij schade wel waarom.

VERHUIZEN?

Aanvang: 15.00 uur en de toegang is graf".

M.500,-

ZWANENBURG

Zandvoort

Bel voor prijsopgave en titellijst
:. v ,;|;;p2507-;f 83 26;,v5''<

Tel. 02507 • 1 86 19,

Bij 't Kinderwinkeltje

GEVRAAGD:

Jeugdfilm

tussén'',16,ÖO;eri 18.00 uur, behalve zondags.
.. "* VVjj t*ézorgen en halen de banden '
''•.;•' ''^•••. .A^.vi' bij u thuis." 7 f ' ;.A • J-v-

Tel. 02907-5348/4199

alle verzekeringen

Prachtige matras

;'/ •ffyjfë&us,$4.-r#M£J

In centrum van Zandvoort

vrije woning
te huur

Videotheek Zandvoort

Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
telefoon 14131

15620.

na 16.00 uur.

(van maandag t.m. vrijdag)

Ledikant met
onderschuifberJ

Openbare Bibliotheek Zandvoort

TE HUUR
voor permanent

R. v. d. WERFF

Nieuw

Nieuw-

Op woensdagmiddag 4 augustus wordt de film
,,De Kinderkaravaan" gedraaid voor kinderen
die 10 jaar en ouder zijn.

menu

OPRUIMING! ALLES MOET WEG!
50 t/m 70% KORTING!!!

r

omg. Boulevard,
voor 2 a 3 personen.

Sof t-ijs

Heeft nu tn beide zaken ons speciaal

Parkeren op circuit.

hoog 172 cm, breed 97
cm. diep 50 cm, m
grenen, wit, macorè

gemeubileerde
etage te huur

GARAGE

Grote braderie

Hang- en iegkast

Van 20 augustus tot
eind september

Oranjestraat 7, Zandvoort, tel. 02507-12327.

pannekoeken kunt u bij ons steeds
terecht. Bij

Autobedrijf Zandvoort bv
Kamerlingh Onnesstraat 23 - 2041 CB Zandvoort - Tel. 02507 - 1 45 80
Dagelijks geopend van 7. 30-1 8.00 uur.

Verkoop - Service - Onderhoud
TEVENS EIGEN SCHADE-AFDELING
VOOR ALLE MERKEN.

SUPERBENZINE

Slecht Weer op afspraak

na 19.00 uur.
Prominente artiesten nemen plaats in de jury,
die de jonge talenten zullen beoordelen op het
gebied van muziek-zang-dans- en
akteerprestaties.
Talenten kunnen zich opgeven op
nummer 02507-17170

Marisstraat 13A • Zandvoort,
telefoon 15186.

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-EN
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- EN GLASWERK

/ cent korting

Alléén op zaterdag:
Div. occasions in verschillende prijsklassen.

AUG. v.d. Ml JE

11 cent korting

Nu ook het adres voor uw

woningstoffering
Kamerbreed tapijt - IMovilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.
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Ook jazz op het strand op 6,7 en 8 augustus

Jazz behind the Beach 1982
grootser dan voorgaande jaren
ZANDVOORT - Het Jazz behind
the Beach festival belooft dit
jaar grootser te worden gevierd
dan in de zesjarige geschiedenis
is voortgekomen. Niet alleen zijn
er nu op vrijdag 6 augustus vijftien etablissementen waar live
jazz wordt gebracht, maar ook
zullen de jazz-klanken zich dit
jaar vermengen met de geluiden
van de branding, want niet minder dan vijf strandpaviljoens nemen deel aan het jazzfcstival.
Tal van bekende jazz-artiesten zullen
de weg naar het Zandvoortse jaarlükse jazzfestijn weten te vinden, plus tal
van nieuwe formaties, die nog niet
eerder in de badplaats zijn opgetre-

Five in de Oase-Bar, terwijl in De
Grot aan de Metzgerstraat de Harlern
Hot Peppers voor een geslaagde jazzavond zullen zorgen. Tenslotte is er
nog jazz in Bar-Bistro De Manege,
waar de Midgetown Jazz Band te
vinden is, en in het Casino aan het
Badhuisplein treedt, The Swinging
Department op.

augustus een streetparade in het dorp
en op het strand, waaraan niet minder
dan zeven orkesten deelnemen, iedereen luid en nadrukkelijk op het festival attent heeft gemaakt, barst om
16.00 uur het festival los op het Gasthuisplein.

ken naar Zandvoort gehaald.
Van hen wordt gezegd dat, terwijl zij
een andere taal spreken, ze de taal
van de jazz uitstekend vertolken, met
een „happy New Orleans" en Dixielandsound.

Bovendien zijn er de All stars, waarbij
Ray Kaart, Eddy Sanchez, Thijmen
De organisatoren hebben dit jaar als Hoolwerf, Harry Verbeke, Rob AgerJazz behind the Beach
klapstuk van het festival de Papa beek, Jack Schols, John Engels jr.,
Nadat vanaf 13.00 uur op zaterdag 7 Bue's Viking Jazz Band uit Denemar- Pete Cronelly en Milly Scott, goede

Zo men wil, kan men vanavond vrijdagavond,21.00 uur, genieten van jazz
In de navolgende etablissementen:
Café Oomstee in de Zeestraat waar
The Dixie Motions optreden, Milly
Scott. laat ook dit jaar geen verstek
gaan en is te beluisteren in Hotel
Keur. In het voormalige Snoopy nu
„La Carida" is deze avond Touch
Down de gast, terwijl in de Albatros
het kwartet van Joop Brakel optreedt. Vervolgens kan men in de
Haltestraat nog een bezoek brengen
aan De Kousepael, waar de Slid State
Jazz Band aanwezig is, in Le Bouleau
heeft als vanouds Jaap Dekker zijn
plaatsje ingenomen, terwijl in La
Bastille het combo van Ruud Jansen
medewerking verleent. Tenslotte nog
in de Haltestraat De Klikspaan met
de North Sea Jazz Band.
In de Engelenbak op het Dorpsplein
treedt op Trangill, dezelfde formatie
van vorig jaar en in het Wapen op het
Gasthuisplein het Jossche Monitz
Kwartet. Ook in de omgeving van de
Kerkstraat is de jazz goed vertegenwoordigd met het André Valkering
Boogie Kwartet met zang van Shirley
Zweeris bij Chaplin, The Basin Street Druk, druk, druk dat is het beeld van het festival gedurende vele jaren.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nibezorglng: Abonnees die de krant niet
hebben ontvangen kunnen op vrijdagochtand bellen tuiten 9,00 en 12.00 uur,
02507-17166.
Uiterste inlevertermljn redactie: woenidagmorgen 10.00 uur.
Uiterste
inlevertermijn
advertenties:
woensdagmorgen 10.00 uur.

Voor liefhebbers, en dat zjjn er ieder
jaar weer vele duizenden, betekent
Zandvoort deze dagen een waar jazz
paradijs.

Franciscanes van
de Zusters van

De doelen waar geld voor verzameld
wordt zijn: huizenbouw in Brazilië
waar zuster Luytelaar in de stad
Emaus de zorg op zich heeft genomen
van een aantal straatventertjes en
andere wezen. Ze zorgt voor een goede
scholing, onderdak en voedsel voor
zo'n vijftig van deze kinderen en door
de verkoop van goederen in het verre
Nederland, kan zij wellicht haar projekt uitbreiden.
De tweede die geld ontvangt van de
missieverkopen is Pater van Vroenho- werd al een school gebouwd en de
ven. Hu werkt in Indonesië. Door hem tweede staat op stapel. „In eerste
instantie werken wij nu om tienduizend gulden bij elkaar te krijgen. De
pater heeft namelijk een .landrover
aangeboden gekregen die heeft hij
hard nodig, maar hij moet nu tienduizend gulden invoerrechten betalen,
die heeft hij niet, dus daar sparen wij
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
nu voor", vertelt zuster Angelina.
Bentveld en Aerdenhout.
Het derde projekt waarvoor men geld
Verschijnt iedere donderdag.
kan achterlaten zijn de pakketjes die
Uitgave Weekmodia B.V., Amstelveen
worden verzonden naar de „Zusters
van Denekamp" in Afrika. Deze zusHoofdkintoor. Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
tel. 02977-28411, Postbus 264, 1430 AG
ters verzorgen een huishoudschool in
Aalsmeer; geopend van 8.30 tot 17.00 uur.
Mbeya, het Nwambami hospitaal in
Saza Chunya en het Igogne ziekenkmtoor: Gasthuisplein 12, landvoort,
huis in Tukuya.
tel. 02607-17166, postbus 26 2040 AA,
Zandvoort; geopend maandag van 13.00
Deze zusters ontvangen pakketjes
tot 16.00 uur, dinsdag van 10.00 tot 16.00
waarin gedragen kleding, suiker,
uur, woensdag van 9.00 lot 12.00 uur,
meel. soep, zeep. zout. puddinppoedonderdag 10.00 tot 13.00 uuren van 14.00
der, boekjes etc. zijn verpakt.
tot 17.00 uur, vrijdag van 9.00 tol 12.00 uur.
De pakketten met een gewicht van 10
kg worden regelmatig verzonden, in
Abonn»m»rit»prl|«:
1981 116 stuks en hebben een totale
ƒ 31,20 per jaar. Voor posiaoonnees geldon andero tarieven.
waarde van ƒ38,50. Meestal zijn ze
drie tot vier maanden onderweg maar
betekenen voor de zusters van DeneRedactie: Oick Piet (chef), Margreel
kamp een belangrijke ondersteuning
Ates (Zandvoort), Alice Verwey
van hun werk in donker Afrika.
(Heemstede), Jaap Kok, Bart Boele
(Haarlemmermeer).

Evenals de voorgaande jaren is er op
zondagmorgen een openlucht kerkdienst die 's morgens om 11.30 begint.
Ter afsluiting van het Jazz behind the
Beach festival is er dan nog op zondagmiddag op het Gasthuisplein een
Jazz matinee, aanvang 16.30 uur.

Qch de missionarissen kunnen
het geld zo goed gebruiken '

Doel

Verkoopleider: B. Lodewejjen.

Het mannenkoor

Jazz at the Church

BOEIENDE TENTOONSTELLING IN AGATHA KERK

Beide missie-medewerksters, zyn afk9mstig uit Acht, een klein dorpje bij
Eindhoven, dat nu reeds lang tot deze
gemeente behoort. Beide zijn reeds
lang gepensioneerd, maar trekken
blijmoedig met hun tentoonstelling/
verkoping door het land, om wat
„centjes bij te verdienen voor de missionarissen, die het zo hard nodig
hebben" aldus mevrouw Karrenbroek.

Zusters van Denekamp
Zo vreemd is het niet dat er een
aparte pakkettenaktie loopt voor de
Zusters van Denekamp. want dat is
het klooster waar de orde van Franciscanessen gevestigd is. het klooster
waarin ook zuster Angelina zo'n vijfenvijftig jaar geleden haar intrede
deed.
Zuster Angelina (haar echte naam Is

Denekamp,

me-

dewerkster

aan

de missietentoonstelling verkoping
die momenteel in

de RK

kerk

te

Zandvoort wordt
gehouden.

foto Berlott
Hillegonda van der Meij) is, in tegenstelling tot wat de achternaam doet
vermoeden, niet afkomstig uit Zandvoort, maar uit Wijk aan Zee.
Een blijmoedig nonnetje van 75 jaar,
dat er niets voor heeft gevoeld het
habijt uit te trekken, en daarom nog
„ouderwets" aanwezig is by de tentoonstelling / verkoping.
Het blijkt dat deze orde van Franciscanessen zich altijd heeft beziggehouden met kinderen en schoolopleidingen. Als zuster van deze orde heeft
zuster Angelina altijd als kleuterleidster gewerkt. Mevrouw Karrenbrock
was onderwijzeres, en toen beide dames met pensioen gingen op 65-jarige
Jeeftijd. kwam het verzoek van de
pastoor van de parochie „of ze zich
niet bezig wilden houden met het
missiewerk".
Waarschijnlijk heeft de pastoor geen
betere medewerksters kunnen vinden, want al tien jaar reizen ze nu door
het land, hier logerend bü familieleden. daar in een pastorie en soms in
een goedkoop hotelletje „Want anders
blijft er geen geld over".
Zomers doen ze graag de plaatsen
langs d° kust en na Wijk aan Zee en
Castricum is dit jaar Zandvoort toegevoegd aan de lijst.

Vier zusjes
Slechts aarzelend wil zuster Angelina
wel wat over zichzelf vertellen. Over
het grote gezin in Wijk aan Zee waar
ze opgroeide als „één van de elf van
Van der Meij". Het blijkt dat nog drie
dochters het klooster verkozen, zodat
uiteindelijk vier zusjes Van der Mei)

De zak van Max

Hulp

Jazz on the Beach

Teso Windkracht 11, Het Kennemerland Kwartet, André Valkering, de
Midgetown Jazz Band, het Joop Brakel Kwartet, Jaap Dekker met Shirley
Zweeris en José Koning plus kwartet
verzorgen dit unieke evenement, dat
ongetwijfeld veel bezoekers zal trekken.

naar de „Zusters van Denekamp" vertrokken en zich hun leven lang met
kinderen hebben beziggehouden.
Op de vraag of haar ouders geen
bezwaar hadden tegen vier dochters
in het klooster, komen er kleine pretlichtjes in de ogen van zuster Angelina. „Nee zo leuk vonden ze dat niet,
mijn moeder vond het maar helemaal
niets om vier dochters te moeten afstaan" en halffluisterend vertelt ze
„Kijk mijn moeder wilde naar het
klooster. Haar vader, die bekend
stond als „Fijne Bertus", vond dat
maar niets, ,,Ga maar liever hier in de
parochie helpen, er wordt hier hulp
genoeg gevraagd". Zo trouwde zuster
Angelina's moeder met een jonge weduwnaar, maar hoopte dat één van
haar kinderen wel naar het klooster
zou vertrekken. Ze bad „Eén dochter
in het klooster Lieve Heer, dat zou
Zuster Angelina
mooi zijn".
van der Meij, Toen dochter nummer vier haar ver-

door
. QG. D3dD aflts rfesil:
.j'•.-.

trek aankondigde, reageerde moeder
met een gebed „Och Lieve Heer vier
dochters, nou is het wel genoeg."

bekenden van en in Zandvoort zijn.
De achtmans formatie Batida met
Latin jazz en medewerking vocaal van
José Koning, de swing van Hot Club
'69, de boogie-boogie muziek van Andre Valkering kwartet met Shirley
Zweeris en de oude stijl jazz van de
North Sea Jazz Band staan borg voor
een gevarieerd programma op het
Gasthuisplein. Dit duurt tot 24.00 uur.

Is dit bij „Freddy & Paul" paviljoen
IA uitsluitend op de zondagmiddag
waar Jaap Dekker dan optreedt, in de
overige tenten, Club Maritime (9).
Club Nautique (23), De Golfslag (16)
en Take Five (5) zijn zowel op zaterdag als op zondagmiddag vanaf 13.00
tot 16.30 uur diverse formaties te beluisteren.

Kroegentocht

:
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Van onze plaatsgenoot H. Wardenier werd op de redaktie een brief
bezorgd. Wardenier heeft namelijk
een kuurreis meegemaakt van de
stichting Max Tailleur en hij is van
mening dat iedereen op de hoogte
moet zijn van dit werk. Ik ben het
hiermee van ganser harte eens, en
geef hem dus graag de ruimte voor
zijn betoog:
Vee! inwoners van Zandvoort wcien misschien niet wat er eigenlijk
met de opbrengst gebeurt van d f
jaarlijkse ingezamelde kleding. Of
het wel werkelijk op de goede
plaats terecht komt, enz., enz., vele
twijfels waarschijnlijk. Nu kan ï-t
u, als reumapatient vcrzekere!.
dat alles voor 10(f,l yoed terecht
komt.
Ik heb nl. door middel van deze
stichting persoonlijk een kuurreis
meegemaakt van drie weken in
Badgastein (Oostenrijk), met nog
zo'n zeventig patiënten uit alle dclen van Nederland. Een reis, die ik
mijn leven lang niet zal vergeten.
Genezing van de eigenlijke reuma
is helaas nog niet mogelijk, maar
verlichting van de lichamelijke
toestand door de termaalbaden.
wel. Deze vermindering van pijnen
werkt volgens gegevens ± 6-7
maanden door, al naar gelang de
toestand van de patiënt. Het was
een kuurreis die tot in de kleinste
puntjes bijzonder goed verzorgd
was. Zij organiseren jaarlijks zes
van deze reizen (in september de
laatste van dit jaar).
Iedere reuma of bechterevpatient
kan hiervoor in aanmerking komen (financiële bijdragen naar inkomen).
Als u nu weet dat de totale kosten
voor zo'n kuurreis op f2.500,komt, en dat er nog vete patiënten
voor halve prijs en zelfs gratis
meegaan, dan begrijpt u wel dat er
voor deze stichting veel geld op
tafel moet komen voor ruim 420
patiënten. Subsidie krijgen zij van
geen enkele instantie, zij zijn geheel afhankelijk van wat u in de
zak stopt.
Nu vragen medewerkers van deze
stichting mij, om in Zandvoort uit
te kijken naar een opslagruimte,
een lege garage of schuur, waar
men deze kledingzakken kan opslaan. Zodat men dan buiten de
jaarlijkse inzameling, wekelijks of
maandelijks deze kleding kan
brengen. Want niet iedereen ruimt
zijn kleding in het voorjaar op
(ook bij een verhuizing b.v.). Er
moet dus iets komen in Zandvoort,
waar men altijd terecht kan, als
dat mogelijk is.
Hoe meer kleding, al is het nog zo
weinig, hoe beter! Want er zijn nog
vele patiënten waarvan u geen
weet heeft, óók in Zandvoort!
U kunt ten alle tijden de gewenste
inlichtingen verkrijgen over deze
kuren bij de Max Tailleur Stichting of eventueel bij mij. Het adres
van deze stichting is:
Max Tailleur Stichting (giro
2337700)
Postbus 5,1000 AA Amsterdam.
Mijn adres: H. Wardenier, Burg.
Beeckmanstraat 2,

Voor het eerst dit jaar ook Jazz on the
beach, want in vijf strandpaviljoens
wordt in de middag van 13.00 tot 16.00
uur live jazz gebracht

den.

ZANDVOORT - Tot zondag 8 augustus kan men in de Booms
Katholieke Kerk aan de Grote
Krocht terecht voor het kopen
van artikelen waar men het werk
van de missie mee steunt.
Er is een grote variëteit aan houten beelden uit Afrika, maar ook
kleine sieraden afkomstig.van de
JPhilippijnen, dekenkisten uit
China. Ook tal van curiosa uit de
diverse landen waar de katholieke missie nog steeds werkzaam
is, kan men er soms voor enkele
guldens kopen. Hel prettige voor
de kopers is, dat men in het bezit
komend van een leuk kadootje of
een bijzonder mooi stukje houtsnijwerk, het gevoel heeft, ook
een goede daad te hebben verricht, want de beide gastvrouwen, zuster Angelina en mevrouw Karrenbrock kunnen direkt vertellen waar de winst van
de verkoop aan zal worden besteed.

I

.
•

Tot en met zondag 8 augustus
wordt de missietentoonstelling / verkoping in de RK kerk gehouden. Er
zijn nog veel, heel veel mooie artikelen te koop. Vanuit de St. Agatha
parochie wordt de dames Karrenbroek en zuster Angelina hulp geboden door mevrouw Mommersteeg uit
Zandvoort die eveneens dagelijks
aanwezig is. Niet alleen voor trouwe
kerkgangers is deze tentoonstelling,
maar voor iedereen die belangstelling
heeft voor kunst van ver buiten onze
grenzen, en die met een aankoop hulp
biedt aan eenzame missionarissen op
verre posten die deze financiële hulp
zo goed kunnen gebruiken.
Margreet Ates

Rekreade Krant

ZANDVOORT - Het zomerschoen schiet al weer op. nog enkele weken en de
scholen beginnen weer en ook voor de jeugd is dan de „grote vakantie"
verleden tijd.
Gelukkig hebben de kinderen die de Rekreade bezoeken, en die is bestemd
voor alle kinderen die m Zandvoort verblijven, nog twee volle weken met
vakantiepret voor de boeg.
De week begint al op zondag l augustus met een poppenkastvoorstelling
's avonds om 7.15 uur op het Jan Smjerplein voor de kinderen uit Centrum
en Zuid, en om halfzeven op zondagavond is er een poppenko-stvoorstelling
in het Winkelcentrum van Nieuw Noord, voor de jeugd uit deze wijk.
Dan volgt onderstaand het programma voor de kinderen uit Zuid en
Centrum. Voor deze jeugd is het adres: Klimopschool, Dr. Visserstraat.
Blijft Wiebel koning van de WibbelWops - daar is men deze week mee bezig.
Maandag 2 augustus
10.00-12.00 uur: Koning Wiebel op bezoek - spet en knutselen.
15.00-17.00 uur: Verkenning Wibbclwobs - speurtocht en ganzebord.

De eerste bijeenkomst van ons
Zandvoortse Mannenkoor in heroprichting was vastgesteld op
dinsdag 24 augustus a.s. des
avonds om acht uur in het Gemeenschapshuis. Met de aanmelding biyft het voortreffelijk lopen.
Maar omdat thans gebleken is. dat
op bovengenoemde datum nog vele toekomstige leden door vakantie afwezig zijn. is besloten, genoemde aanvangsdatum van de
eerste bijeenkomst te verschuiven
van dinsdag 24 naar dinsdag 31
augustus a.s. op dezelfde plaats en
hetzelfde uur.

Seksisme in de taaf
Men bericht mij het volgende en ik
vond het wel leuk. dat eens even
onder uw aandacht te breneen.
Wat het seksisme in de taal betreft,
blijkt er nog steeds met twee muten te worden gemeten. Waarom is
een man gewoon ,,kwaad" en een
vrouw meteen „hysterisch". U
kykt ervan op, hoe vaak je zoiets
nog tegenkomt. Gaat u het zelf
maar eens na.

Hij houdt zich in conditie, zij is een
gezondheidsfanaat. Hij toont z'n
culinaire talenten, zij kookt. Hij
heeft een gezonde eerzucht, zij
weet zich niet te beheersen. Hij
loopl ir lekker nonchalant bij, zij
ziet, er slordig uit. Hij is een onderhoudend prater, zij hoort zichzelf
te graag Hij is volhardend, zij
zeurt. Hij is een pantoffelheld, 2ij
kent haar plaats Hij njdt goed, zij
rijdt te hard. Ui] ziet tekortkomingen, zij heeft op iedereen wat aan
t*1 merken. Hi) koestert herinnenngen, zij bewaart stapels oude rommel Hij is een populaire bmk, zij is
een flirt. Hij blijft bij . zij is een
meeloper. Hij is een gangmaker, zij
stelt zich aan. Hij kent de vrouwtjes, zij is een slet. Hij heeft ervanng. zij is een afgelikte boterham.
Hij ziet graag een aantrekkelijke
vrouw, zij is een mannengek. Hij
voert intieme gesprekken, zij roddeit Hij is eerlijk, zij is ontactisch.
Hij durft zijn emoties te tonen, aj
zit weer te janken. Hij is economisch, zij kijkt op elke cent. Hij
weet wat, kwaliteit is. zij is een
.snob.
Hij heeft een gezonde eerzucht, zij
moet zo nodig. Hij heeft oog voor
detail, zi) legt op alle slakken zout.
Hij heeft het niet gemakkelijk, zij
staat op instorten. Hij staat onder
druk, zi) kan het niet aan. Hij
neemt geen blad voor de mond, zij
flapt er alles maar uit. HIJ is intelligent, zij is een betweter. Hij ziet er
picobellp uit, zij heeft zich opgedirkt. Hij is de naaste medewerker,
zij is het manusje van alles. Hij
gaat niet direct met alles akkoord,
zij moet altijd het naadjes van de
kous weten. Hij is openhartig over
zijn seksleven, zij hangt alles aan
de grote klok. Me dunkt, daar kunt
u het wel mee doen. Overdenkt u
het maar eens rustig.

Goed en slecht
We mogen tot nu toe niet mopperen op het verloop van seizoen
1982. In jaren achtereen hebben we
het zo niet gehad. Het is duidelijk
merkbaar aan de geest van onze
neringdoenden. Zowel strandpachters als zakenlieden tonen zich
dubbel en dwars tevreden, want de
toeloop naar onze badplaats is boven elke verwachting. Dat mag
ook wel eens na de laatste achtereenvolgende jaren, die stuk voor
stuk niet waren om over naar huis
te schrijven. We genieten ervan en
zijn er oprecht blij mee en dankbaar voor. Toch is die grilligheid
van het seizoen-verloop altijd al zo
geweest. Zandvoort heeft die sterke wisseling steeds opnieuw weer
meegemaakt en elk jaar werd het
seizoen een avontuur van afwachten. Ik bladerde deze week eens
door het seizoen 1951, ruim 30 jaar
gelden dus. Het is interessant om
daarover te lezen en ik wil u ditmaal iets vertellen over dat bar
slechte en boze jaar wat het weer
betreft. Over de gonzende aktiviteit op cultureel gebied dan een
volgend maal nog weer eens iets
meer om de grote verschillen tussen dertig jaren nog eens in uw
herinneringen terug te roepen.
Ik lees dan dat er m dat jaar bij
helder doch koud weer Koninginnedag werd gevierd. Hemelvaartsdag op 3 mei was koud en guur.
Ook de beide Pinksterdagen op 13'
en 14 mei brachten Zandvoort weinig bezoek. De wind bleef in de
verkeerde hoek en de temperatuur
beneden normaal. Koud en guur
werd de meimaand afgesloten.
Ook de maand juni bleef doorlopend te koud. In juli was het al net
zo. Het weer bleef beneden de verwachtmgen. Het kon het seizoen al
niet meer goed maken en voor de
strandpachters bleef het in alle
opzichten een ongunstig seizoen.
In augustus bleef het weer onberekenbaar en over het algemeen
slecht. Vuunverken moesten aan
de lopende band wegens het slechte weer worden uitgesteld en het
bleef koud en guur ook de gehele
maand september. Ook daann
kwam in de maand oktober maar
iiuel wemir: verbetering, maar toen
was het seizoen voorbij. Een sei;«oen dat Zandvoort door de abominabeic weersomstandigheden
maar liever tx> g3uw mogelijk wilde
vergeten. Een volgend maal gaan
wr nog wat dieper in op de details.
K.Sr.

Dinsdag 3 augustus

10.00-12.00 uur: Jeromc de Slome • knutselen.
15.00-17.00 uur: Nieuwe kleren van de koning - toneel.
19.15 uur: Poppenkast op het Jan Snijerplein.
Woensdag 4 augustus

10.00-12.00 uur: Vrouw v.d. Hoek laat ook van zich horen - herkenningsspel.
15.00-17.00 uur: Vrouwtje zingt een toontje lager.
Donderdag 5 augustus

10.00-12.00 uur: Krim staat voor slim - amusante spelletjes,
15.00-17.00 uur: WibbelWolis SoncLfestivaltop?:,
19.15 uur: Poppenkast op het Jan Snnrrplcnt
Vrijdag 6 augustus

10.00-14.00 uur: Vier-uursprogramma
Verkiezing in WibbelWobs. Feest!" Brood meebrenaen
Voor de jeugd uit Noord is het adres: De Noodkerk aan de Linnaetisstraat,
hier gaat het deze wi'ek om Kapitein Bhks die daar te gast is.
Maandag Z augustus

10.00-12.00 uur: Maken van een zeerovershol
15.00-17.00 uur: Zeeroverspel.
Dinsdag 3 augustus

10.00-12.00 uur: Zeeroverij - toneel
15.00-17.00 uur: Al weer spelen met de zeerovers.
19.15 uur: Poppenkast in het Winkelcentrum.
Woensdag 4 augustus

10.00-12.00 uur: Maken van de schatkist en de inhoud.
15.00-17.00 uur: Kettingverhaal van strips en tekeningen
Donderdag 5 augustus

10.00-12.00 uur: De Scheepswerf - maken van boten.
15.00-17.00 uur: Weer aan de rol met een schatkist.
19.15 uur: Poppenkast in het Winkelcentrum.
Vrijdag G augustus
10.00-14.00 uur: Vier-uursprogramma!!!
Speurtocht naar de schat - picknick en veel spelen. Brood meebrengen.
Vergeet niet dat de toegangsprijs van de Rekreade drie kwartjes is.

Orgelconcert in Hervormde Kerk
ZANDVOORT - Ook dit jaar zal de
bekende organist van de ,,Bovenkerk" te Kampen, Willem Hendrik
Zwart, vijf wekelijkse orgelbespc
lingen geven in de Hervormde
Kerk in Zandvoort. In tegenstelling tot vorig jaar is dit de maandagavond, namelijk 2, 9, 16, 23 en
30 augustus.
Willem Hendrik Zwart, dit jaar ais
eerste organist in Nederland, onderscheiden met een gouden L.P.,
voor de verkoop van 25.000 grammofoonplaten door Mirasound,
speelt al verschillende jaren op het
prachtige orgel van de Ned. Herv

KerK van ^andvoou. Hij heert
voor de maandagavonden vijf zeer
grvaiwrde programma's samengesteld Verschillende werken uit
de orgelliteratuur van Bach tot
Guilmant. Van Handel tot Boellrnann, staan op het programma.
Ook Koraalbewerkingen ontbreken natuurlijk niet op de concerten. werken van zijn vader Jan
Zwart,, Feike Asma en de concertgever zelf. Concerten die meer de
moeite waard zijn om bezocht te
worden op de maandagavonden,
waarvan de aanvangstijd 20.00 uur
zal zijn
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KENNEMERLAND - In tegensteiling tot wat voor enkele jaren
vrij algemeen werd verwacht,
zal niet het Heemstecdse Diaconessenhuis moeten verdwijnen,
maar de Mariastichting in Haarlem. In het voorstel van minister
Gardeniers, dat donderdag werd
aangeboden aan de Tweede Kamer, moet dit rooms-katholieke
ziekenhuis met 498 bedden, vóór
1990 dicht. De levensbeschouwelijke achtergrond heeft een duidelijke rol gespeeld bij het plan
van de minister om te komen tot
een versnelde vermindering van
het aanlai ziekenhuisbedden.
In het voorstel van de minister zullen
de drie zuilen in Kennemerland ieder
hun eigen ziekenhuis houden en zelfs
nop enigszins mogen uitbreiden. Het
rooms-katholieke ziekenhuis St.
Joannes de Deo in Haarlem-Noord
7X3U weliswaar met één specialisme
moeten verminderen maar er 11 bedden bijkrijgen. Het totaal komt dan
op 30Ü bedden. Het protestantscnnstehjke Dlacones-^enhuis zou mogen rekenen op 66 extra bedden, wat
het totaal op 360 brengt. Het algemene Ellsabeth Gasthuis m Haarlem
. mau met 36 bedden uitbreiden tot 540.
Deze m totaal ruim honderd exra
beddpn zouden inoetrn dienen ter
compensatie van de voorgestelde sluiUng van de Mariastichting.
Een bijzondere plaats neemt het Marine Hospita! in Oven-een in, dat naar
de mening van de minister zijn 99
„burgerbedden" rnoet afstaan en
daarmee in zijn bestaan wordt be-

DIACONESSENHUIS MAG IN HEEMSTEDE BLIJVEN

niers legt tijdbom onder
riastiehting in Haarlem
Hospitaal Overveen
dreigd. De directie van dit militaire
hospitaal heeft in de vele jaren dat het
voortbestaan al aan een zijden draadje hangt, steeds onomwonden verklaard dat het zonder burgerpaUënten niet als volwaardig ziekenhuis
kan functioneren vanwege een te geringe verscheidenheid in de noodzakelijke verrichtingen. De minister wil
alleen de 60 bedden voor militairen
handhaven.

Bom
Vooral bij bestuuren personeel van de
Mariastichting in Haarlem is het plan
van de minister ingeslagen als een
bom. Ook de betrokken instanties
hebben Inmiddels heftig gereageerd.
De minister had kenneUJk ook met op
applaus gerekend. In haar brief aan
de Tweede Kamer schrijft zij „niet te

verwachten dat haar voorstel in de
samenievlruj veel bijval zal ondervinden". Zij is niettemin van mening dat
zij tot deze maatregel genoodzaakt is,
als gevolg van een al jarenlang onderschrevf n beleidslijn. Deze houdt niet
alleen van vermindering van het aanta! ziekenhuisbedden in, maar ook
een betere verdeling van het geld dat
aan üe gezondheidszorg wordt besteed. Tegenover een te grote capaclteit in de ziekenhuizen staat bijvoorbeeld een ernstig tekort aan verpleeghuisbedden voor zieke bejaarden.
KoStEft
Op hft ogenblik gaat bijna zestig
procent van de totale kosten van de
gezondheidszorg naar ziekenhuizen
en inrichtingen. Daarvan vormen ziekenhiuzen de duurste sector, met cir-

Genoemd woraen de verpleeghuiszwakzinnigen- en de eerste lijnszorg
(hulsartsen, kruisverenigingen, gezlnszorR). De minister geeft voorrang
aan de versterking van de eerstUjnszorg, vooral ook om de druk op de
ziekenhuizen en Inrichtingen te verminderen. De gezinszorg, die juist de
afgelopen tijd in grote problemen is
gekomen, wordt echter niet met name
genoemd. Wat het verlies aan arbeidsplaatsen betreft: dit kan volgens de
minister mogelijk ten dele worden
gecompenseerd doordat meer verpleegkundig personeel rond het bed
nodig zal zijn als de gemiddelde verRuimte
pleegduur nog eerder wordt verkort.
In de zienswijze van de minister moet De verpleging zal dan Intensiever zijn.
de versnelde vermindering van het
aantal ziekenhuisbedden de financië- Basis
le ruimte scheppen om andere sectoren van zorg verder te ontwikkelen. In 1978 werd de Wet ziekenhuisvoorzieningen gewijzigd, waarbij de provincies een grotere inbreng kregen in
het planningsproces. Provinciale staten moeten plannen voor voorzieningen binnen ziekenhuizen in inrichtingen ontwerpen. De provincie NoordHolland is reeds geruime tijd daarmee
bezig. Uitgangspunt voor de provincie
was om met inspraak van alle betrokkenen te komen tot een geleidelijke
vermindering van het aantal ziekenhuisbedden, waarbij van totale sluiting van één of meer ziekenhuizen
geen sprake zou zijn. De minister
doorkruist nu deze plannen rigoureus,
hoewel ze in januari van dit jaar, bij de
behandeling van haar begroting, de
Kamer reeds had toegezegd halverwege dit jaar met een voorstel te komen
tot versnelde vermindering van het
aantal ziekenhuisbedden. De wetteUjdicht? Dat nooitl
ke bevoegdheid van de minister om
Spenöookon en
inrichtingen of delen daarvan te sluiborden met letten
ten, onder aiïdere in geval van overcapacitelt, is eveneens opgenomen ui de
geven uiting man het wetswijziging van 1978.

ca tien müjard ofwel dertig procent
van de kosten.
In de afgelopen tien jaar Is de gemiddelde verpleegduur in de ziekenhuizen afgenomen van 16,9 tot 13,4 dagen. Er is ook een aanzienlijke verschuiving opgetreden va klinisch naar
poliklinisch handelen. Mede daardoor
is de.gemiddelde bezettingsgraad in
10 Jaar gedaald van 90 procent tot 83,4
procent Met als gfolg dat in de
meeste ziekenhuizen e^n aantal bedden ongebruikt blijft.

gevoel van
boosheiden
opstandigheid bij
het personeel vmn
de Mariattichting in
Haarlem. Vrijwel
niemand had de bul
zien aankomen in
dit ziekenhui», dat
financieel getond
draait en voorop
loopt met een

dagbehandeling, die
medio september
zou beginnen-

KENNEMERLAND - In een ncta van het sociografisch bureau de Meerlanden uit I%9
werden de volgeode conclusies
neergelegd:
a. in het gebied rond Hoofddorp is nu (in 1969) behoefte
aan 175 a 180 ziekenhuisbedden;
b. deze behoefte sal rond 1975
toegenomen zijn tot 300 bedden;
c. het ministerie van Volksgczondheid en Sociale Zaken gaf
in 1961 in principe toestemming voor de bouw van 150
ziekenhuisbedden in Hoofddorp;
d. het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken
keurde in 1967 een bouwplan
voor een ziekenhuis met 159

Overbedding dreigde al
in jaren zestig
bedden te Hoofddorp goed;
e. in 1968 werd de bouw van
een ziekenhuis te Hoofddorp
discutabel gesteld in verband
met dreigende overbedding in
Haarlem;
f. de dreigende overbedding is
uitsluitend te wijten aan het
feit dat de rooms-katholieke
ziekenhuizen te Haarlem 277
bedden meer hebben gebouwd
(aan het bouwen zijn) dan in
1901, rekening houdend met
een ziekenhuis te Hoofddorp,

nodig werd geacht (NEI-prognose) en op grond waarvan
werd gepland;
g. de behoefte aan ziekenhuisbedden in Haarlem / Heemstedc zal na de afbouw van
Schalkwijk omstreeks 1975 ten
gevolge van de afnemende woningbeaetting jaarlijks met ottgevecr 5 bedden dalen;
n. de behoefte in de Meerlanden zal tot 1980 met 25 a 30
bedden per jaar toenemen
(prognose streekplan Meerlan-

den);
i de dreigende overbedding te
Haarlem kan uitsluitend bestreden worden door bei oude
Diaconessenhuis niet te vervangen door een nieuw zfekenhuis te Heemstede, maar door
een streekiiekenhuis in de
Meerlanden;
i- in ieder geval mag de bouw
van een noodzakelijk zickenhuis in de Meerlanden niet
worden voorkomen door de
bouw van een overbodig siekenhuis in Heemstede.
Met volledige steun van het
toenmalige provinciaal bcstuur en medewerking van de
gemeente Heemstede werd het
Diaconessenhuis evenwel toch
in Heemstede gebouwd en niet
in de Meerlanden.

Hef Marine Hospitaal in Oventeen: zonder burgerpatiènten in zijn bottoon bedreigt

lijk te doen zijn, heeft de minister de
volgende uitgangspunten gehanteerd:
-bij voorkeur sluiting van hele ziekenhuizen in plaats van evenredig over de
regio verspreide beddenvermindering:
-bij voorkeur sluiting van ziekenhuizen, gehuisvest in oude gebouwen ter
beperking van kapitaalverlies;
-bij voorkeur sluiting van hele afdelingen;
-integratie van categorale (kleine zelfstandige) ziekenhuizen met algemene
ziekenhuizen.
De minster zegt WJ de opstelling van
haar plan gebruik te hebben gemaakt
van de vele adviezen die de afgelopen
jaren al door de provinciale besturen
en het College voor ziekenhuisvoorzieningen zijn uitgebracht. Bestaande
samenwerkingsverbanden heeft ze zoveel mogelijk willen respecteren zegt
de minister. Bi} de beoordeling per
regio heeft zij ernaar gestreefd bij de
noodzakelijke beperking van het aantal bedcïën toch een evenwichtig en
gespreid voorzieningenpatroon te
handhaven.

De minister verwacht dat de vermindering van het aantal ziekenhuisbedden, verdeeld over 25 gezondheidsregio's in Nederland een blijvende besparing kan opleveren van zevenhonderd tot achthonderd miljoen per
jaar. Uiteraard zal sluiting van ziekenhuizen ingrijpende financiële gevolgen hebben voor de betrokken inrichtingen:kapitaalverlies en kosten van
afvloeiing. In de gevolgen daarvan
voorziet het Besluit sanering ziekenhuisvoorzieningen, van 26 mei 1981.
Inhoud
Zeer binnenkort zal een Commissie
Om het financiële voordeel van de sanering
ziekenhuisvoorzieningen
beddenvermindering zo groot moge- worden ingesteld. De kosten van een

REACTIES OP ZIEKENHUISPLAN

Provincie verbaasd
en teleurgesteld
HAARLEM - Erg teleurgesteld en verbaasd. Dat is de eerste reactie
van gedeputeerde voor Volksgezondheid Korver op het beddenreductieplan van minister Gardeniers van Volksgezondheid en Milieuhygiène. Pas een uur voor de persconferentie van de minister, afgelopen
donderdag, werd de provincie op de hoogte gesteld van het plan,
waarin ingrijpende maatregelen worden aangekondigd met betrekking tot vermindering van het aantal bedden in ziekenhuizen of zelfs
totale sluiting daarvan. Volgens de heer Korver is het plan slordig en
overrompelt het de betrokkenen.
De grootste grief van de provincie is zal worden verminderd. Daarover zijn
gelegen in het feit dat de minister de ooK afspraken gemaakt met de beplannen van de provincie volkomen langhebbenden. De minister was hierdoorkruist Al geruime tijd is een van op de hoogte maar heeft er in haar
provinciale commissie bezig met het voorstel geen rekening mee gehouopstellen van een plan, waarin het den. De heer Korver vindt ook de
aantal ziekenhuisbedden geleidelijk aangevoerde areumenten voor bij-

DR. M. W. VAN DER KOOI, MARIASTICHTING:

Bij die besparingen zet hij trouwens
een levensgroot vraagteken, naar zijn
mening zullen miljoenen aan nieuwe
investeringen nodig zijn om het sluiten van de MariasUchting op te vangen. Het Elisabeth Gasthuis en het
Diaconessenhuis moeten er in de opvatting van de minister samen ruim
honderd bedden bij krijgen. Maar er is
allang een verschuiving van klinische
naar poliklinische behandeling. Om
de Mariastichting bij de kop te nemen: 150.000 poliklinische behandelingen per jaar tegen 11.000 opnamen.
Daar komen dan nog eens 3.000 patiènten in dagbehandeling bij. Nu al
schreeuwen de ziekenhuizen om meer
voorzieningen voor poliklinische behandeling plus dagbehandeling. Om
het verlies van de Mariastichting te
compenseren, zullen zeer kostbare
bouwkundige voorzieningen nodig
, voorspelt dj. Van der Kooi.
zichte van anderen. En dat je dat op
zo'n manier mededeelt Zonder begeleidend schrijven. Een publieke nota, Onnodig
waarin je zelf moet opzoeken dat je
gesloten wordt. Dat is een overval. Zo Die dure nieuwe voorzieningen maar
kun je tegenwoordig toch niet met ook de schade door de aankondiging
mensen omgaan".
van grofweg sluiten waren niet nodig
geweest, meent dr. Van der Kooi, als
de minister het regio-advies van de
Werkgever
provincie had willen opvolgen, dat in
In de MariasUchting, zegt hij, werken voorontwerp al klaar is en nota bene
rond de duizend mensen. Ongeveer 50 is opgesteld op verzoek van haar voorspecialisten, 400 in de verpleegkundi- gangster staatssecretaris mevrouw
ge dienst, 300 in de civiele en admln- Veder-Smit. Dat gaat uit van een
stratieve dienst en de overigen in de beddenvermindering van 800. Ruim
para-medische afdelingen zoals labo- honderd meer dan in het voorstel van
ratorium en fysiotherapie. Daarmee is minister Garderüers.
de Mariastichüng één van de grootste
werkgevers van Haarlem. Dr. Van der Maar dan geleidelijk en verspreid over
Kool: „Er is nooit uitgerekend wat de alle ziekenhuizen in Kennemerland.
besparingen zijn, maar ook de kosten Dr. Van der Kooi: „De Mariastichting
van sluiting. Ook in het stuk van de zou 125 bedden inleveren. Dat is haalminister niet. Je gaat toch niet sluiten baar. Dan zijn we nog een flink ziekenzonder dat het eventjes nagerekend huis. Maar wat de minister voorstelt,
is?"
is dwaasheid."

gewoon dóór"
Tien da^en nadat het „ziekenhuispakketje" van minister Gardeniers
ook bij do Mariastichting in Haarlem
werd bezorgd, is de verontwaardiging
van algemeen directeur, dr. M.W. van
der Kooi. nauwelijks getemperd. Alleen al door het beleidsvoornemen
van de minister om de Mariastichting
m Haarlem met 498 bedden te sluiten,
is geweldige schade aangericht. Onrust onder de patiënten, onrust onder
alle medewerkers, die overigens niet
van plan zajn bij de pakken neer te
gaan zitten. De positie van de specialisten in de Mariastichting illustreert
dr. Van der Kooi met een willekeurig
voorbeeld. „Stel dat Je tegen de winkeliers van de Cronjóstraat zou zepgen: jullie mogen je goodwill niet
meer overdoen, terwijl dat elders in de
stad wel mag. Dat is toch ondenkbaar? Nu heb ik het over de specialisten. Ma v het speelt voor alle medewerkers '<ü zijn in zo'n ontstellend
ongunst.„ Kxsitle gebracht ten OD-

De provinciale besturen en het College voor ziekenhuisvoorzieningen
•worden in de gelegenheid gesteld
met alternatieve voorstellen te Koroen, maar ze moeten volgens de minister wel uitkomen op eenzelfde
beddenvermindering. Ook in de wet
ziekenhuisvoorzieningen is voorgeschreven dat de minister gedeputeerde staten en het College voor riekenhuisvporzieningen moet horen voordat zij definitief kan beslissen dat
een ziekenhuis moet worden gesloten. De hoorprocedure houdt in dat
een termijn wordt aangegeven waarbinnen gedeputeerde staten betrokkenen, zoals gemeentebesturen, bestunr en personeel van de te sluiten
inrichting, dienen te horen.
Naar verwachting zullen de proviacies de voorgeschreven ttoorprocedores binnen zes maanden kunnen afronden. Binnen vier maanden daarna
zullen zij vermoedelijk hun adviezen
aan de ministère- kunnen uitbrengen,
die daarna een beslissing neemt ovet
de voorgestelde sluitingen.
voorbeeld sluiting van de Mariastichting in Haarlem en het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam niet zakelijk
en te weinig gefundeerd.
Voorlopig zal de provincie Noord-Ho
land niet reageren maar met de be
trokken overkoepelende organisatie
en gemeentebesturen om de tafe
graan zitten om te horen hoe de situs
tie door hen wordt beoordeeld.
Soortgelijke bezwaren komen van c'
voorzitter van het Interprovinciaa
' overleg voor volksgezondheid, de hee
H.W. Korte. Hij betreurt het dat d
minister haar publicatie heeft doorge
zet en bij haar standpunt is gebleven
ondanks de bezwaren die van all
kanten zijn aangevoerd. Voprshand
blijken geen duidelijke criteria OL
grond waarvan kan worden geconclu
deerd tot juist deze sluitingen en dezt
verminderingen.
De heer Korte wijst er op dat d
provinciale besturen met dit ingrrjper
niet kunnen instemmen. De besturer
zullen alléén die medewerking verte
nen waartoe zij wettelijk verplich
zijn. Dit betekent dat zij niet verde
zullen gaan dan procedurele mede
werking.

Uitbreiding
glasbakken
. Dr. Van der Kooi:
„Hoe kom je als mtnister in hen,etenoam tot deze
keus?"

HAAJRLEM - „U moet zich dat even voorstellen. Wel makkelijk
gepraat van de minister: lege ziekenhuizen moeten maar bestemd
worden voor geriatrie of zwakzinnigenzorg. Maar zo eenvoudig is dat
met. We hebben hier een groot aantal gespecialiseerde mensen. Vaak
in een leidinggevende functie. Die zullen elders heel moeiUjk aan de
slag komen.
Specialisten kunnen hun praktijk niet meer overdoen. Nu kun je over
goodwill denken zoals je wilt, maar voor jonge specialisten betekent
het onoverkomelijke schulden en moeilijkheden. Een weduwe van een
specialist krijgt niets meer. De carrière van specialisten wordt zo
ontzettend bedreigd. Van de ene dag op de ander is hun praktijk
onverkoopbaar geworden. Dat is een rechtsongeujkheSd die bij de
beesten ai is."

sluiting zullen worden betaald uit h
Algemeen Fonds Bijzondere Ziekt
kosten. Mede met het oog op de bels
gen van het personeel van het
sluiten ziekenhuis dienen overheid t
het bestuur van de betrokken inrichting de spelregels te volgen, die zijn
vastgelegd in het Besluit financiering
sanering ziekenhuisvoorzieningen.
Een van deze regels is dat het betrokken ziekenhuis een beleidsplan moet
opstellen. Dit dient in grote lijnen aan
te geven wat er tijdens en na de
sluiting moet gebeuren. Daaronder
vallen overplaatsing van patiënten
naar andere voorzieningen, de wijze
van afvloeiing van het personeel en de
bestemming van grond en gebouwen.

Veel te groot
Sluiting van de Mariastichting, zegt
hij, zou een enorme kapitaalvernietiging betekenen. Het College voor ziekenhuisvoorzieningen, het officiële
adviesorgaan voor de minister, heeft
in 1979 al gesteld dat aan het Elisabeth Gasthuis en de Mariastichting
moeiüjk een andere bestemming te
geven zou zijn. Dr. Van der Kooi:
„Veel te groot als verpleeghuis of voor
zwakzinnigenzorg, bovendien denk Je
dan bij zo'n huis toch aan recreatiemogelijkheden. De mensen moeten
eens een wandelingetje kunnen maken in de tuin. Wij hebben alleen een
parkeerterrein. Er gaan ook factoren
spelen als gemis van het contact met
de aarde. Onze verpleegafdeling loopt
pas van de vierde verdieping." Al
heeft de minister niet veel gerekend,
blykbaar heeft ze zich wel verrekend
en dan met betrekking tot het aantal
te sluiten ziekenhuisbedden. Volgens
de minister moeten dat er 8.000 zijn,
maar volgens dr. Van der Kool en
directiesecretaris H.J. Houtkooper
zijn er inmiddels al 3.000 bedden in
Nederland gesloten. De echte lege
bedden zijn al ingeleverd. Volgens de
„package-deal" met mevrouw VederSmit behoefde deze vermindering van
bedden niet gepaard te gaan met
vermindering van personeel. De norm
werd verruimd. Op 5 juli ontving de
Mariastichting de goedkeuring voor
498 bedden (was 525) en op 7 juli het
bericht van sluiting. Hoewel dit ziekenhuis nimmer in enig advies was
genoemd.

ling. Een plan dat in samenwerking
met andere ziekenhuizen is ontwikkeld en dat zou voorzien in een centrum voor dagbehandeling in vrijkomende ruimte in de Mariastichting.
Dr. Van der Kooi: „Waar dat nu zou
moeten komen is niet duidelijk. De
andere ziekenhuizen zullen er geen
ruimte voor hebben. Of er moet nieuw
gebouwd worden óf het centrum zal er
niet komen. Dat betekent dat revalidatiepatiènten als vanouds naar Wijk
aan Zee moeten." Het plan kostte in
zyn oorspronkelijke opzet, met nieuwbouw, 15 miljoen; onderbrenging in de
Mariastichting zou de investering
hebben teruggebracht tot 0,5 mujoen.

Vraagtekens

Alle aspecten nog eens overziend zegt
dr. Van der Kooi dat de ziekenhuizen
toch al heel ver gevorderd waren met
de noodzakelijke beddenvermindering en het aandragen van zinnige
ideeën om de ruimte op een andere
wijze voor de gezondheidszorg te gebruiken. Dr. Van der Kooi: „We zien
het belang van bezuinigingen in. Maar
waarom niet stapsgewijze vermindering, waarvan niet is aangetoond dat
deze minder oplevert dan botweg sluiten? Je vraagt je af: wat zijn die
criteria geweest. Klein, oud, niet levensvatbaar, financiële problemen dat geldt voor de Mariastichting allemaal niet. En spreiding? Dat gaat
misschien pp voor Friesland en Drente, maar niet voor een stad als Haarlem, met vier ziekenhuizen op 3 kilometer uit elkaar. Een andere bestemming? Is ook niet mogelijk. Dan heb je
het wel over maximale kapitaalverDacrevalidatie
nietiging. Hoe kom je als minister in
Een plan dat door het voornemen van hemelsnaam tot deze keus? Het enige
de minister nu ook in de lucht komt te criterium dat wy nog kunnen ontdekzweven, is de revalidatiedagbehande- ken is de levensbeschouwelijke ach-

tergrond. De sluiting van het enige
protestants-christelijke ziekenhuis
moest zo mogelijk worden voorkomen".

Zelfmoordartikel
Als ze een beter voorstel hebben, mogen de betrokkenen daarmee nog binnenkomen bij de minister. Maar behalve aan beddenvermindering houdt
ze ook vast aan sluiting van hele
ziekenhuizen. En dat nu is volgens dr.
Van der Kooi een „zelfmoord-artikel".
„Je kunt moeilijk verwachten dat een
ander zegt: nou, dan bieden wij ons
maar aan. In de praktijk werkt dat
niet. Dan zal ze eerst dat zelônoordartikel opzij moeten leggen. Er zijn
betere alternatieven."
Inmiddels hebben patiënten, onder
wie ook velen uit omliggende gemeenten als Heemstede en Zandvoort,
spontaan een handtekeningenactie
op touw gezet.

ZANDVOORT - Ongeveer een hal
jaar geleden zijn ook in de gemeente
Zandvoort een aantal glasbakken ge
plaatst. De hoeveelheid lege flessei
die in deze bakken wordt gedepc
neerd is veel groter dan aanvankelijk
werd geschat. In verband hiermede
worden thans enkele glasbakken twee
keer per week geleegd.
Desondanks blijken er nog veel inwoners te zijn die het afvalglas niet
deponeren in de daarvoor bestemde
glasbakken, doch nog steeds meege
ven aan de huisyuilophaaldienst. Om
de afgiftemogelijkheden van het af
valglas te verbeteren hebben burgemeester en wethouders besloten het
aantal glasbakken uit te breiden.
Behalve de glasbakken, geplaatst in
Bentveld tegenover de winkeltjes aan
de Zandvoortselaan, aan de Celsius
straat bij het winkelcentrum Nieuw
Noord, aan de Louis Davidsstraat bi
het busstation, aan de Burg. Engel
bertsstraat bij Dirkson, aan de Tol
weg en aan de Vondellaan bij de
bloemenkiosk zal ook een glasbak
worden geplaatst in de omgeving van
de Zeestraat / Burg. Engelbertsstraat
Voorts zal een groot formaat glasbak
worden geplaatst bij het vuillaadstation aan de Van Lennepweg. Deze
glasbak zal speciaal gebruikt kunnen
worden voor het deponeren van grote
hoeveelheden glas, omdat tijdens de
openingstijden van het vuülaadstation het deksel van de glasbak is
geopend.
Omdat het deponeren van glas in de
glasbak gepaard gaat met glasgerinkel wordt iedereen verzocht alléén
overdag gebruik te maken van de
glasbakken.

Het personeel heeft alle denkbare acties ondernomen en voert intensief
overleg met de vakbonden.
Bestuur, directie en alle medewerkenden hebben deze week via een advertentie op de voorpagina van verscheidene bladen laten weten dat de Mariastichting alles in het werk zal stellen om sluiting van dit ziekenhuis te
voorkomen. En dat de patiënten onveranderd kunnen rekenen op de
zorg, service en kwaliteit die zy van de ZANDVOORT - Voor de komende
Mariastichting gewend zijn.
Miss Panorama Beach Verkiezing die
op zaterdag 31 juli in Bad Riche aar
Dr. Van der Kooi: „als er brand ge- de Boulevard Barnaart gehouden zal
weest is, laat je de klanten weten dat worden kunnen zich nog steeds deel
de verkoop gewoon doorgaat."
neemsters aanmelden.
Dit kan geschieden bij het WV-kan
ALICE VERWEY toor, Schoolplein l te Zandvoort, tel
02507-17947.

Miss Beach
Verkiezing
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Jazz-bus voor
kroegenïopers

Trainer Slootmaker geeft 50% voor zijn leven

Situatie van dolfijn
is nog steeds kritiek
ZANDVOORT - „Ik kan er nuheeft de dolfijn samen met de strandnog geen snars van zeggen of hij politie en John Slootmaker donder't haalt. Ik kan alleen zeggen dat dag vlak voor de kust uit het water
ik hem 50 procent geef'. Aan het gehaald. „Ze waren echt lief voor
zo vertelde mevrouw Klijn die
woord is dolfijnentrainer John hem",
allemaal heeft zien gebeuren. „Het
Slootmaker dinsdagavond laat het
dier was op zijn buik gehavend maar
en hij heeft het over de vorige ze aaiden hem en spraken hem toe om
week voor de kust van het Zand- 'm gerust te stellen". Vanuit de boot
voortse strand gevangen wits- werd de dolfijn in de landrover van de
niütdolfijn. Het dier was volle- strandpolitie gedragen, die hem naar
dig uitgeput voor de kust komen het Dolfirama bij Bouwes Palace reed.
Eenmaal in het Dolfirama-bassin
zwemmen, nadat zijn grote zwar- zwom
de witsnuitdolfijn volgens de
te rugvin vele badgasten de da- strandpolitie
het eerste kwartier wild
gen ervoor schrik had doen aan- rond. Maar al na korte tijd had het
jagen.
uitgeputte dier daar de kracht niet
meer voor en zonk hij naar de bodem.
De Zandvoortse reddingsbrigade Slootmaker en zijn helpers hebben de

dolfijn toen met man en macht op een
net weten te tillen om het ademgat in
de nek boven water te houden.
Ook nu is de situatie van de dolfijn
twijfelachtig. De reddingsbrigade
komt elke avond om dolfijnentrainer
Slootmaker te helpen het dier te laten
zwemmen. ,,We zijn er nog steeds dag
en nacht bij", aldus Slootmaker.
Als de dolfijn het haalt, is het nog niet
zeker wat er mee gebeurd. „Daar denk
ik nog niet aan, we moeten eerst
zorgen dat hij weer beter wordt", zegt
Slootmaker. De dolfijn zou op zee
weer tussen een school soortgenoten
gezet kunnen worden, maar hij zou
ook in het Dolfirama kunnen blijven.
Het Ministerie van CRM heeft daar al
een toezegging over gedaan.

BOUWES IN KORT GEDING

ZANDVOORT/HAARLEM - Het
Zandvoortse Bouwes-complex
heeft in een kort geding aan de
rechter gevraagd het afsluiten
van electriciteit voor hotel, casino, appartementen, dolfirama en
restaurants te voorkomen. De
schuld die Bouwes aan de electriciteitsmaatschappij (PEN) heeft
is ruim 140.000 gulden. Omdat
Bouwes failliet is verklaard, wil
het PEN een nieuw contract afsluiten.
Maar dan zou eerst de schuld
afgelost moeten worden. Omdat
het bedrag door Bouwes niet in
een keer is op te brengen heeft
het Zandvoortse bedrijf voprgesteld om in wekelijkse termijnen
van 20.000 gulden het bedrag te
betalen. Er worden inmiddels
vergaande onderhandelingen gevoerd met gegadigde kopers en
in september of oktober zou een
beslissing kunnen vallen over de
verkoop van Bouwes.

Bouwes stelt dat stroom een eerste
levensbehoefte van het bedrijf is en
dat het daarom onaanvaardbaar is als
het PEN de levering stopzet. Mr. J.
van der Haven stelde als raadsman
van Bouwes in de rechtzaal, dat het
een wanprestatie zou zijn als het PEN
de stroom afsluit. Het gaat dan niet
alleen om het hotelbedrijf, maar ook
de appartementen die door particulieren bewoond worden. Die hebben hun
portie altijd betaald en zouden dus
zonder schuld getroffen worden.
Verder zijn er nog het casino, waar 250
mensen werken, dat dicht zou moeten
als er geen stroom meer is en het
Dolfirama met de dolfijnen. Een

abrupte leverantiestop van stroom
kan de dolfijnen zelfs het leven kosten.
Mr. H. Pot trad als raadsman voor het
PEN op. Hij stelde dat door het faillissement het contract is verbroken tussen Bouwes en het PEN en dat er
voordat er een nieuw contract afgesloten wordt eerst de schuld van het
vorige contract betaald moet worden,
zoals een voorwaarde in de oude overeenkomst ook stelt. De verdeling van
de totale schuld valt in drie stukken
uiteen: een kleine schuld aan kleinverbruikers zoals benzinepomp, kapsalon, toiletten, woningen en een sauna, ten tweede een schuld aan grootverbruikers ter grootte van 59.000 gulden (Bouwes-appartementen) en de
grootste portie die voor het Dolfirama, het casino en het hotel is, groot
81.000 gulden.
Pot vroeg zich af, of dolfijnen soms
van stroom leven, aangezien Bouwes
gesteld had dat stroom een eerste
levensbehoefte voor het bedrijf is. De
PEN-raadsman stelde een aantal
voorbeelden aan de orde omtrent het
betalen van de schuld door Bouwes:
het casino, de gemeente Zandvoort
(gezien de toeristenbelasting), de nietcnbemiddelde appartementeneigenaren en een eventuele nieuwe eigenaar.
Mr. Van der Haven kreeg van de
president van de rechtbank, mr. H.
van den Haak, de gelegenheid inzicht
te geven in de financiële positite van
het Bouwes-concern. Er blijkt naast
de schuld van 16 miljoen gulden ook
nog voor 40.000 gulden aan lopende
stroomrekeningen en 10.000 gulden
aan gasrekeningen te liggen.
De rechter zal op maandag 9 augustus
uitspraak in de zaak doen.
Burgemeester Michielsen van Zandvoort heeft in een commentaar op het
kort geding dinsdag zijn standpunt

ZANDVOORT - Het Jazz Behind
the Beach-gcbcuren, dat vrijdagavond in Zandvoort wordt jrehou-

den, krijgt een speciale attractie
voor haar bezoekers. Tijdens de
jazz-avond zal er van negen uur 's
avonds tot half'twee 's nachts een

speciale jazz-bus voor alle Jazz
Krocgentocht-bezuckers
rijden.
De bus rijdt langs alle horecavestigingen waar jaz/-activiteiten te
beluisteren zijn. En zal geheel gra-

tis rijden.

De bus start in Nieuw-Noord met

als vertrekpunt het café van Fredje van Rhee en Miekcys Snacks
(winkelcentrum). De eerste bus

rijdt daar om 21.00 uur weg. De
tweede gaat een uur later weer
richting centrum. Na afloop van
het jazz-gebeuren zal de bus de
bewoners van Nieuw-Noord en alles wat er tussen Noord en het
centrum ligt onder het motto

„Glaasje op laat je rijden" weer
veilig thuis brengen. Deze terugrit
vertrekt om 1.15 uur vanaf het
Raadhuisplein en zal zo vaak rijVlak na de vangst van de dolfijn werd het dier in het Dolfirama op een net getild, omdat het anders zou
verdrinken. Ook nu nog is de situatie kritiek te noemen, aldus dolfijnentrainer Slootmaker. FOTO BEBLOT

Langs de Vloedlijn

levensbehoef

met de volgende uitspraak kort maar
krachtig duidelijk gemaakt: „Een ijsfabriek sluit je toch ook niet in de
zomer?". Hiermee verwijst Michielsen
naar het hoogseizoen dat momenteel
gaande is, waardoor Bouwes een deel
van de schulden vast bijeen kan sparen.

V/at is nu eigenlijK onKruid? Een
voortbrengsel van de natuur,
waarvan de deugden nog niet ontdekt zijn.
R.W. Emmerson (1803-1882).

„WURF-PRAET"

Danswedstrijden
in Bouwes Hotel
ZANDVOORT - In het Bouwes Hotel
zal op zaterdag 7 augustus in het
kader van de Holland Toer 1982 door
het Hotel en danscentrum The Barn
uit Hoofddorp een internationale
danswedstrijd georganiseerd worden.
Dansparen uit Noorwegen, Oostenrijk, West-Duitsland, Italië, Frankrijk,
België en Nederland zullen dansen om
de Bouwes Bokaal in de categorie
ballroom en Latijns Amerikaans. De
dansparen zullen ook demonstraties
geven in rock 'n roll en Jazz ballet.
De aanvang van de dansavond is 19.00
uur en wordt gehouden in de Greenery van het hotel tot rond 23.00 uur.

'N Klain bietje afkoeling aim niet
onwelkom zijn. En dan liefst met 'n
fikse regenbui in de nacht. De
grond heb 'et brood nodig

Motordief
aangehouden

Ruit aan diggelen

ZANDVOORT - Een 18-jarige Amsterdammer is vrijdag aangehouden op
een in zijn woonplaats gestolen motor. Samen met een maat reed hij op
de motor in Zandvoort. De bestuurder
van de motor wist bij de aanhouding
echter te ontkomen. De twee hadden
een tas bij zich op de motor, waarin
een betonschaar en ander breekgereedschap zat. De Amsterdammer is
overgedragen aan de politie in de
hoofdstad.

ZANDVOORT - In de Kerkstraat ging
dinsdagnacht een ruit van een restaurant aan diggelen. Omstanders hebben enkele jongens weg zien rennen.
Later meldden zij zich vrijwillig bij
het politiebureau. Toen bleek, dat de
jongens met een paar Duitsers hadden staan voetballen en dat een 16jarige Zandvoorter door de winkelruit
was geduwd. Hij beloofde de politie de
schade met de restauranteigenaar onderling te zullen regelen.

ZANDVOORT - De braderie op het ner, die een theaterbureau op de moeten maken. De Stichting Zand- dingen terleurstellend te noemen. UitAalsmeerderdijk in Rijsenhout heeft.

uit de wijde omgeving- bezochten de
braderie die uit een kleine vierhonderd kramen bestond. De grote man
achter deze braderie is Peter Buch-

De oorspronkelijke opzet was de braderie „de grootste van Europa" te
maken. Duizend kramen zouden het
circuit van Zandvoort onherkenbaar

voort Festival schakelde Theaterbureau P. Buchner uit Rrjsenhout in om
de organisatie van dit evenement op
zich te nemen. Ondanks de vele advertenties in grote dagbladen en vaktijdschriften was het aantal aanmel-

eindelijk werd er een uiterste streefdatum gekozen. Als er voor l juli nog
niet genoeg aanmeldingen binnen
zouden zijn zou de Stichting Zandvoort Festival zich terugtrekken.
Begin juli trok de Stichting zich terug
met als argument: „Beter geen braderie dan een halve". Buchner ging echter door. Hij zou proberen voor eigen
rekening een bescheidener braderie
op te zetten. „We kunnen de standhouders, waaronder al verschillende
Zandvoortse ondernemers, die al hebben ingeschreven niet teleurstellen",
aldus Buchner. En zo gebeurde het.
Buchner ging alleen door en met succes. Geen duizend kramen maar een
kleine vierhonderd stonden zondag
op het circuit in Zandvoort verspreid
over 4 a 5 km.
Hoewel de Stichting Zandvoort Festival tot op de dag van de braderie erg
negatief bleef bleek Buchner de touwtjes goed in handen te hebben. Naast
de kramen waren er verschillende artiesten die optraden. Met name bij
Oscar Harris was er een drukte van
belang. Voor de kleintjes stond er een
speciala „moonwalk" en belangstellenden konden zich voor vijf gulden
laten fotograferen op een kameel. Ook
de traditpnele eettentjes ontbraken
niet en wie er nou trek had in poffertjes, patat, shoarma, ijs, broodjes gezond, slaatje of vis. Het was er allemaal te krijgen.
Een stukje nostalgie was terug te
vinden in de oude ambachten, zo werd
bijvoorbeeld met een traditionele
drukpers visitekaartjes gedrukt. Om
even uit te blazen, van het toch wel
warme weer, kon met met een treintje
het nog overgebleven circuit verkennen. Veel mensen maakten hiervan
gebruik om van het ene gedeelte van
de braderie naar het andere gedeelte
FOTO JENNY WESLY te gaan.
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Schetsontwerp
politiebureau
slaat aan in commissie
ZANDVOORT - Het schetsontwerp
voor een nieuw politiebureau heeft
indruk gemaakt op de leden van de
raadscommissie algemene zaken en
ruimtelijke ordening. Architectenbureau ir. A.F.A. Leesberg presenteerde
tijdens de afgelopen dinsdag gehouden commissievergadering het in opdracht van de gemeente Zandvoort
gemaakte schetsontwerp. Slechts bij
de wijze van energiebesparing werden
door de'heren Jongsma en Attema
(beiden WD en beiden wethouder in
de komende raadsperiode) enige
vraagtekens gesteld.
Bij het schetsontwerp is uitgegaan
van een korpssterkte van zestig mensen. Het nieuwe politiebureau moet
verrijzen op de plaats waar het huidige bureau staat. In totaal zal het
hoofdgebouw vier bouwlagen tellen.
Vanaf de Hogeweg, waar ook de
hoofdingang za! liggen, zullen drie
bouwlagen zichtbaar zijn. Hierdoor
komt het nieuwe politiebureau in dit
schetsontwerp niet boven de bebouwing in de naaste omgeving uit. De
vierde bouwlaag wordt gevormd door
een garage en kelder gedeelte dat op
het straatniveau van de Poststraat
ligt.
In het ontwerp zullen de surveillancedienst, de recherche en het cellenblpk
huisvesting op de begane grond vinden. De eerste etage biedt ruimte aan
de korpsleiding, de verkeers- en milieupolitie, de administratie en de verschillende bijzondere wettenafdelingen. Op de tweede verdieping zullen
een kantine en een leslokaal de belangrijkste elementen zijn.

Zonne-energie
Architect Leesberg, die het schetsontwerp aan de commissieleden presenteerde, heeft energie besparende
maatregelen op vele wijzen laten mee-

De maquette geeft een globale indruk van het schetsontwerp. Men kan
duidelijk de drie serre's zien - de als uitbouwen aan het gebouw
klevende recht en schuin opstaande vlakken. Op de achtergrond ziet
men het huis waar nu de verkeerspolitie in zit en de brandweerkazerne. Het lage gebouw rechts naast het brandiueergebouw is de
geplande garage.
spreken. Zo zullen de ramen overal
van dubbel glas zijn en zal de isolatielaag bij de buitenmuren tussen de
vijftien en twintig centimeter bedragen. Veel aandacht is er in het ontwerp aan de „passieve zonne-energie"
besteed. Passief wil hier zeggen, dat
men geen gebruik maakt van mechanische hulpmiddelen (bijvoorbeeld
collectoren). Aan de zuidzijde van het
gebouw - Hogeweg - zullen relatief
veel ramen komen. Aan de noordzijde
zo min mogelijk.
Door op drie plaatsen in de zuidgevel
glazen serre's aan te brengen, hoopt
architect Leesberg de stralmgswarmte van de zon optimaal te kunnen
gebruiken. In de wintermaanden
wordt de warmte uit de serre's voor de
verwarming van het gebouw gebruikt.
Terwijl in de zomer de warme lucht
direct afgevoerd wordt, zodat het in
het gebouw koeler blijft.

Enorme belangstelling voor braderie op circuit
circuit in Zandvoort is een enorm
succes geworden. Duizenden mensen

« Uitgave Weekmedia B V.

Het aantal bezoekers van de braderie
wordt geschat op zo'n honderdduizend en dit waren er meer dan bij de
Grand Prix. Hoewel men in eerste
instantie schrok van het lage aantal
inschrijvingen voor de braderie kan er
niks anders gezegd worden dan dat

het een enorm succes is geworden en
met recht gaf mevrouw Buchner als
commentaar: „Goed hè, dit hebben
mijn man en ik samen voor elkaar
gekregen".
FOTO BERLOTT

Wanneer de bouw van een nieuw politiebureau gerealiseerd kan worden,
hangt af van het R'jk. Zoals het er nu
naar uitziet maakt Zandvoort in 1985
kans op de realisering. Architect Leesberg heeft in Den Haag een goede
naam als politiebureaubouwer weten
te verwerven. Zes bi'.reau's zijn al
gerealiseerd. Het zeveide en achtste
worden momenteel gebcuwd. En nog
zeven andere zijn in vcorbereiding.
Leesberg is telkens binnende normen
van het Rijk gebleven.
Door de toepassing van de jassieye
zonne-energie hoopten de comnissieleden dat de bouw misschien hoge* op
de lijst bij het Rijk zou komen te
staan. Pas op het moment dat eei
definitieve bouw mogelijk wordt waarbij het schetsontwerp met dat
definitieve ontwerp hoeft te zijn — zal
men gaan bekijken waar de gemeentepolitie zolang gehuisvest moet worden.

Uw krant niet
Bel vrijdag voor 12.00 uur
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Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Vooral uw

Dag en nacht bereikbaar
Kfiftsomstraat 61 • Telefoon 15351
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SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13512/12518

' •. . • £•*.;•'••• -•'

K I N D E R E N en K L E I N K I N D E R E N
feliciteren

de heer en mevrouw Derks
Keesomstraai 97
HENK en LIA MULDER
Mirel/a, Marjolein en F red
J A N en ELS MOLENAAR
José, E/sc en J os
HANS on JOKE DE JONG
Jolande en Marisol

Je aardigste foto's maak je met AgÊu

- woensdagmiddag 4 augustus: Jeugdfilm De Kinderkaravaan,
aanvang: 15.00 uur; toegang gratis. (Kaartjes afhalen op de
jeugdafdeling);
- donderdagavond 26 augustus: lezing door Meriam Visser en Paul
Seyffert over Indianen in stripverhalen, aanvang: 20.15 uur;
toegang gratis.

Film-inn
- vrijdagavond 6 augustus: MacBeth;
- vrijdagavond 20 augustus: Spellbound;
- beide voorstellingen beginnen om 21.00 uur; toegang gratis.

concertgebouw Haarlem
Serie A 'prestige'
6dindagavondconcerten §3
28 sepL 2 nov. 7 dec, II jan, 8 febr, 8 maart
20.15 uur ^
SOUSTEN: ALDO CICCOLINI. BRIGITTE ENGERER-piano, EDITH PEINEMANN.
OO
EMMY VERHEY-viool. R06ERTA ALEXANDER-sopraan
c
abonnement 6 concerten f 85.losse kaart f 17.- «

serie B 'populair'

Fonotheek
- in verband met het Jazz Behind the Beach festival is een extra
kollektie jazzplaten aanwezig.

cu

CO
CD
CJ

\

serie Zl 'mozart-piano-plus'

A N N A WILHELMINA VAN DEK MME
betuigen «i) hierbij orue hartelijke dank.
ZancUoorl, ? augustus 1982
Maribsiraai 11

AUGUSTUS 1982

gastdirigenten: Kees Bakels. Richard
Dulallo. Jean Fournel TJIo Letimana
JacquesMercier.JanStuleaYoavTalmi.
André VandEmoot

y/r , ( .. /
^-x ,r>*V\

6 vrijdagavonrJconcerten
8 oM, 12 nov, 17 dec, 21 jan, 18 febr. 18 maart
20.15 uur
SOLISTEN: TOOS ONDERDENWIJNGAARD, DUBRAVKA TOMSIC - piano
GUSBERT BETHS. FRANK PETER ZIMMERMANN - viool. COLIN CARR - cello,
JEROEN VERMEULEN - hoorn
abonnement 6 concerten f 75.losse kaart f 15-

- elke woensdagmiddag voorlezen voor kinderen tot 11 jaar;
- vanaf 9 augustus: tentoonstelling rondom Paul Biegel.

Voor de \clc W i j k e n vin medeleven, ontv.ingen tijdens de
neklc en n.) het overlijden < n n onze lieve zuster, tante
en oud tante

Ejmrn

neem nu een abonnement
muziek door het noordhollands philharmonisch
orkest probaat middel om de winter plezierig
door te komen ,.„,„,.
dirigent: Roelof van Dnesten

Aktiviteiten

Jeugdafdeling
Dankbctiiiginr-

"

NOORDHOLlfANDS;;PHILHARMON.ISeH ORKEST

- Van Beringstraat tot Wounded Knee: t/m 14 augustus in de
expositiezaal plexiglas van Meriam Visser;
- vanaf 16 augustus: Idianen in stripverhalen;
- Jazz behind the beach festival: t/m 8 augustus;
-vanaf 18 augustus: informatie over de Tweede Kamerverkiezingen

Paviljoen 9,Be Vijverfaut"
Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. l 25 38

Uit aller naam:
E . M . C. van der Mije
M. T. J. van der Mije

21 nov. 30 jan, 20 maart 3 zondagmiddagconcerten
14.30 uur
SOLISTEN: MICHEL BLOCK. RONALD BRAUTIGAM. ALEXANDER WARENBERGpiano
abonnement 3 concerten f 37.50
losse kaart f 15.-

serie Zll 'landen en sprookjes'
17 okL. 12 dec, 27 lebr.
3 zondagmiddag familieconcerten
1430 uur
SOLISTEN DANIEL WAYENBERG - piano. MARIJKE VERBERNE - cello.
TJEERD OOSTENDORP - tuba. WILLEM NIJHOLT - spreker
abonnement 3 concerten f 37.50
losse kaart f 15.-

Voor de vele hartelijke blijken van belangstelling en
mcdclcvcnjdie w i j van u mochten ontvangen na het
heengaan van mnn lieve man en onze zorgzame vader

Abonnement kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van volwassene(n) f 12.GEADVISEERDE MINIMUM LEEFTIJD 6 JAAR.
losse kaart f 6-

JAN WEBER

extra redukties:

serie A en B samen f 150,- «serie A en Z-l samen f 115,- «serie B en Z-l
samen f 105.- «serie A.B en Z-l samen f 180,- «serie Z-ll in combinatie
met andere series f 32,50
Abonnementsverkoop en plaatsbespreken bij het Concertgebouw,
Lange Begijnestraat 13 van 10-15 uur: telefonisch 023 - 320994 van 12-15 uur.

tetuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam:
P. Weber-Kerkman
Zandvodrt, augustus 1982
Quarles vjn U f firdlaan 46

Uitgebreide prospektus met gegevens over programma's en solisten
verkrijgbaar bij het Concertgebouw en het N.P.O. telefoon 023-319248.

Bruiloften en partijen
Met droefheid gTven W Ü u kennis dat heden toch nog onverwacht van om is heengegaan mijn lieve vrouw en onze zorgzame m^der, behuwd-, groot- en overgrootmoeder
MARIA GIJSBERTHA KOL
echtgenote van Thcodorus J. Ruiter
op de leeftijd van
Zandvoort:
Th. J. Ruiter
Umuidcn:
N. Kemp
A. Kcmp-Nunni.nk
Zandvoort:
N. de Boer
B. Kemp
C. K
G. Ruiter
F. Ruiter
C. Ruiter-v, an Rijsingc
Klein- en f-ichtcrUcinkindercn
2042 VBZ.-'.ndvoort,30juli 1982
Van Chtac'iesi raat 15
De teraü'-'.dcbe'itclling heeft dinsdag jl. plaatsgevonden.

IN ONZE KADO-ARTIKELEfy-AFDELING
TOT 50% KORTING
INTERAUOI01000 BOXEN, 40 Watt
van 499,- voor
360,LENCO DRAAITAFEL, dynam. element
van 279,- voor
198,TECHNICS TANGENTIALE DRAAITAFEL
van 1298,- voor
848,INTERAUDIO 3000 BOXEN, 100 Watt
van 1198,-voor
698,SHARP PORT. KTV met afst.bediening
van 1198,-voor
998,OPTONICA TANGENTIALE - VERTICALE
2 KANTEN AUTOM. BESPEELBARE
DRAAITAFEL van 899,- voor
569,OPTONICA DUBBEL CASSETTEDECK
van 1098,- voor
899,-

PEETERS ZAWDVOORT
BEELD + GELUID

gemeente
HINDERWET
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
gelet op artikel 24, 2e lid, onder c van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;
maken bekend dat zij voornemens zijn om
op de aanvraag van:
1. V.o.F. La Baracca, Raadhuisplein 3 te
Zandvoort d.d. 25 maart 1982. ingekomen
2 april 1982 om vergunning ingevolge de
Hinderwet voot het oprichte-n en in
werking hebben van een Café/Petit
Restaurant gelogen aan het Raadhuisplein
no. 3 te Zandvooit. kadastraal bekend
gemeente Zandvooit, sectie C, no. 2845;
2. M. Keur, Raaahuisplein 2 te Zandvoort
d.d. 23 januai i 1982, ingekomen 25
januari 1932 om vergunning ingevolge de
Hinderwet voor het oprichten en in
werking hebben van eea winkel met
bakkerij gelegen aan het Raadhuisplein
no. 2 te Zandvoort, kadastraal bekend
gemeente Zandvoort, sectie C, no. 2844;
positief te beschikken.
De ontwerp-beschikkingen en andere op de
aanvragen betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van 5 augustus 1982 tot
9 augustus 1932 voor een ieder ter inzage
ter gemeentesectctarie, afd. algemene zaken,
Swaluestraat 2 te Zandvoort op werkdagen
van 8.30 tot 12.30 uur, al waar desgewenst
een mondelinge toelichting kan worden
verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter
m?dge bij de Openbare Bibliotheek,
Prinscsseweg te Zandvoort, elke zaterdag van
10.00 tot 14.00 uur.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren
hebben ingebracht naar aanleiding van de
aanvraag en een ieder die aantoont, dat hij
daartoe redelijkeiwijs niet in staat is geweest,
kunnen tot bovengenoemde datum
gemotiveerde schriftelijke bezwaren
inbrengen naai aanleiding van de ontwerpbeschikkmg.
Degene, die een bezwaarschrift indient kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.
Zandvoort, 5 augustus 1982.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
De burgemeester,
W. Harting, wnd.
H. Machielsen.

n

leren?

13212

ZEILVLIEGSCHOOL

auto - brand - leven

HoElandair

alle verzekeringen

Tel. 020-8275S6

eens langs?

MOERENBURG

in-en verkoop en
opslag van inboedels

Gespecialiseerd in

en goederen.

Fa. WAiERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan

Dorpsplein 2.

KINDERKLEERTJES
kijken en gezellig
koffiedrinken bij de

Schuitengat?,
telefoon

Komt u ook

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Bij 't KinderwinkeUie

Dat moet je zien, dat moetje horen.

G. Kol

PLAATSBESPREKEN ABONNEMENTEN
SERIE ABZ - l vanaf 24 augustus
SERIE A
vanaf 28 augustus
SERIE AB
vanaf 25 augustus
SERIE B
vanaf 31 augustus
SERIE AZ - l
vanaf 26 augustus
SERIE Z - l
vanaf 2 september
SERIE B Z - l
vanaf 27 augustus
SERIE Z - II
vanaf 4 september
Houders van vaste plaatsen gaarne opgave en betaling van
de abonnementen vóór zaterdag 21 augustus. Na ontvangst
van betaling worden de abonnementen toegezonden

Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel. 12164/13713,
na 18.00 uur 16658.

mooie mode
leuke mode
betaalbare mode

Haltestraat 36,
telefoon 17066, Zandvoort

Drogisterij - Reform

DIEET
ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

f 298,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25

Tel. 1 77 51

bij het casino, 6 gr. kamers, 3 kl. kamers en
3 keukens, 3 toiletten, grote tuin en een terras.
Geschikt voor verhuur of ruilen voor kleiner
huis in Zandvoort na taxatiewaarde.
Br. ond. no. Z 617 bur. v. d. blad.

BOEKENVAK

Zandvoort

l el. 1 20 60
De specialist in al uw
bloemwerken.

ATRICOSA
Te koop
Antieke Mechelse
eethoek met 6 bijbehorende stoelen.
Tel. 02503-15258

cdt' mensen spreken in gezelschap niet over hel
weeren niet over de politiek.
,\/. v. Ebncr-Esc/icii bacli (1S30-1916)

Horlogerie

172 cm hoog, 80 cm
breed, 24 cm diep
In wit en zwart

f89,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51
AUTORIJSCHOOL

Phil Waaning
TE KOOP

wegens a.s. verhuizing:
2 rotan 3-zits banken, gebl. fluw. kussens f 300,- p. st.;
1 vrieskist f 300,-;
Italiaans messing
lits-jumeaux led.
f 500,- en voor de
liefh. van antiek 2 geloogde commodes
f 400,- en / 500,-;
1 dekenkist, barok,
moet gerest, worden
f 500,-.
Te bevr. tel. 1 60 00.

C.WAANING

RUILEN:

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg4-Tel. l 23 07

Aangeb. gerenoveerde
eengezinswoning

Komt u eens kijken in zijn showroom, 'l Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling niet elektronische apparatuur.

schuitmodel of
achthoekig

Huis in centrum

J.BLUYS
Haltestraat 65

•.preek! wijwcl uitsluitend welopgevoede mensen.
Zij '•preken welhaast alleen over lijn unieke sortering
uu ru erken en daar raken ze nooit over
uitgepraat en terecht, want zulk een collectie horloges,
klokken en «ekkers v i n d t u haast nergens.

Eiken salontafel
met plavuizen

Te koop

Een overwinning te vieren,
dan bloemen van

ROZE PALMBOOM
Buureweg 1-3,
tel. 16580

Het goedkoopste adres
voor bloemen, planten
en luinartikelen
LeeghwaterstraatB,
Hoofddorp,
tel. 02503-33017
Bezorging aan huis.

kamer, 2 si.kamers,
douche en gr. schuur.
Hobbcmastraat.
Gevraagd grotere
eengezinswoning
Br. ond. nr. Z618
bur. van dit blad.

Gaarne terug te
bezorgen:
Westerpar!<^tr. 20,
Zandwort.

Tel. 1 21 29

Ouder echtpaar zoekt per 1 oktober a.s.
voor enige jaren een

Voor leden komen beschikbaar:
1. de duplexwoning
Nic. Beetslaan 2 beneden
Bestaande uit: woonkamer, 1 slaapkamer.
Huurprijs f 144,15 per maand.
Burgemeester en wethouders verlenen voor
deze woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden
-2 persoonshuishoudens
2. de bejaardenwoning
Gasthuishofje 11
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers.
douche.
Huurprijs f 230,00 per maand.
Burgemeester en wethouders verlenen voor
deze woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden van 65 jaar of ouder
- echtpaar waarvan een van de huwelijkspartners de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.
3. de eengezinswoning
A. J. v. d. Moolenstraat 6
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, schuur.
Huurprijs f 234,65 per maand.
Burgemeester en wethouders verlenen voor
deze woning slechts woonvergunning aan:
- gezinnen bestaande uit ten minst 3 personen.
4. de eengezinswoning
W. Draijerstraat28
Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers,
douche, schuur.
Huurprijs f 285,65 per maand.
Burgemeester en wethouders verlenen voor
deze woning slechts woonvergunning aan:
- gezinnen bestaande uit ten minste 4 personen.
5. de flatwoning
Lorentzstraat 118
Huurprijs f 614,00 per maand.
6. de flatwoning
Lorentzstraat 449
Huurprijs f 622,00 per maand.
Deze woningen bestaan uit: woonkamer, 3
slaapkamers, douche, lift, blokverwarming,
berging.
Burgemeester en wethouders verlenen voor
deze woningen slechts woonvergunning aan:
-"ge'zinnen
- 2 persoonshuishoudens
De toewijzing van deze woningen geschiedt
in volgorde van het lidmaatschapnummer van
de vereniging. Belangstellende leden dienen
uiterlijk op dinsdag 10 augustus 1982 vóór.
19.00 uur, schriftelijk te reageren. Wanneer
men belangstelling heeft voor meerdere woningen, kan men dat kenbaar maken in één
brief; het is niet nodig voor iedere woning
een aparte brief te schrijven. Bij de inschrijving dient u het lidmaatschapsnummer en de
geboortedatum te vermelden. Tevens dient u
de woningen in volgorde van voorkeur aan te
geven.
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus
van het kantoor op het adres: Thomsonstraat
1. Niet in de klachtenbussen! Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling
voor het verkrijgen van een woonvergunning
berust bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Zandvoort.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op donderdag 12 augustus 1982 om
14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor
worden gepubliceerd.

RIJKSGEDIPLOMEERD

Aangesloten bij de
VZR.
Brugstraat 20.
telefoon
02507-12071

Te huur:

kantoor- en of
winkelruimte
event. met woonruimte te Zandvoort.
f 600,-per maand.
Inl.: tel. 02507-12150

Gevraagd:
vanaf 20 aug. tot eind
september voor
2 a 3 personen

kamers of etage
te huur.
Br. ond. no. 2619
bureau van dit blad.

Maandag 2 augustus

kleine schildpad
weggelopen

1M

Kerkstraat 3 1, Zandvoort

Openbare Bibliotheek Zandvoort
Overzicht aktïvitesten in augustus
Exposities

voor

de nieuwe i\fflbacolor 100 kleurenfflm,

Prinsesseweg 34,2042 NH Zandvoort, telefoon 14131

11 augustus 1982:

•:+•• > .'••'•«: ^.'•li-r.'A;,:^f^»ï.::;'.''gi4'i •.•'•\ ' •'•*'W/A 11 • ' " " ' • • '

t

Gevraagd voor groente- en fruitzaak

AART VEER

rustig huis of flat

Grote Krocht 23 te Zandvoort

met lift, niet in Noord.
Bev 3 kamers, keuken, bad, cv. Ong. meub. event.
gestoffeerd.

Voor tijdelijk WINKELMEISJE, liefst met
winkelervaring.

Br. met opgaven van de huur onder no. Z615
bur. van dit blad.

Telefoon 02507-14404 of 12888.

RU1LRUBRIEK
1. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
Flemingstraat
Huur f 567,15 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning of flatwoning met
lift.
2. Aangeboden: 4-kamer flatwoning
Keesomstraat 1e woonlaag
Huurprijs / 570,00 per maand.
Plavuizen in keuken.
Gevraagd: eengezinswoning
Overnamekosten geen bezwaar.
3. Aangeboden: 4-kamer flatwoning
Lorentzstraat
Huur ^612,80 per maand
Gevraagd: eengezinswoning liefst in dorp.
4. Aangeboden: 4-kamer flatwoning
Lorentzstraat
Huur f 612,980 per maand.
Gevraagd: 3 of 4 kamer flatwoning.
Elders in Zandvoort.
5. Aangeboden: 4-kamer flatwoning.
Celsiusstraat Ie woonlaag.
Huur f 419,75 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.
6. Aangeboden: 4-kamer flatwoning.
Lorentzstraat 4e woonlaag.
Huur f 620,50 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Hierin staat o.a. dat
bij toewijzing van een verenigingswoning
iemands lidmaatschapsnummer vervalt en
men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op
het, op 't moment van verhuizing, hoogst
uitgereikte lidmaatschapsnummer.

DONDERDAG 5 AUGUSTUS 1982

WEEKMEDIA 30

VW in Zandvoort), Jaap Methorst
(voorzitter evenementen commissie) Gemma de Boer (eigenaresse
van een dansstudio). Wil Buchel
(directeur sportschool) en Mieke
Duivenvoorde.
medewerkster
Haarlems Dagblad.

Zestien
Miss Beach 19
ZANDVOORT - De zestienjarige Laurence Blik uit Zandvoort werd afgelopen zaterdag uit negentien kandidaten
als miss Beach gekozen. De
verkiezingen die bij paviljoen
Riche in Zandvoort gehouden
werden waren In samenwerking met het weekblad Panorama en het VVV georganiseerd. Laurence mag zich nog
niet miss Panorama noemen.

maar ze zal in ieder geval
meedingen in de finale ronde
die binnenkort in het Hilton
op Schiphol worden gehou-

den.
Hoewel de verkiezingen buiten, bij
het zwembad Riche, werden georganiseerd bleek de enorme hitte
niet erg bevorderlijk voor de sfeer.
De matte loomheid was goed te
merken en hoe de Steel Electric
Band ook hun best deden de stemming was er niet in te krijgen. Om
elf uur was meer dan de helft van
de kandidaten, negentien In totaal, gearriveerd. De rivalen van
ieder meisje werden van top tot
teen bekeken, en de afkeurende
blikken vlogen vaak in het rond.
Toch kan er zeker niet gezegd
worden dat de spanning om te
snijden was. Sommige deelneemsters zaten zelfs bij elkaar aan een
tafeltje, maar spontane gesprekken kwamen echter niet op gang.

Miss Beacht 1982: de 16-jarige
Laurence Blik.

Om half twaalf werden de eerste
meisjes naar de kapper en visagiste geroepen. In een kleine ruimte
achter boetiek Riche werden de
meisjes één voor één „mooi" gemaakt. En eerlijk is eerlijk de haren van de meisjes en de make-up
waren tot in de puntjes verzorgd.
Nadat de eerste meisjes behandeld
waren kwamen ze nog even terug
op het „genodigden" terras. Enkele fotografen waren al druk in de
weer om plaatjes te schieten want
er was een prijsvraag uitgeloofd
door hetzelfde weekblad voor diegene die de mooiste foto wist te

(Advertenties)

PAGINA 7

maken van één van de deelneemsters. Toen deze prijsvraag eenmaal hardop bekend werd gemaakt gingen nog enkele bezoekers een foto-toestel halen. Op een
gegeven moment waren er meer
fotografen dan deelnemers leek
het wel.
Even voor twaalven kregen de
meisjes gelegenheid zich om te
kleden. De eerste ronde was „vrijetijds kleding". Intussen kwam niemand minder dan Torn Mulder of
te wel Klaas Vaak het terras op
lopen. Voor deze gelegenheid was
zelfs mevrouw Mulder meegekomen nadat alle „balangrijke" mensen aan hun waren voorgesteld
kon Mulder beginnen met de presentatie die aan hem was toevertrouwd.
De hitte was inmiddels ondraaglijk geworden en menigeen nam
van de gelegenheid gebruik om
een duik In het zwembad te nemen. De obers liepen af en aan met
koele drankjes en omdat het door
de drukte moeilijk was om een
ober te pakken te krijgen bestelde
men er meestel twee tegelijk.
Mulder was inmiddels begonnen
om op zyn overbekende Tros-toontje de jury voor te stellen. De jury
bestond uit een select gezelschap
allereerst was dat natuurlijk de
hoofdredacteur van de Panorama,
John Drleskens samen met zijn
collega Gerard Pedroli (chef produktie) en Kathinka Bleeker, exmiss world en thans fotografe. De
jury bestond verder uit voorzitster
Elly Koot (ex miss world en mis
Europa) Theo Hilbers (directeur

De verkiezingen konden beginnen.
Tijdens de eerste ronde werd bij
iedere deelneemster een kort
vraaggesprekje gehouden in de
trant van „wat doe je voor de kost
en waarom doe je mee". Over het
algemeen waren de antwoorden op
de laatste vraag hetzelfde. De
meeste meisjes deden voor de gein
mee of om het allemaal een keer
mee te maken. Verwachtingen?
Nee die hadden ze over het algemeen niet maar de teleurstelling
was op het eind van de verkiezingen des te groter.
De deelneemsters moesten een
verplichte route lopen die bestond
uit een „plankier" zoals de plank
over het zwembad deftig werd genoemd, en een verhoogd podium
langs de Jury. De nervositeit van
de deelneemster viel, voor zover ze
dat lieten merken, erg mee.
Slechts bij één meisje was de spannlng heel duidelijk te merken en
werd bijna zo erg dat ze bijna van
het plankier in het water viel. Hélemaal geen last van de zenuwen
had Madla Demesa. Bij iedere ronde gaf zij een complete show weg
en als een volleerd mannequin
stond ze te poseren voor de fotografen die als aasgieren op haar
afkwamen. Ook Laurence Blik en
Anita Brok hadden weinig moeite
met het showen van de kleren.
Voor Anita was het zelfs de tweede
keer dat ze meedeed aan de miss
Panorama verkiezingen. Het weekblad organiseert namelijk door het
hele land van dergelijke manifestaties en wie tweede wordt bij één
van de verkiezingen mag de volgende keer in een andere plaats
nog een proberen om nummer één
te worden.

Dertien van de negentien Miss-kandidaten op een rij. Laurence Blik werd de gelukkige die zaterdag de eerste
prijs mocht ontvangen.
Anita kreeg dus een herkansing
bovendien was ze verleden keer
ook wel een beetje teleurgesteld
dat ze geen eerste was geworden.
Waarschijnlijk had ze beter tevreden kunnen blijven met een tweede plaats want nu belandde ze
maar op een zesde plaats.

lachen, gieren en brullen geblazen
was.
Nadat de jury voor de derde keer
door Mulder werd voorgesteld kon
de laatste ronde „badkleding" beginnen. Volgens voorzitster Elly
Koot was dit de belangrijkste rpnde en zij kan het weten als ex-miss

WIE DANST IS (BLIJFT) JONG!
is de stelregel van
DANSSTUDIO

H. v.d. MOOLEN
(dir. E.C. v.d. Moolen-v. Verseveld)
Lid N.V.D. - F.D.O. - G.P.T.D. (Eng.)
*«***{dansschooD.

Geopend op werkdagen van 8.00-20.00 uur, zaterdags
en zondags van 9.00-19.00 uur met
Super 166,6 et. per liter - Normaal 161,- et per liter
Op alle benzine nu

15 CENT ECHTE KORTING!

Ook dit jaar gaat ons nieuwe seizoen weer van start in de 2e week
van september, zowel voor beginners als voor gevorderden,
gehuwd of ongehuwd, in alle leeftijdsgroepen.

Ons lesprogramma bestaat uit:
BALLROOM, LATIN-AMERICAN, OLD-TIME en DISCODANSEN.

Het inschrijfgeld, te voldoen bij opgave, bedraagt f 35,- p. pers.
Reductie bij contante betaling.
Inschrijving: vanaf 14 augustus, dagelijks aan onze studio, off

Super 166,6 per liter - Normaal 161,- per liter

telefonisch tussen 19.00 en 21.00 uur, behalve zondags.

Graag tot ziens!
Burg. v. Alphenstraat, hoek Tjerk Hiddessstraat,
Zandvoort

Vanzelfsprekend gaat bij ons kwaliteit boven kwantiteit, dus:

De afgelopen weck is er veel gebeurd langs de vloed- en eblijn in
Zandvoort. De Strandkorrels zulïen de komende weken niet door
de U vertrouwde Margreet Ates
verzorgd worden, want die is met
haar man en zeilboot de Noordzee
in zuidelijke richting opgevaren.
Ieder jaar weer zegt ze vlak voor
haar vakantie, dat ze zich voor de
kust van Zandvoort door de Reddingsbrigade wil laten redden.
Om eens te kijken hoe zoiets toegaat. Maar de afgelopen jaren is
het er steeds niet van eekomen.
„Op het laatste moment hebben
we ons toch maar bedacht" zei ze
steeds als de boot weer veilig in
de haven van Urnuiden werd aangelegd. Maar wie weet zet ze dit
jaar, al dan niet noodgedwongen,
toch een keer door.

Drenkeling
Over doorzetten gesproken. Een
80-jarige Duitser had zichzelf vorige week vrijdag bijna verdronken.
Totaal uitgeput wist hij bij paviljoen 3 toch nog op het laatste
moment het strand te bereiken. De
bejaarde zwemmer, die waarschijnlijk te ver de zee in was
gezwommen, moest met water in
zijn longen in het Heemsteedse

DANSEN

DOEN!!

Koediefslaan 27 Heemstede Telefoon 023-281621.

Diaconessenhuis worden opgenomen.
Zo'n duizend enthousiaste wandelaars wisten vorige week ook van
doorzetten. Zij liepen van Hoek
van Holland 140 kilometer langs
het strand naar Den Helder. Woesdag werd tijdens de 29 kilometer
lange dagtocht van Noordwijk
naar IJmuiden ook Zandvoort
aangedaan, maar de straffe wandelaars hebben zich niet de tijd gegund om de badplaats te „ontdekken".

Tips en suggesties: 17166

De tweede ronde bestond uit zomerkleding. In korte jurkjes moesten de meisjes opnieuw over het
plankje en podium lopen. Een van
de sympathiekste deelneemster
vond het allemaal „geinig" en deed
verder ook geen moeite om allerlei
moeilijke dingen op de plank uit te
voeren. Met stevige passen liep zij
over het ..plankier" en even zo
hard over het podium. Aan één van
de deelneemsters vroeg Mulder
hoe de stemming in de kleedkamers was en uit het antwoordt van
het meisje „redelijk" kon menigeen opmaken dat het zeker geen

world en Europa. In plaats van de
disco-geluiden van een cassettebandje begon nu de band te spelen. Deze speelden trouwens ook
iedere pauze na elke ronde van
meer dan twintig minuten. Zij waren duidelijk niet objectief want bij
ieder meisje wat hun voorkeur
kreeg begonnen de trommels harder te slaan.
Het zat er op: iedereen was geweest. De jury kon zich terugtrekken om onder elkaar te bekvechten wie ze nou eigenlijk het mooiste vonden. Ondertussen werd het

publiek dat inmiddels tot een behoorlijk aantal was gebroeid zoet
gehouden met de Steel Electric
Band er. een grote barbecue.
Na vijfentwintig minuten kwam de
jury weer terup. Met spanning
wachtten de meisjes de uitslag af.
Maar nee hoor, de jury was het niet
eens geworden Wel werd het nu
een stuk makkelijker gemaakt
want zeven van de negentien deelneemsters werden alvast uitgekozen om de zaak wat makkelijker te
maken. Ze moesten alle zeven nog
een keer op komen draven om van
voor naar achteren nog even gekeurd te worden. Opnieuw ging de
jury in conclaaf een na dertig minuten kwamen zij dan eindelijk
met de „verlossende" uitslag:
Uiteraard werd er bij nummer zeven begonnen en voor degenen die
bij nummer drie nog niet afgevallen waren steeg de spanning nog
steeds. En ja hoor, wat haar
vriendje waarschijnlijk al de hele
tijd had gezegd werd voor de zestienjarige Laurence Blik werkelijkheid; zij was de mooiste. Allerlei
gedachten gingen nu waarschijnlijk door een paar meisjes heen en
enkelen konden maar met moeite
een glimlach op hun gezicht toveren.
De show is over. Sommigen hebben de gein een keer meegemaakt
en weten nu wat het is om aan
Miss-verkiezingen mee te doen.
Weer anderen zullen het opnieuw
proberen en blijven nu alvast dromen van een carrière voor fotomodel. Voor Laurence begint het pas.
Binnenkort heeft ze nog een kans
om miss Panoram te worden en
wie dat eenmaal is mag een jaar
lang op de kalender van het weekblad staan en krijgt bovendien een
auto. En dit, laatste genoemde
prijs, is nou echt iets om naar uit te
kijken.

Trudy Steenkamp

Redactie a.i. Barl Bocle

Dolfijn
Het nieuws van de afgelopen week
is natuurlijk de witsnuitdolfijn geweest, die vorige week voor de
Zandvoortse kust werd gevangen.
Veel zwemgrage badgasten waren
de dagen ervoor geschrokken uit
de zee terug naar het strand gespoeld, omdat er een grotezwarte
vin voor de kust uit het water stak.
Die zou van een voor mensen gevaarlijke orka zijn. Niets bleek
donderdag minder waar. In feite
ging het om een verdwaalde witsnuitdolfijn. Het dier werd 's morgens voor de kust gesignaleerd.
Reddingsbrigade en strandpolitie
loodsten de dolfijn naar de kust,
waar dolfijnentrainer Slootmaker
van het Dolfirama hem opwachtte.
Hij constateerde al snel dat het

beest ziek en uitgeput was. Ook
nu, een week later inmiddels, is de
toestand van het dier nog verre
van rooskleurig. „Ik geef hem 50
procent" zei Slootmaker dinsdagavond laat nog bezorgd.

Fietsen
Vorige week werd het in Strandkorrels al aangekondigd: een fietstoertocht zondag van 150 kilometer, voor de echte doorzetters dus.
Georganiseerd door Rijwiel Toer
Club Olympia. De organisatie
heeft een aardigheidje in de rit
verwerkt. Want de route gaat langs

Paradise by the dashboardlight — het Meatlof imiterende duo wist de hele zaal „mee" te krijgen.

de plaatsen Overveen, Lisse, IJmuiden, Muiden, Purmerend, IIpendam en Abcoude. Juist ja, zet
alle eerste letters van die plaatsen
maar eens achter elkaar. Het vertrek is om 8 uur vanaf paviljoen
Het Trefpunt, nummer 8.

Vliegeren
Om bij de strandpaviljoens te blijven: afgelopen zaterdag streden
vliegeraars om de Zilveren Vlieg
van Zandvoort, een jaarlijks terugkerende wedstrijd op het strand.
Vlak
bij
paviljoen
Riche
vliegerden de deelnemers onder
een stralende zon en een lekker
vlieger-windje er lustig op los. Hagenaar John Verheij, in het dagelijks leven als luchtmachtkapitein
ook al regelmatig in de lucht, won
dit jaar de fraaie prijs van Joop
Eekels.
Torn Mulder, die zondagnacht op
Hilversum I je hand vasthoudt en
op donderdagmorgen op H. III
nooit de plaatjes draait die aangevraagd worden, was dit weekeinde
ook in de badplaats. Bij Riche
presenteerde hij de Miss Beachverkiezingen van 1982. Vanuit het
snikhete strandpaviljoen, waar
collega Trudy Steenkamp bijna
wegdreef, wist Tom de aandacht
aardig vast te houden. Dat ondanks het feit, dat de verkiezingen
zo'n vijf uur in beslag namen, want
de jury kon het kennelijk maar
niet eens worden. Persoonlijk zal
het mij worst zjjn wie er Miss
wordt, maar wie ben ik. Zandvoort
heeft ook dit jaar toch weer een
mooie Miss: het is 16-jarige Laurence Blik geworden.
Talent is altijd en overal aanwezig.
Het is alleen de kunst om het te
ontdekken. In strandpaviljoen
Johnny worden daarom eens in de
twee weken op zondagmiddag talentenjachten gehouden. Wim
Brugman, coördinator van LTW
Music productions, heeft de organisatie en de presentatie ervan in
handen.

Ook afgelopen zondag werd er
weer een jacht gehouden. Ondanks
het broeierige zomerweer het is
een goed seizoen dit jaar - zat de
tribune op het overdekte terras
weer bommetje vol. Omdat er aan
de andere kant van „Johnny" om
vijf uur een punkband optrad,
werd de talentenjacht maar even
uitgesteld: de begeleidingsband
van de deelnemers was amper te
horen.
Onontdekte talenten «ijn vaak
veel leuker om te zien dan door de
wol geverfde professionele artiesten. Deelnemers aan een jarht zijn
veel spontaner en rollen er ook niet
van om als er tijdens hun optreden
eens iets mis gaat. Zo ook zondag.
Een enthousiast duo wist de hele
zaal ..mec" te krijgen toen zij .,Paradise by the dashboardlight" van
Meatloaf brachten. Technisch
mocht het dan allemaal niet perfect in orde zijn, maar entertainen
konden die twee wel.
De jury van de talentenjacht bestaat uit drie dames, onder wie de
in tijger- minipakje gehulde zangeres Cittha van der Horst. Verschillende gastoptredens tussen de presentatie van nog onontdekte talenten deed de jury echter wat ongeduldig worden, niet verwonderlijk,
want op het snikhete terras viel
het niet mee om langer dan noodzakelijk optredens deskundig te
beoordelen.
Een vermelding apart verdient Tony. Opvallende persoonlijkheid op
het Zandvoortse strand ah deze
Afrikaanse theatcr-muzik.int is.
Presentator Wim Brugman wist
hem over te halen tot het soelen
van een nummer dat goed m de
smaak viel bij het publiek
Vigila tut Quiescant, wat zoveel
betekent als ,,Wij waken terwijl zij
rusten". De sterke arm dus, die het
in deze zomermaanden vaak maar
al te druk heeft op het Zandvoortse strand. Zo ook deze besnorde
agent. Kort geleden vlak na een
fikse regenbui door Jenny Wesly
op de foto gezet. Zou hu deze

rubriek kennen? Het Jijkt tenminste alsof hij er uitgebreid de tijd
voor heeft genomen om vanuit de
witte strandlandrover te poseren
voor de fotografe. Zoals iedere
week, is ook nu deze foto door het
onderwerp af te halen bij ons kantoor aan het Gasthuisplein, vanaf
aanstaande vrijdag.

Goed seizoen
Het strandseizoen is voor dr rest,
van dit jaar al pcred Het mooie
weer heeft, zo zeggen velen, de
paviljoenhouders het recht ontnomen om nog te klagen over 1982.
En inderdaad, het seizoen is gered.
Toch geeft het mooi,.- weer te denken voor een met-Zandvoort-kenner als ondergetekende Mooi zonmg weer betekent voor velen nietsdoen en op de luie rug lignen bakken. Maar strandpachters komen
daar bij lange na niet aan toe Van
de vroege morgen tot de late
avond is het hard werken voor alle
werknemers en familieleden, die
ook maar enigszins ingeschakeld
kunnen worden. Daar staat dan
wel een rustig winterkwartaal te-

gcnovei. maai' d.u neemt met we •
dat het in deze warme t:icu n hard.
heel hard werken i.s voor d" pachters om het hooid boven water v
houden.
Het is ueen wlinm. << u door de
economisch w^t mir.rirre tijden
veel t>trandbi-.;iit'ker.s verteringen
mee van hui.s nemen als er een
dagje naar het strand traan ,,\Ve
nemen kcvfii'. en broodjes mee" .
nietwaar

Vcnni.st
Verder strandmeuws is nog dal
een strandbezoeker dinsdagmiddaiTeen kinderhoofdje onder dacht
te zien i;aan in de golven. De politic trok met de reddingsbnacde op
onderzoek uit. maar toen na een
hall uui nieUs u as gevonden wei d
de operatie gestaakt Later op de
dag werd geen kind alt- vermiht
opgegeven, zodat aangenomen
kun worden dat het om een lo/e
melding ging. „Gelukkig" zegt de
strandpolitie. En terecht, want beler tien loze meldingen dan ee.n
zwemmer verdronken.
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Ribcord

Uni en gedessineerd
Normaal 28T-en

van 126T- per stuk

Handig voor uw vakantie

Middenstandsdiploma
Rijk«orkende en gesubsidieerde opleiding

Middenstands avondschool Heemstede
Twee lesavonden dinsdag en donderdag
van 19.00-22.00 uur
Inlichtingen-J. A. van Kleef. Eemlsan3, Heemstede,
tel. 023 -283922 of schrrfteltik

YAMAHA of HAMMOND een goede keuze
voor beginners of gevorderden vanaf
f 2695,- compleet met cursus
Occasions vanaf / 750,- met 6 maanden garantie
Alleen al voor de
service naar AWI

Verzamelingen en partyen te koop gevraagd door

Ruime parkeergelegenheid goed bereikbaarca 1 km v a Rijksweg. Amsterdam Den Haag (A 4)
Vrijdag koopavond

Muis

Zandvoortselaan 325 - Bentveld/post Aerdenhout.
tel 023 - 24 49 83 (b.g.g 020 - 22 09 01 of 12 31 23)
Rrods meer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere
73ken. voor particulieren en voor export, en /oek door
lopend te koop tegen beslist goede prijzen grote en
kleine wereldcollecties. landencollecties, verzamelingen
Nederland en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels.
series engros en partijen
Geen object is te qroot Er wordt contant betaald
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis

AALSMEER
Kruisweg 2a
Tel. 02977-220 70

Kies voor garantie en zekerheid bij
aankoop van een ORGEL OF PIANO

POSTZEGELS
J.D.

AMSTELVEEN
Rembrandtweg 419
Tel. 020-43 05 50

kruisweg 679

Telefoon: 02503-16068-16501

DOE MEER ZELF
AUTOMOBIELBEDRIJF

KOOIJMAN S

H. P. KOOIJMAN

FORDOTO

•VOXiVO
Brederodeslraat 6-10
Telefoon 02507-13242

Amperestraat 8-10
Telefoon 02507 -16925
b g g 13242

Verkoop- Inruil- Service- Reparade
Alle merken inruilauto s met Bovag-garantie
In slechts 5 tot 10 minuten

WAS ZELF UW AUTO

Gevraagd

HOUTHANDEL C.!VI OOI J B. V.

Dames-

PIJLSLAAN 5 - TEL. 244609.
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat/verk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren, verf. Louvre-deuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER

modellen
voor kappersexamen (knippen,
föhnen, permanenten en watergolven)
Vergoeding f 50,Tel. 02526-73247,
b.g.g.72748

Met warm water en snampo-spoelen-in de was zotten v a l 3 1Doorlopend geopend

Zaterdags geopend tot 16.00uui.
's Maandags gesloten.
's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.

Vanaf 20 augustus a£. hebben wij weer
BUNGALOWS VRIJ.
Profiteer nu van onze gunstige na-sei/oenprijzen en verwen
uzelf in onze mod 6 pers . komf 4 sterren bungalows ge
legen in Erm (nabij Emmen, Dr )
Op het park overdekt verwarmd zwembad, tennisbanen,
windsurfing, midgei-golf. kinderspeelgelogenheden e d
Inl en/eserv.

VRUET1JDSPARK ERMERZAND
Dalerstraat, 7843 PE, telefoon 05915-4018.

Zeilvliegen
teren?
ZEILVLIËGSCHOOL
Holiandair
Tel 020-827586

RESTAURANT

Clkn wt'rkdaf] vdn
half negen tot half een
en van half tv\ ec tot
hjlf ,-es geopend
Bovendien zaterdags
vdn 10 00 tot 12 OCf uur
U bent vtclkom

AANGEBODEN
landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,
bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

de ridder & strijbis bv
li l Ot~M 28B'jrjO

JACK HOUSE

Mobil:
wel zo voordelig.
Tanken bij Mobil is op z'n minst net zo voordelig als ergens
anders. Zelfs als het lijkt alsof u door de aanbiedingen „het bos"
niet meer kunt zien. En tanken bij Mobil is bovendien zeker zijn
van kwaliteit en service. Tot ziens dus: bij Mobil.

Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.
Gen. Cronjéslraat 14 - Haarlem
Reserveren: telefoon 023-265333

Voor hetzelfde geld:

RESTAURANT

Mobil

DE GRAVIN
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party
Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023-317058

_

GEEN VRIJGELEIDE VOOR WIM KOENE

Ronde van Zandvoort bracht
spectaculaire wielersport
ZANDVOORT - De tweede afle- lijks en mede door de medewerking
vering van de Ronde van Zand- van het Rode Kruis, ZRB, Parcoursvoort is opnieuw een eclatant bouwers, politie en PW is het prima
gegaan. Maar als je me nu vraagt of ik
succes geworden. Duizenden toe- het
volgend jaar weer de organisatie
schouwers omzoomden het par- op mij
neem, dan zeg ik, eerst moet ik
cours, door het centrum van het alles even van mij afzetten en er nog
jrforp en genoten van uitstekende eens over nadenken, doch na enige
^wielersport. Zowel bij de vetera- maanden krijg ik er toch misschien
Inen/Iieihebbers als de amateurs weer zin in om dit evenement voor
Ilag het tempo enorm hoog on- Zandvoort te organiseren", aldus Ver-tianks het bochtige parcours. steege.
-Vooraf aan het wielerprogram'ma zorgde de Flying Arrows uit Niet cadeau
Jrlillegom voor een geweldige De wedstrijd bij de amateurs over 85
fietscross demonstratie.
km was het aanzien volkomen waard.
-«
In deze wedstrijd streed de plaatselijWat betreft de organisatie kunnen de ke favoriet Wim Koene steeds m het
heren Peter Versteege en Jan van voorste gelid, maar hij kreeg het niet
,Riessen zeer tevreden zijn. Alles liep cadeau. In het begin van de strijd liet
-perfekt en de grootste zorg, het fman- hij zich steeds zien bij een ontsnap[ciele gedeelte kon, mede door sponso- ping of hijzelf zorgde voor een afschei-nng van de Zandvoortse midden- ding. De in het peloton bekende Wim
"stand, sluitend worden gemaakt. Pe- Koene werd bij elke uitlooppoging
ter Versteege: „Voor deze avond heb teruggepakt. Wim Koene vond het
ik wel in de zenuwen gezeten. Na jammer, daar hij voor eigen publiek
^zoveel voorbereidend werk denk je een plaats bij de eerste wilde pakken.
^altijd wel even „als er maar niets mis „Men verwacht heel veel van je als je
-gaat". Gelukkig is het goed gegaan, voor eigen publiek rijdt, wat een enor.^een ernstige valpartijen of iets deree- me druk op ie legt en als de eerste

plaats niet wordt behaald dan ben je
niet goed. Maar de deelnemende renners weten datje uit Zandvoort komt
en laten je niet zomaar gaan. Zelfs
ploeggenoten pakten mij soms terug
en op het beslissende moment van de
ontsnapping zat ik net even bij te
komen van een zware inspanning. In
de laatste rondes heb ik het nog wel
geprobeerd om aansluiting bij de eerste te bewerkstelligen, maar ik was te
laat", vertelt Wim Koene.
In deze snelle wedstrijd moest de in
Zandvoort wonende Australier Maurice Shannon door een valpartij de
strijd staken en ook Volkert Paap was
niet erg gelukkig. Deze draaide goed
mee, doch door een stuurbreuk moest
hij eveneens het veld ruimen.
Halverwege brak het peloton in twee
stukken en wat de achterblijvers ook
probeerden zij konden geen aansluiting meer krijgen. Na verloop van tijd
moesten zij de strijd staken, daar de
voorhoede deze renners dubbelde.
Met nog 14 rondes te gaan leek Wim
Koene in de beslissende ontsnapping
te zitten, doch ook nu gelukte het niet
om vooruit te blijven. Nadat deze
groep was opgeslokt demarreerde een

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout.
Verschijnt iedere donderdag.
Uitgave Weekmedia B V., Amstelveen
Hoofdkantoor: Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
tel OJ977-28411, Postbus 264, 1430 AG
Aalsmeer; geopend van 8.30 tot 17.00 uur
ktntoor: Gasthuisplem 12, lanovoort,
tel. 02507-17166, postbus 26 2040 AA,
Zandvoort; geopend maandag van 1300
tot 16 00 uur, dinsdag van 10 00 tot 16 00
uur, woensdag van 900 tot 12.00 uur,
donderdag 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00
tot 17.00 uur, vrijdag van 9 00 tot 12 00 uur.
Abonnementsprijs:
ƒ31,20 por jaar. Voor postaponnees gelden andere tarieven.

Redactie: Dick Piet (chef), Margreet
Ates (Zandvoort), Alice Verwey
(Heemstede), Jaap Kok, Bart Boele
(Haarlemmermeer).
Verkooplaidor: B. Lodewegen.
NalMzorglng: Abonnees die de krant niet
hebben ontvangen kunnen op vrijdagochtend bellen tussen 9.00 en 12.00 uur,
02507-17166.
Uiterste inlevertermi|n redactie, woensdagmorgen 10.00 uur.
Uiterste
inleverterrnijn
advertenties
woensdagmorgen 1000 uur.

vijftal renners" met o.a. Henk Havik en
Peter van der Knoop en deze zijn niet
meer teruggezien. Henk Havik wist
zich in de slotrondes los te maken en
besloot de race met een fraaie solo,
wat bloemen, bekers en zoenen van de
ronde-miss betekende. Uitslag: 1.
Henk Havik uit Zaandam; 2. Ruud
Mulders, Utrecht; 3. Peter van der
Knoop, Haarlem en op een verdlenstelijke 12e plaats Wim Koene.

Liefhebbers
In deze klasse over 40 km eveneens
vele demarrages en ontsnappingen
die evenzo veel keren teniet werden
gedaan. Toch uiteindelijk een kopgroep van drie man, die in een eindsprint om de eerste plaats streden.
Ben van den Heuvel uit Haarzuilen
bleek de snelste. Zandvoorter Kees
Lagendijk was vaak voorin te vinden
en wist beslag te leggen op een prima
tiende plaats.
Uitslag: 1. Ben v. d. Heuvel, Haarzuilen; 2. Jan v. d. Horst, Haarlem; 3.
Johan van der Heuvel, Uden; 10. Kees
Lagendijk, Zandvoort; 17. Ben van
Kampen, Zandvoort; 18. Arthur
Rooij, Zandvoort.
Het rennersveld gaat van start

Arend
Volkers
toernooi 1982
ZANDVOORT • Zaterdag 7 augustus wordt door de voetbalvereniging Zandvoort'75 het Arend Volkers toernooi georganiseerd. Het
toernooi, dat vorig-jaar een groot
succes was, is vernoemd naar
Arend Jan Volkers, een eerste elftalspeler, die in 1978 op 23-jarige
leeftijd overleed. Niet alleen als
speler was Arend Jan Volkers een
waardevolle kracht voor Zandvoort'75, maar ook als jeugdtrainer
en als verzorger van de klubkrant
verrichtte hij bijzonder veel werk.
Uit dankbaarheid voor hetgeen hij
voor Zandvoort'75 heeft -en nogbetekent, heeft het bestuur gemeend dit toernooi een jaarlijks
terugkerend sportief gebeuren te
laten worden.
Het programma voor het toernooi
op de velden m het binnencircuit
ziet er als volgt uit: 10.00 uur
AMVJ-Zandvoort'75 en VoorlandWRA; 11.00 uur Voorland-AMVJ
en WRA-Zandvoort'75; 12.00 uur
AMVJ-VVRA en Zandvoort'75Voorland.
De prijsuitreiking is om 13.30 uur
en zal worden verricht door de fam.
Volkers.

_ steld dat de president van de

- rechtbank zich niet op de hoogte
l heeft gesteld over de gang van
• zaken in een casino en dat hij zich
achter het entree-verbod voor mij
geschaard heeft" aldus de Haar-

lemmer John Huizinga in een
. reactie op de uitspraak van de
'Haarlemse rechtbank. Huizinga
". had een kort geding aangespan:nen tegen de Stichting die de

casino's in Zandvoort, Schevenin'•gen en Valkenburg beheert, om^dat hem de toegang tot die casi;no's voor een jaar is ontzegd. Mr.
»H.P. van den Haak, president van

^de rechtbank, heeft echter gesteld
' dat het entree-verbod terecht aan

•Huizinga is opgelegd.

l.De Haarlemse viucntverkeersleider
-;stond in de casino's bekend als een
"'systeemspelcr. Hij heeft een boekje
van de Amerikaanse professor Tliorp
gekocht waarin het black-jack gokspel behandeld wordt. Aan de hand
-'.daarvan heeft Huizinga een systeem
'ontwikkeld en de toepassing ervan
'. met succes in de Nederlandse casi;no's uitgeprobeerd: hti wist een ge-

Vechtpartijtje in
café
ZANDVOORT - In een café aan de
Zandvoortse Zeestraat is dinsdag een
kleine vechtpartij uitgebroken. De politie werd om assistentie gevraagd en
eenmaal bij het café aangekomen troffen de agenten een bebloed 16-jarig
meisje aan.
Zij had met een biljartkeu een klap op
haar hoofd en op haar heup gekregen,
waardoor zij verwond werd aan de
heup. Samen met haar moeder werd
zij per ambulance naar het ziekenhuis
vervoerd. De vader van het meisje,
ook aanwezig in het café, was nogal
overstuur en wilde m het café achterblijven
Uit zekerheid is een agent toen ook
achtergebleven. Toen de vader toch
besloot om ook maar naar het ziekenhuis te gaan kalmeerden de gemoederen. De oorzaak van de vechtpartij is
niet bekend, het ging mogelijk om een
bestreden zitplaats

WATER
STAMDEN
- De waterstanden
voor de komende week.
Datum
5 aug
6 aug
7 aug
8 aug
9 aug
10 aug
11 aug
12 aug

HW
4.22
5.00
5.39
6.22
7.00
7.35
8.12
8.59

LW
022
058
137
2 16
254
328
4.01
4.38

HW
16.41
17.32
18.12

LW
1239
13.18
13.51

18.50

14.30

19.24
19.59
20.35
21.25

15.08
15.43
16.18
17.01

MAANSTANDEN: donderdag 12 augustus LK 13.08 uur
Springtij zaterdag 7 augustus.

zondag l augustus jl herdacht de
direkteur van onze WV, de heer
Th B. Hübers het feit dat hij 12'/?
jaar m de?e functie werkzaam is,
en tevens het feit. dat hij in deze
periode bewezen heeft „the nght
men in the right place" te zijn
Eigenlijk was hij zondag pas 9 jaar
m de directeurs-funktie werkzaam,
want eerst trad hij 2'6 jaar op als
assistent van de heer J.B.Th Hugenholtz, die direkteur van de
stichting „Tounng Zandvoort"
was. Van toen af het eigenlijke
VW-werk echter aan de heer Hilbers toevertrouwd. Maar wat
maakt dat eigenlijk uit9 Hij is 12'/2
jaar WV direkteur en heeft dat in
alle opzichten waar gemaakt. Wat
is nu eigenlijk een periode van 12]/2
jaar'
Wat is dit koperen jubileum 9 Een
druppel aan een emmer! Eigenlijk
niets, om over te schrijven en zelf
vond hij het ook de moeite met
waard om er aandacht aan te besteden. Maar zijn personeel dacht
er anders over. Dat wilde hem wel
eens in het zonnetje zetten en dat
hebben ze ook gedaan. Zondagmiddag jl van vijf tot half zeven
was er dan ook gelegenheid om in
het VW-kantoor aan het Schoolplein Hilbers en zijn familie geluk
te wensen en zijn grote verdiensten
voor het VW-werk, waarmee een
toeristenplaats valt of staat, eens
extra te belichten. Dat hebben ze

ook gedaan in grote getale zelfs
En zelf genoot hij, achteraf bezien,
zichtbaar van dit spontane huldebetoon Een speciaal comité onder
leiding van de heren Oonk en Bonker (leidende figuren bij het jaarlijkse Zandvoort festival P hadden
de zaak georganiseerd
Hilbers kwam oorspronkelijk uit
Egmond aan Zee, waar hij in een
soortgelijkf functie werkzaam
was Daar zag men hern om zijn
grote capaciteiten als organisator
slechts node gaan. Zelfs nu is hij
nog altijd de man, die daar alom
met ere wordt genoemd Zo is het
ook thans m Zandvoort. Ik stop
ermee om nog langer de loftrompet
over hem te steken We kennen
hem allemaal en weten wat wij aan
hem hebben, ook om zijn spontane
hartelijkheid en vriendelijkheid
Zondagmiddag is dat tijdens df>
receptie wel duidelijk gebleken.
Oud-medewerksters en werkers,
leden van de evenementen-commissie en vele bekenden uit het
Zandvoortse toeristische milieu
waren erbij en staken hun lof niet
onder stoelen of banken
Ik spreek namens zeer velen, wanneer ik zeg, dat ik hoop. dat wij
Theo Hilbers nog vele jaren in ons
midden mogen houden en dat op
dit koperen, straks het zilveren
jubileum zal mogen volgen Zandvoort zal er slechts wel bij varen'
K Sr

Evenementen
ZANDVOORT - Voor de komende
week staan de volgende aktiviteiten
op het VW-programma:
vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8
augustus: Jazzfestival op het Gasthuisplem, diverse horecabedrijven,
strandpaviljoens en het casino. Info
bij WV, tel. 17947
zaterdag 7 augustus: Nationale zee
mijlwedstrijden vanaf reddingsport
Piet Oud op het Noorderstrand. Aanvang 12.30 uur
zondag 8 augustus: Autoraces „Zandvoort Trophy", alle klassen, om het
Nederlands en Benelux-kampioenschap, aanvang 13.00 uur
zondag 8 augustus: Fietstoertocht
van 150 km, v.a. paviljoen 8, Het
Trefpunt, v.a. 8.00 uur, inschrijven uur
eerder
maandag 9 augustus: Orgelconcert
door Dirk Zwart in de NH-Kerk, aanvang 20.00 uur
woensdag 11 augustus: Concert door
San Fransisco Bay Area Chamber
Choir m de NH-Kerk, aanvang 20.00
uur, entree ƒ 2,50, kaarten bij de WV.

WEEKEND
DIENSTEN

Jazz behind the Beach
ZANDVOORT - Vijf strandpavil- Zaterdag

Datum 7-8 augustus 1982

joens en vijftien etablissementen

Mol en Ridderbos.
Arts: G.J.J. Mol, telefoon 15091 en
15600. Verdere inlichtingen omtrent
de weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen.
Anderson, tel. 12058; Drenth, tel.
13355; Fliermga, tel. 12181; Zwerver,
tel. 12499.

Beach festival. Tal van bekende

zullen dit jaar jazz-klanken laten
Artsen: Huisartsenpraktijk Bouman, horen tijdens het Jazz behind the

artiesten zoals Milly Scott, Jaap
Dekker en Shirley Zweeris en the

North Sea Jazz Band zullen tijdens dit grote festijn in de diverse

tenten optreden.
Hieronder volgen de etablissementen
waar de artiesten vrijdag zullen optreden:
Tandarts: telefoon 023-313233.
Zeestraat
Café Omstee - The Dixie Motions
Wijkverpleging: zr. T. van Dijk, Lo- Hotel Keur - Milly Scott
rentzstraat 435, Zandvoort, tel. 02507- „La Carida" (Snoopy) - Touch Down
12382.
De Albatros - Kwartet Joop Brakel
Haltestraat

Apotheek: Zandvoortse Apotheek, De Kousepael - Slid State Jazz Band
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
Le Bouleau - Jaap Dekker
La Bastille - Combo Ruud Jansen
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds- De Khkspaan - The North Sea Jazz
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, Zand- Band
voort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023- Plein
313233.
De Engelenbak - Trangill
Het Wapen van Zandvoort - Jossche
Dierenarts: mevr. Dekker, Thorbec- Monitz Kwartet
kestraat 17, tel.15847.
Omgeving Kerkstraat
Chaplin - André Valkering Boogie
Geslachtsziekten: voor algemene in- Kwartet met Shirley Zweeris
formatie tel. 023-320202 (dag en Oase-Bar - The Basm Street Five
nacht).
De Grot - Harlem Hot Peppers
Bar-bistro De Manege - Midgetown
Politie: telefoon 1304.
Jazz Band
Casino (Badhuisplein) - The Swinging
Brandweer: telefoon 12000.
Department

Allereerst zal vanaf 13.00 uur een
streetparade in het dorp en op het
strand plaatsvinden waaraan niet
minder dan zeven orkesten deelnemen. Om 16.00 uur barst het festival
los in het Gasthuisplem, waar de volgende artiesten zullen optreden:
The Papa Bue's Viking Jazz Band uit
Denemarken
The All Stars waarbij Ray Kaart,
Eddy Sanchez, Thijmen Hoolwerf,
Harry Verbeke, Rob Agerbeek, Jack
Schols, John Engels,, Pete Cronelly en
Milly Scott goede bekenden zijn
De acht-mans formatie Batida met
Latin Jazz en vocale medewerking
van José Koning
Hot Club '69
André Valkering Kwartet met Shirley
Zweeris
North Sea Jazz Band
Het festijn op het Gasthuisplein zal
rond middernacht afgelopen zijn.
Strand
Voor het eerst dit jaar ook jazz op het
strand. In vijf strandpaviljoens wordt
op zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur
live jazz gebracht. In de volgende
tenten: Club Maritime (9), Club Nautique (23), De Golfslag (16), Take Five
(5), Freddy & Paul (la). Bij laatstgenoemde is er alleen op zondagmiddag
een optreden van Jaap Dekker. In de
overige tenten zijn zowel op zaterdags
als zondagmiddag vanaf 13.00 tot
16.30 uur diverse formaties te beluisteren zoals: Teso Windkracht 11, Het

Entree-verbod bij casino's
voor Haarlemmer terecht
: ZANDVOORT - „Ik ben teleurge-
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middeld hogere winst te behalen dan
de doorsnee black-jack-spelcr. Sinds
enkele maanden won hij aanzienlijke
sommen geld. Over de omvang wil
hij zich niet uitlaten, Huizinga vertelde alleen dat het gaat om een
bedrag met zes cijfers voor de komma.

De rechtbankpresident heeft een aantal factoren mee laten spelen m het
erkennen van het entree-verbod voor
de Haarlemmer Zo vond Mr. Van den
Haak de hele zaak van onvoldoende
urgent belang om vatbaar te zijn voor
behandeling in kort geding Bovendien zo stelde hij, kan en mag de
stichting een entree-verbod opleggen.
De rechter stelde dat het hier om een
reactie van de casino's gaat op een
professionele, althans semi-professionele speler die bij herhaling instructies respectievelijk ad vies verboden en
waarschuwingen niet heeft opgevolgd. _
De rechter stelde, dat Hnizinga als
vluchtvorkeersleider een inkomen
heeft Hij wordt daarom in zijn financieel-economischc omstandigheden
door het entree-verbod niet zodanig
ingrijpend benadeeld dat er op korte
termijn via een kort geding een voorziening voor te eisen is
Huizinga heeft dus ondank; waar-

schuwingen en verboden adviezen gegeven aan mede-spelers, zo luidt de
motivering voor zijn entree-verbod.
Volgens een medewerker van het casino in Schevemngen zou Huizinga op
10 september vorig jaar als staande
black-jack speler de voor hem zittende speler genegeerd hebben en tegenover de dealer de beslissing genomen
hebben een kaart te kopen. Daardoor
kocht de zittende speler zich „dood".
De speler protesteerde tegen de gang
van zaken, omdat hij het daar niet
mee eens was. Aan de speeltafel ontstond onrust, waarop Huizinga gewaarschuwd werd, aldus een casinomedewerker.
Het tweede incident deed zich in het
Zandvoortse casino voor Op 23 januari speelde Huizinga als staande
speler met de zittende spelers mee.
Hij gaf een ongevraagde instructie
aan een zittende dame die meespeelde; zij zou een kaart moeten kopen
Dat deed zij en prompt kocht zij zich
dood. In een bnel heeft de directie van
het casino Huizinga toen gewaarschuwd.
Het derde geval deed zich op 12 mei
voor Wederom gaf hij spelaanwijzmgen aan een speler die naast de Haarlemmer zat Dat leidde ertoe dat de
directie Huizinga een entree-verbod

van een jaar oplegde. Volgens de
black-jack reglementen is de staande
speler ondergeschikt aan de zittende
speler en mogen geen instructies of
adviezen doorgegeven worden. De
president van de rechtbank was het
eens met de stelling van de casmodirectie, dat gegeven adviezen die verkeerd uitvallen de rust en orde aan de
speeltafel verstoren.
John Huizinga zelf is het er niet mee
eens. „Op eerlijke wijze, de stichting
heeft erkend dat ik geen valsspeler
ben, won ik regelmatig grote bedragen. Mogelijk zinde dat de directie
niet en heeft zij er iets op gevonden
door te verklaren dat ik de rust en
orde verstoorde tijdens het blackspel".
Huizinga's raadsman, Mr. M. Martin,
bestreed het verstoren van rust en
orde eveneens. Het is waar dat er
aanwijzigingen zijn gegeven, aldus de
rechtsman, maar in de voorschriften
staat met dat het verboden is Er
wordt natuurlijk gesproken tijdens
het spel, maar er hangt dan ook geen
bord met „spreken is verboden", aldus de advocaat. ..Voor een geval als
dit is nog nooit een bezoeker het
entree-verbod opgelegd, dat gebeurt
alleen bij diefstal of mishandeling

Kennemerland Kwartet, André Valkenng, de Midgetown Jazz Band, het
Joop Brakel Kwartet, Jaap Dekker
met Shirley Zweeris en José Koning
met kwartet,
pok zal dit jaar, evenals voorgaande
jaren een openluchtdienst worden gehouden. Deze begint om 11.30 uur.
Ter afsluiting van het Jazz behind the
Beach festival is er op zondagmiddag
nog een jazz matinee op het Gasthuisplein. Aanvang 16.30 uur.

Fietstoertocht
ZANDVOORT - Rijwiel Toer Club
„Olympia" organiseert op zondag 8
augustus een 150 km lange toertocht.
De toertocht wordt in ploegverband
verreden. Het vertrek is 's morgens
om acht uur bij paviljoen 8, Het Trefpunt. Inschrijven is mogelijk vanaf
7.00 uur, de kosten zijn ƒ 2,50. Wie een
beloning wil ontvangen betaalt een
tientje.
De tocht zal met een gemiddelde snelheid van 25 km per uur worden gereden. De route leidt de fietsers langs
Overveen, Lisse, IJmuiden, Muiden,
Purmerend, Ilpendam en Abcoude met zonder reden juist deze plaatsen,
want de eerste letters van de plaatsnamen vormen de naam Olympia.
Er zijn twee rustpauzes gepland, na 60
km bij Abcoude en na 115 km bij
Purmerend.

Ingrid
Gordijn naar
Amerika
ZANDVOORT - De Zandvoortse rolskister Ingnd Gordijn heeft een zeer
eervolle uitnodiging gehad om deel te
nemen aan een serie wedstrijden m
Amerika. Dit buitenkan.sje heeft zij
met beide handen geaccepteerd en m
het verre Amerika zal zij de strijd in 6
wedstrijden aanbinden, met als laatste in Las Vegas
Aan de trip, die van 12 tot 26 augustus
duurt, nemen 20 top rolskiers(sters)
uit Europa deel en uit Amerika zullen
150 deelnemers aan de start verschijnen voor wedstrijden over een afstand
van 8 en 15 km.

Inwisselen van
gestolen cheques
mislukt
ZANDVOORT - Een vrouw van ongeveer 25 jaar heeft vorige week geprobeerd gestolen cheques ter waarde
van ƒ 460.— in te wisselen bij een bank
in Zandvoort De bankbediende vroeg
de vrouw zich te legitimeren Ze zei
dat ze even haar paspoort moest halen. maar kwam niet meer terug. Onderzoek leerde dat de waardepapieren
in Amsterdam waren gestolen Het
onderzoek van de recherche duurt
nog voort

FOTO JENNY WESLY

Meesteror
ZANDVOORT - In de Hervormde
Kerk aan het Kerkplein te Zandvoort had maandagavond j 1. het
eerste van de serie van vijf concerten plaats op het onlangs gerestaureerde Zandvoortse „Kmpscheer"
kerkogel dat thans door de vriendenkring „Rondom het orgel" uit
Hoevelaken is opgenomen in de
concertserie 1982. Dit dankzij een
plaatselijke commissie, die zich
hiervoor actief heeft ingezet, nadat
hiermee het vorig jaar bij wijze van
experiment, dat bijzonder goed
bleek te voldoen, een begin was
gemaakt.
Het eerste concert van de serie, dat
maandagavond in Zandvoort werd
gegeven, bleek een ,,schot midden
m de roos te zijn". Ruim honderd
belangstellenden genoten van het
prachige orgelspel dat Willem
Hendrik Zwart zijn toehoorders
voorzette. Hij liet het nu prachtig
klinkende orgel, dat m sommige
delen herinneringen oproept aan
een compleet symfonie-orkest,

beurtelings juichen en klagen en
schonk daarbij zeer veel aandacht
aan de register-partijen m diverse
solo-nummers De fraaie Toccatme
for Flute van P. Ayon was daarvan
een sprekend voorbeeld
Pompeuze bewerkingen over
Psalm 77 van Jan Zwart, een fantasie over Psalm 33 van C de Wolf nu
een koraalfantasie over „Vaste
rots van mijn behoud" (een compositie van de organist zelf uit 1925)
toonden duidelijk aan. waartoe de
klankmogehjkheiden van het fraai
klinkende orgel zich thans uitstrekken Daarnaast was er een
ingetogen opgezette Cantilena van
Rheiberger (een juweeltje van
klank) het bekende Concert in bes
dur van Handel, de levendige Triosonate in d kl van John Stanley en
de in levendige kleuren gehouden
Dorische toccata van Joh Seb
Bach Een voornaam en rijk gevarieerd programma, waarvan door
de aanwezigen kennelijk bijzonder
genoten werd
K ol

Recreatie
programma Noord
„Ruimtereis met Robot Sinus"

Zondag 8 aug, 18.30 uur- Poppenkast en volksdansen m hft winkPlcentrum.
maandag 9 aug. 10.00 -12.00 uur Plantenplakkenj, 15 00-17 on uur vallende
en vliegende sterren (buitenspell
dinsdag 10 aug 1000-12.00 uur brommen en .schotelen (knutselen).
1500-17.00 uur Pijlsnel de wolken m, 1830 uur poppenkast en volksdansen.
woensdag 11 aug 10 00-12 00 uur' ruimtepeluiden, 15 00 17 00 uur stenen
kliederen met Sinus, 18 15 uur start vanaf d? Noodkeik voor de vossenjacht (ook ƒ0,75)
donderdag 12 aug 1000-1200 uur veel gpblirb door uroene mannetjes.
1500-1700 uur- robot smus vindt het welletjes (.speurtocht), 1830 uur
volksdansen en poppenkast m het winkelcentrum
vrijdag 13 aug 11.00-1400 uur Santekraampie
Groots kmderfeest op het Jan Smjerplein m het centrum van Zandvoort
toegangsprijs Het moet niet, maar het zou leuk :\m aKs mllie verkleed
willen komen.
De kinderen van Noord worden om 10 30 uur opgehaald bij de Noodkerk
Programma Centrum.
„Fri Fra Freutelvrouw wil veranderen en c.imv".

zondags aug 19.15 uur poppenkast en volksdansen op het Jan Smjerplein
maandag 9 aug. 10.00-12 00 uur. Fri Fra Freutel staakt ispel verzinnen voor
f.F.F ). 15.00-17.00 uur Met Fn Fra op .stap (knutselen en optochti
dinsdag 10 aug. 1000-1200 uur Dan liever de lucht in (knutselen en
frutselen); 15.00-17 00 uur vliegles (spel en vlieijeieii) , 19 15 uur volksdansen en poppenkast op het Jan Snijcrplein
woensdag 11 aug 1000-12.00 uur Rare vowls (spel in vreemde landen i.
1500-1700 uur- Naar de maan en terug (toneel en kostuums). 1900-2030
uur- Vossenjacht
vanaf 1845 uur verzamelen en kaartverkoop op het Jan Smjerplein
Toegangsprijs ƒ 0.75
donderdag 12 augustus 10 00-12 00 uur Fn Fia maakt haar keus (beroepenspel). 1500-1700 uur- Fn Fra werkt weer, 19.15 uur poppenkast en
volksdansen op het Jan Sniierplem
Vrijdag 13 augustus Santckraainpio
Van 11.00-14.00 uur op liet Jan Sni.jcrplem.
In het centrum van het doip
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Ik vond wat ik zocht op dé Grote Krocht
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Boekhandel De Krocht

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.

Zeg "JAZZ"

VRIJDAG/ZATERDAGVOORDEEL

tegen Erica's bloemen.

PERZIKEN perxg
ZOETE PRUIMEN per kg

H"// xaun met vakantie van ,S t//n 29 augustus

GALIA MELOEN

cn

GROTE KROCHT 24 - ZA,\m OOR f

1,98
2,98
3,98

Grote sortering
Krijgt u gasten?

opruimingsboeken

Geen bezwaar'
W/j verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713
Privé na 18.00 uur 16658.

Grote Krocht 17, Zandvoort

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

,f . ,

i ^ k f e ; n a a r huisjgaat, neem dan een paar van
GROTE KROCHT21 -ZANDVOORT
TELEFOON 02S07-12S74

Tweede gezinsauto

.

Grote K«icht 23, telefoon 14404.

KUNSTGEBiTTENREPARATIES

van maandag t/m vrijdag
van 8 30-12.30 en van 13 00-18.00 uur.
zaterdag van 9.00-13 00 uurgeopend

erbij gekocht?

Seinwardtstraat 20, telefoon 02507 • l 43 SS.

Ivan maandag t.m. vrijdag)
-gou/ashsoep stokbrood
- gemixte gnllplaat 3 soort en vlees lmager l
met verse salade, saus en aardappe/puree
- palacinka warm f/ens/e met koude roomvul/mg

r

f 15.50
Wi| zijn het neie \aai geopend
Voor reservering vanaf 14 00 uur •

Grote eetkamertafel

breed 93 cm, lang
154 cm, hoog 77 cm

f 575,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

Uw adres voor:
elast. kousen,
panties, knie- en
enkelstukken
ook naar maat
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7. Zandvoort. tel 02507-12327

(spiraal), 80 x 190 cm

Dubo Adviesburo

Nieuw

02507-14385/17818 b.g.g. 071-410566

/ 298,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

Nieuw

Nieuw

Videotheek Zandvoort

Kerkstraat 16 - Tel. l 22 70

Kwaliteit, service en prijs ! ! !
Dat zijn onze kenmerken.

Bel voor prijsopgave en titellijst
02507-18326
tussen 16.00 en 18.00 uur, behalve zondags.
Wij bezorgen en halen.de banden
bij u thuis.

Kwekerij
P. van Kleeft
Van Stolbergweg 1 - Zandvoort,
telefoon 17093

* Bomen en heesters,
vaste planten
* Bloem- en groentezaden
* Jiffy pots
* Zaai/potgrond

Biefstuk Champignons
Bief stuk Pepersaus
Biefstuk Stroganoffsaus
Duitse Biefstuk
Tournedos Champignons
Steak Delicia 300 gr.

FOTO Queue

Wegens omstandigheden

Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

(verse paprika, uien en champignons)

Entrecôte
Varkenshaasje
Bami Ooreng Spec.
Macaroni, ham en kaas
Goulash met rijst en doperwten

DROGISTERIJ

Voor de kinderen:
Kroket met frites
Frikadel met frites
en heerlijke pannekoeken

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

kampwinkef
op strand
te koop aangeboden.
Tel. 02507 - 1 50 50.

ELLEN CATS
HONDCNKAPSALOM

Onze vleesgerechten zijn allen voorzien van
FRITES of GEBAKKEN AARDAPPELEN, DIV. VERSE GROENTEN.

Scheren, knippen, wassen,
trimmen, plukken en parasietcnbchanaclmg van Uu rasof bastaardhond. Ook voor
iangharice katten Voor atspraaTcMcl 0 2 5 0 7 - 1 2 / 7 3 , Ir.
Friedhoffplein 10-Zandvoort.

DE GOLFSLAG

Bertus ten Pierik
strandpaviljoen 16
telefoon 1 28 83

FEDDY&PAUL
strandpaviljoen 1a
telefoon 16959
zondag
Jaap Dekker

TAKE FIVE
strandpaviljoen 5
telefoon 16119
zaterdag
Jaap Dekker &
Shirley Zwerus
zondag
José Koning

H. v. d. Donk
Telefoon 18560
ramen, deuren, kozijnen
schrootjes plafonds
dakkapellen
dakpannen en verwijderen
oude antennes
* alle andere timmerwerken
*
*
*
*

AUG. v.d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186.

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-EN
BUITENSCHILDERWERK

Specialiteiten:

T-bonesteak, 500 gr.
Nasi Goreng Spec.

TIMMER- EN
ONDERHOUDSWERK

Postbus 374 - 2040 A J Zandvoort

Café - Restaurant
menu

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE
Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

Grote Krocht 21 - Telefoon 1 25 74.

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT
Zeestraat 41 f11 IBRnt/iUilf Jansstraat 44
Zandvoort
UUBKUVIVIlV Haarlem
Tel 02507 15110
Tel. 023-322609
Heeft nu m beide zaken ons speciaal

LEDIKANT met
onderschuifbed

Aanvangskorting mogelijk tot 45%
met no-claim zelfs tot 75 %.
Tevens hebben wij specfale premies voor
verplegend personeel, onderwijzers en
ambtenaren.

Verzekeringen

A. RITMAN

Drogisterij
Moerenburg voor

CLUB NAUTIQUE

strandpaviljoen 23
telefoon 1 57 07
zaterdag
Kennemerland Kwartet
zondag
Teso Windkracht 11

zaterdag
Midgetown
Jazz Band
zondag
Brakel Trio

BEHANG- EN GLASWERK
Nu ook het adres voor uw

woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.
WONINGRUIL
Te huur aangeboden
Mooie compleet
ingerichte

STACARAVAIM
met douche en toilet
in de prachtige
bosrijke omgeving
van Soest.
Inlichtingen
030-435636

Aangeboden

4-kamerflat
te Leiden {Merenwijk). Ind.: gr.
woonkeuken, 3 si.k.;
groot balkon op
zw. Huur 620,-p.m.
Gevraagd

Eengezinswoning
in Zandvoort of
3-4-kamerflat.
Inl. tel, Q71-2W2W
b.g.g. 02507-16332

Vrijdag 6 augustus:
Speciale vervoersservice voor alle Jazz Kroegentocht
bezoekers.
Van 21)00 uur tot 01 30 uur zal een bus kontmu het hele
jazz circuit langsrijden, deze stopt bij elk horecabedrijf
waar live jazz te beluisteren is.
U kunt dus bi| elk jazz café m- of uitstappen en. . geheel
gratis
In het kader van "glaasje op laat je rijden" start deze bus
in Nieuw-Noord met als vertrekpunt het café van Fredje
van Rhee en Mickey's Snacks (winkelcentrum Nieuw
Noord l.
Om ±_ 21.00 uur vertrekt de eerste bus daar om u veilig
naar het centrum te brengen
Om 22 00 uur vertrekt hij voor de 2e maal richting centrum
Fredje van Rhee heeft natuurlijk voor gepaste (jazz)
muziek gezorgd
Na afloop zal de bus de bewoners van Nieuw-Noord
weer veilig thuib brengen.
De bus vertrekt dan om 01.15 uur vanaf het Raadhuisplein
en zal zo vaak ri|den als nodig is
Dus Ie ril vanuit Nieuw Noord naor centrum _t 21 00 uur
2c rit vanuit Nieuw Noord naar centrum ±. 22.00 uur
Van 21 00 tot 01 00 uur doet deze bus kuntmu alle jazz
plaatsen m het centrum vdn het dorp ddn
Vanaf 01 15 uu' vertrekt de bus vanaf het Raadhuisplein
naar Nieuw Noord
Om 01 45 uur voor het laatst
U wordt dan ook weer afgezet bij Fredje van Rhee Mickey's Snacks waar u opgewacht wordt door niets
minder dan de MIDGETOWN JAZZ BAND
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JAZZ BEHIND THEBEACH
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De fascinerende
sfeer van een
internationaal
casino.

Hotel Keur

Faites vosjeux Riennevaplus
Dat klinkt dag in dng uit m een uiterst
fraaie «peelzaal niet 11 Roulette tafels
en 5 Black Jack-tafels. De minimum inzet
voor Roulette is 2 gulden. De entree is
f 7.50 Er is een bar. een petit
restaurant en een T V-lounge.
Alles airconditioned Legitimatiebewijs
is vereist. En vanzelfsprekend ook
korrekte kleding.
Dagelijks open van 2 tot 2 uur.

Zeestraat 49

Milly Scott

,-nOVt

«eec

Casino Zandvoor*,
Badhuisplein 7 lel 02507-18044

nrijdag 6 augustus
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North Sea \
JaizBand
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De Harlem
in
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Zeestraat 62
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Dit jaar

Hotpeppers
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Dixie Motions
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Dr. Melzgcrstraat 48
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Parkeren geen probleem.
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PER
VOLLE DOOS
NOG VOORDELIGER

N KOFFIE
DOMAINE ST.ROCH
VIN DE PAYS DES BOUCHES
DU RHONE

10% vol.

TOPSl 60

VIN DE TABLE DE FRANCE
M

«„».»,

,r

-_

O 67 cl

FLESSEN

ROLLEN
Celtona-Luxor

TOILETPAPIER

1/2 kilo GRATIS!

ST.ROCH

ROODMERK KWALITEIT
snelfiltermaling -pak 250 gram

Rode Franse kwaliteitswijn

SPUITBUS

HELE

CASR

LITER
vloeibare

luchtverfrisser

natuur zuiver

IQUTJIS

royale maat

100 X 50 cm

leuke
decoratieve

HANDDOEKEN

DEUR/RAAM

voorkomt insluiping
of diefstal,
makkelijke montage

in diverse uni-kleuren, 1007. katoen
in de maten:

12, 14 of 16 cm

SCALA
uitstekende
pasvorm, met
mouwen in
kontrastkleur

per stuk:

1000 stukjes
in diverse mooie
afbeeldingen

\w

zoek
uit

luxe

HOUTEN

KLEDINGBORSTEL

HANDIGE
TRANSPARANTE

VOORRAAD-

ideaal voor het
bewaren van koffie
thee, suiker enz.

geen

m
HOOFDDORP.
Marktlaan 55
"ZWANENBURG:
Dennenlaan 19
•ZANDVOORT:
Burg. Engelbertsstdat 21
• NIE'JW - V E N N E P :
Hoodweg 1185

120®,- voordeel
•ndogjeAMSn
Zie elders m dit blad
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ZANDVOORT - De provincie
Noord-Holland moet via het provinciaal electriciteitsbedrijf van
Noord-Holland (P.E.N.) stroom
blijven leveren aan het Zandvoortse Bouwescomplex. Dat is de
uitspraak van een kort geding- dat
tegen de Provincie door het Bouwes-bedrijf was aangespannen.
Bouwes b.y. was eerder in financiêle moeilijkheden geraakt en
failliet verklaard.
De president van de Haarlemse
rechtbank, mr. H.F. van den Haak,
heeft voorts bepaald, dat een
dwangsom van één miljoen gulden aan de Provincie niet opgelegd hoeft te worden, omdat verwacht wordt dat de Provincie zich
aan de uitspraak zal houden.
Vanwege het faillissement, had
het P.E.N, gedreigd over te gaan
tot afsluiting, onderbreking of
beëindiging van de toevoer van
electrische energie, als Bouwes
niet binnen veertien dagen de achterstallige schuld van ƒ 145.000,zou betalen.
Nadat Bouwes op 13 juli dit jaar
failliet was verklaard had de directie van het P.E.N, geschreven
de levering van stroom alleen
voort te zetten, als een waarborgsom van ƒ 120.000,- gestort zou
worden. De curator was daartoe
bereid. Een week later schreef het
P.E.N., dat als de schuld van

,WURF-PRAET"

Uitspraak Haarlemse rechtbank

Provincie zal
stroom moeten
ƒ 145.000,- niet betaald zou worden afsluiting zou volgen. De curator antwoordde niet gerechtigd
te zijn, noch in staat te zijn tot
betaling van oude schulden.
In overleg met de rechter-commissaris spande de faillissements-curator een kort geding aan.

Waarborg
fen, maar ook andere belanghebbenden. Het Casino, het Dolfirama, een dertigtal (particuliere)
appartements-eigenaren in Bouwes Palace en zelfs Zandvoort als
toeristische badplaats zullen nadelige gevolgen ondervinden. Het
treffen van maatregelen tegen
Bouwes heeft een negatieve invloed bij een eventuele voortzetting van het concern door de curator van het gefailleerde bedrijf.
Het P.E.N. heeft echter betwist
dat er belangen van derden zijn
die aanzienlijk zwaarder zouden
zijn dan de belangen van het elec-

Belangen van derden
Bij de beoordeling van de centrale
vraag of het P.E.N, de leverantie
van energie aan Bouwes mag onderbreken heeft de president in
ogenschouw genomen, dat zowel
de curator als de raadsman van
het P.E.N., mr. H.J. Pot, er op
hebben gewezen, dat onderbreking niet slechts Bouwes zal tref-

Het Bouwescomplex en „derden"
mogen van de rechter niet verstoken worden van stroom.

Succesvol jazzfestival

ZANDVOORT - Voor de
zesde maal houdt de Watersport Vereniging Zandvoort in samenwerking
met de Prindle Associatie
Nederland de Europese
kampioenschappen Prindle. De wedstrijden vinden
ook nu weer plaats vanaf
het zuiderstrand bij de
WSVZ. De organisatie heeft
een aantrekkelijk programma in elkaar gedraaid
dat vrijdag aanstaande
met één race begint. Met de
juiste weersomstandigheden zal er zeker goed<rzeilsport te zien zijn op het

Langs de Vloedlijn

„Grillen" liep
uit de hand
ZANDVOORT - Een 16-jarige Duitser,
inwoner van Reken, moest vorige
week vrijdagavond met ernstige
brandwonden aan beide benen, handen en gezicht in het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk ter behandeling
worden opgenomen. Hij sliep in een
tent op het terrein van de „puinstort"
waar sinds enige tijd oogluikend
„wild" wordt gekampeerd en werd
door vuur verrast. Hij verkeerde niet
in levensgevaar.
Het vuur ontstond, nadat door vakantiegangers op het terrein op ongeveer
twee meter afstand van tenten en een
personenauto werd gegrild. Een vonk
sloeg over op een in de buurt staande
en niet goed afgesloten benzinetank
die in brand raakte. In paniek heeft
een 17-jarige Duitser het tankje beetgepakt en weggegooid. Het vuur verspreidde zich toen snel naar verschillende tenten. In één daarvan lag een
17-jarige te slapen. Hij kon zelf uit de
tent wegkruipen, tent en gagage werden evenwel door brand vernield.
Vrienden namen hem mee in een auto
en zochten een ziekenhuis waar de
jongeman behandeld kon worden. Onderweg zagen zij een ambulance die
zjj achterna reden.

Bewerkt met schaar
ZANDVOORT - Een 17-jarige Amsterdammer is vorige week donderdag bij
camping De Zeereep dusdanig met
een schaar bewerkt dat hij behandeld
moest worden door een arts. Hij was
bezig voor een spiegel van een personenauto etensresten tussen zijn tanden vandaan te halen.
De auto bleek van een 57-jarige Duitse vrouw en haar 23-jarige zoon. Toen
zij de Amsterdammer bij hun auto
bezig zagen, dachten zij dat hij iets
daaruit zou stelen. Daarop volgde een
vechtpartij waarbij beide jongens
over de camping rolden. De vrouw
kwam haar zoon te hulp en stak de
Amsterdammer op drie plaatsen arm, bil en been - met een schaar.
Moeder en zoon werden door de politie aangehouden voor een verhoor.

De president verwacht dat de
schuld van ƒ 145.000,- niet groter
zal worden, omdat er een waarborgsom is toegezegd voor tockomstige levering. Bij afweging
van alle belangen en met inachtncming van de eisen van redelijkheid was de president van oordeel
dat voorshands de balans ten gunste van de curator in het faillissement dient door te slaan. Ook de
belangen van de Stichting Nationale Casinospelen prevaleren boven die van het P.E.N. Voorts
overwoog de president dat Bouwes en derden-belanghebbenden
niet in staat zijn zelf energie op te
wekken en stroom van een ander
dan het P.E.N, te betrekken. De
Provincie dient de kosten van het
kort geding te betalen.

Europese prindle
kampioenschappen

t Is alweer half augustus. We zitte
al midden in de afteltaid, maer
slecht kenne we 't niet meer kraigeWILLEM VAff DE WURF

Een verstandig mens,
(en daartoe behoren toch ook onze
toekomstige raadsleden?, red.)
beoordeelt het nieuwe naar het
oude.
Sophocles (496-407 v.Chr.)

triciteitsbedrijf.
Volgens de president is in het
geding onweersproken dat de
door het P.E.N, geleverde en te
leveren energie deels bestemd is
voor onderneming van Bouwes
zelf en deels voor onderneming
voor derden, waaronder het Casino en deels voor particulieren <eigenaren en tevens bewoners van
appartementen). De curator heeft
in de eerste plaats te denken aan
de belangen van de schuldeisers.

Het gaat goed
dolfijn
ZANDVOOKT - Het gaat goed met de witsnuitdolfijn die vorige week voor
het Zandvoortse strand uit zee werd opgevist. Dolfijnentrainer Slootmaker
van het Dolfïrama is tevreden over de gezondheidstoestand van het dier, hij
zwemt goed en hij eet goed, aldus Slootmaker woensdagmorgen. De longen
van de dolfijn zijn echter nog niet gezond en dat zal nog wel enkele maanden
duren. „Het is een langzaam genezingsproces" aldus de dolfijnentrainer. Het
levensgevaar voor de dolfijn is echter definitief geweken. Hij zwemt alweer
op eigen kracht rond in het Dolfirama, iets waarvoor de reddingsbrigade
vorige week nog nodig was.

Zandvoortse strand.
Het programma begint
vrijdag met een ontvangst
van de deelnemers om 11.00
uur. Hierna volgen inschrijving, weging der
deelnemers, uitreiking regatta regels en briefing eerste race. De eerste race is
om 15.00 uur.
Op zaterdag worden drie
races gehouden, te beginnen om 11.00 uur. De dag
wordt besloten met de traditionale zeilersmaaltijd
met muziek en dans in een
tent voor het clubhuis.
Zondag zijn de twee slotraces waarvan de eerste om
11.00 uur van start gaat, om
ongeveer 17.00 uur.vindt de
prijsuitreiking plaats.

Vier dagen vliegeren
verschoven
ZANDVOORT • The Joseph La m m Band was ook aanwezig tijdens het dtt weekeinde gehuden Jazz behind the
Beach-festival. Naast Jazz behind the Beach was er ook Jazz on the Beach en met de Lamm Band erbij dus ook
nog Jazz on the Street. Duizenden jazz-liefhebbers konden op vrijdag, zaterdag en zondag uitgebreid aan hun
trekken komen in de vele cafés, strandpaviljoens en andere horeca-vestigingen waar jazz en jazzy bands waren
ingehuurd. Een festival dat naam mag hebben, want de Zandvoort-bezoekers van het afgelopen weekeinde
waren van heinde en verre gekomen. Op het strand werd dit jaar voor het eerste meegedaan aan het jazz-festival.
De strandpachters zetten echter een kleine kanttekening bij hun deelname. Meer daarover staat te lezen in de
Strandkorrels elders in deze krant.

Zwemvierdaagse

Uw krant
niet ontvangen?
Bel vrijdag vóór 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166
Verdwenen
ZANDVOORT - Een strandpaviljoenhouder meldde vorige week donderdagavond by de politie, dat twee
meisjes van ongeveer veertien jaar in
een rubberboot de zee waren opgegaan en dat zij uit het zicht waren
verdwenen. De politie alarmeerde
daarop de reddingsbrigade die de
meisjes in hun boot later op de avond
wist op te sporen en naar de kant wist
te halen.

Gestolen cheque
ZANDVOORT - Bij een bankfiliaal in
Zandvoort is vorige week vrijdag getracht door een man om een cheque te
verzilveren die bij nader inzien gestolen bleek te zijn. Het bankpersoneel
kreeg op het moment van aanbieden
argwaan, waarop de man van zijn
poging afzag en zei „even zijn legitimatiebewijs" te willen halen." De
man is niet meer teruggekeerd en de
cheque behoorde iemand anders toe.

Kampvuur
ZANDVOORT - Vorige week donderdag werd gemeld dat aan de Cort van
de Lindenstraat een brand zou zijn in
de duinen. Ter plaatse moest geconstateerd worden, dat een groepje jonge toeristen een kampvuurtje had
aangelegd. De politie heeft het vuur
laten doven.

ZANDVOORT - In zwembad De Duinpan in Zandvoort is van 16 tot en met
20 augustus de zogeheten zwemvierdaagse. Verplichte afstanden zijn van
maandag tot en met donderdag van 9
tot 10.30 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.
Op vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur. Het
programma rond de zwemvierdaagse
is als volgt:
Maandag: voorrondes open Zandvoortse kampioenschap hometrainerracen, verzorgd door tweewielerbedrijf P. Versteege.
Dinsdag, stuntspringgroep „De Brokkenmakers" die hun kunsten verto-

nen van onder meer de 10 meter
springtoren.
Woensdag: grote demonstratieavond
van de zwem- en polo vereniging „De
Zeeschuimers".
Donderdag: demonstratieavond verzorgd door de jubilerende Zandvoortse Reddingsbrigade met onder meer
„auto te water".
Vrijdag: finale open Nederlandse
Kampioenschappen
bakfietsonderwaterryden. Finale open hometrainerrace.
Verder aanwezig vele informatiestands van diverse verenigingen,
waaronder een stand van de Zandvoortse rolslii vereniging met demonstraties.

ZANDVOORT - De vliegervierdaagse die gepland was op 16
tot en met 21 augustus, op het
terrein van het sportfondsenbad De Duinpan in Zandvoort
en die de eerste in zijn soort
zou zijn, gaat niet door. De
organisatie van Fly Away heeft
dat besloten, omdat bezwaren
waren gerezen tegen het feit
dat deelnemers uit de regio in
zes dagen tijd vier keer naar
Zandvoort zouden moeten reizen om de vereiste vluchten en
vlieguren te maken. Daarbij
komt ook, dat in die periode de
zwemvierdaagse plaats heeft
waarvoor een groot aantal

Orgelbespeïing
Hervormde kerk

ZANDVOORT - In de serie orgelbespelingen op de maandagavond in de
Nederlands Hervormde Kerk in Zandvoort wordt maandag 16 augustus de
bespeling verzorgd door de bekende
Kamper organist Willem Hendrik
Zwart. Deze heeft een gevarieerd programma samengesteld met werken
van onder meer: Bach, Ouilmant,
Franck en Zwart zelf.
De avond wordt geopend met een
ZANDVOORT - In Nieuw Unicum is vanaf 26 augustus een expositie aan de eigen koraalbewerking over het Gegang met fotografieën vcan Leo Weijers. Het werk van hem is voor het bed des Heeren waarna hij zijn conovergrote deel opgebouwd uit composities van verschillende objecten en cert vervolgd met de virutose Toccata
liggen in de sfeer van foto-collages. Weijers - lid sinds vier jaar van de en Fuga m d-moll van Johann Sebasfotoclub De Muggen - heeft in dit genre een artistiek peil bereikt.
tian Bach. Van deze componist staat
De expositie wordt donderdag 26 augustus om 16.00 uur geopend door zijn vervolgens ook een feestelijk concerto
broer Kees Weijers. Dagelijks kan het werk dan worden bekeken - behalve op het programma, oorspronkelijk
zondags van 13.00 tot 17.00 uur. De laatste dag is 23 september. Nieuw Unicum door Vivaldi geschreven en door Bach
vindt men aan de Zandvoortselaan 165 in Zandvoort.
voor orgel bewerkt.
Na de bekende Trumpet Voluntary
van John Stanley volgen een tweetal
romantische orgelwerken, gecomponeerd door Alexandre Guilmant en
César Franck. De orgelbespeling
wordt besloten met twee Psalmbewerkmgen van de concertgever. De aanvangstijd van dit concert is om 20.00
uur.

Fotografie van Weijers

Gewond
geraakt
ZANDVOORT - Vorige week woensdag is by een verkeersongeval een
13-jarig meisje uit Amsterdam op de
Boulevard Bernaart gewond geraakt
Het ongeval gebeurde, toen zij de
rijbaan overstak en aangereden werd
door een personenauto. Zij moest vermoedelijk met een schedelbasisfractuur naar het Elisabeth Gasthuis worden overgebracht.

mensen wordt verwacht. Bovendien is de drukte in en rond
het zwembad, vanwege het
mooie weer in de afgelopen
dagen, dusdanig toegenomen,
dat mogelijk het evenement
„verstoord" wordt als het
mooie weer tenminste blijft
aanhouden en de zwem-enthousiasten blijven toestromen. Met het mooie weer is de
kans bovendien groot, dat
windstilte zal plaats hebben en
dat vliegeren haast onmogelijk
is.
De zogeheten „hoge" eerste
Europese vlieger-vierdaagse
wordt daarom op een ander
tijdstip gehouden en wel op
zaterdag 4 september - te beginnen - om 10.00 uur op het
BP parkeerterrein „De Zuid".
Later op die dag zal de voorronde en de finale van het
Nederlandse vliegerkampioenschap zijn (NK '82 stabiel
vliegeren). Op de andere zaterdag-ochtenden in september
kunnen de overige vlieguren
van de vierdaagse worden uitgevoerd.

Winnaar G. Hemeltje! uit Denekamp.

Goede zeemijl
Zandvoortse
Reddings Brigade
ZANDVOORT - De door de 60-jange
Zandvoortse Reddings Brigade georganiseerde Zeemijl van Zandvoort is
een uitstekende wedstrijd geworden.
Aan dit evenement namen 127 zwemmers deel van wie er slechts twee de
eindstreep niet haalden Het goede
resultaat kan mede worden toegeschreven aan het uitstenkede weer
waardoor de zee bijzonder vlak was.
De Denekamper G Helemljei was
veruit de snelste over de 1852 meter,
van Richebad tot de reddingspost
Piet Oud, terwijl van de slechis zeven
Zandvoortse deelnemers Henk van
der Meij, tol een goede achtste positie
kwam.
Volgorde van aankomst van de zeezwemprestatietocht l G. Hemeltjei,
Denekamp 24 mm 58 sec , 2. E PwOels,
Den Helder, 29 mm 32 sec l 3. A.
Kooyman, Amstelveen 31 min 15 sec.;
4. F. Thoolen. Echt.s 34 min 8 sec.; 5.
J. Duin. Heemskerk, 3 J min. 33 sec.

Zandvoo
Nieuw
Abonnementsprijs f 31,20 per jaar.
Bijgaande bon in een open envelop zoader postzegel zenden aan:
Weekmedia • Antwoordnummer 51 1188 VB Amstelveen.

Bon noteer mi) dok!,
Naam
Adres
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon'
Giro/Banknr.:
Ik betaal per jaar r* 31.20.
Zandvoort» njfouwtbted.
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NOORDHOLLANDS. PHILHARMONISCH ORKEST

Dag en nacht bereikbaar

.
ft'i • '~-•>,(>•
*jf' ,>*v
y
»' ^^r v

Knesomstraat 61 -Telefoon 15351.

^V

FAMÏLIEBERICHTEN
Dankbetuiging

Dr. Drtnth, hartelijk dank voor de goede zorgen, nooit
was u iets te veel.
Mede namens mijn echtgenote^
Hans Eldcring
A.j. v. d. Moolenstraat 55 zw

Weduwe, 65 jaar,

Prachtig matras
15 cm dik

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

serie Zll 'landen en sprookjes'

Voorzien van de Heilige Sacramenten der Zieken.
N. Eldering-Verhoef
Jacques en Karin
Piet en Monique
Patricia
204S NC Zandvoort. 7 augustus 1982
A. J. van der Moolenstraat 55 zw
Op uitdrukkelijke wens van de overledene, is zijn lichaam
ter beschikking gesteld van de medische wetenschap.
Ter nagedachtenis wordt er een Eucharistie-vjcring op
donderdag 12 augustus 1982 om 19.30 uur gehouden in de
Rooms Katholieke Kerk. St. Agatha, Grote Krocht 43,
Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de Eucharistieviering in
de kerk. Geen bezoek aan huis.

Kust nu maar uu

Je hebt je strijd gestreden
Je hebr hel met veel moed gedaan
Wie kon begrijpen watje hebt geleden?
En wrè kon voeten wat je heb: doorslaan?
Heiaas kon zij haar tegenstander niet verstaan.
Op zaterdag ~> augustus is onze allerliefste vriend
HAMSELDER1NG
van ons heengegaan.
Wij iiilïen hem erg miu.cn.
Henk en Nelly van Beem

3. v.ci. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186.

SCHELDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-EN
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG-EN GLASWERK
Nu ook het adres voor uw

woningstoffering
Kamerbreed tapijt - IMovilon • Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

•c
8
j

17 okt 12 dec. 27 febr.
3 zondagmiddag familieconcerten
1430 uur
SOLISTEN: DANIEL WAYENBERG - piano, MARIJKE VERBERNE - cello.
TJEERD OOSTENDORP - tuba. WILLEM NIJHOLT - spreker
abonnement 3 concerten f 37.50
losse kaart f 15.-

Bij Auto Strijder natuurlijk!

Abonnement kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van volwassene(n) f 12GEADVISEERDE MINIMUM LEEFTIJD 6 JAAR.
losse kaart f 6extra redukties:
serie A en B samen f 150,- «serie A en Z-l samen f 115,- «serie B en Z-l
samen f 105.- «serie A,B en Z-l samen f 180,- «serie Z-ll in combinatie
met andere series f 32,50
Abonnementsverkoop en plaatsbespreken bij het Concertgebouw.
Lange Begijnestraat 13 van 10-15 uur: telefonisch 023 - 320994 van 12-15 uur.
Uitgebreide prospektus met gegevens over programma's en solisten
verkrijgbaar bij het Concertgebouw en het N.P.O. telefoon 023-319248.

Want wie nu bij ons, een uit
voorraad leverbare Golf of Jetta
in benzine- of dieseluitvoering
koopt, ontvangt tegen inlevering
van een oude fiets, maar liefst
f 1.000,-! Is dat geen mooi gebaar?
En als u dan ook nog uw
huidige auto wilt inruilen, krijgt u
daarvoor, naast de f 1.000,- voor
uw oude fiets, onze gebruikelijke
forse inruilprijs.

PLAATSBESPREKEN ABONNEMENTEN
SERIE ABZ - l vanaf 24 augustus
SERIE A
vanaf 28 augustus
SERIE AB
vanaf 25 augustus
SERIES
vanaf 31 augustus
vanaf 2 september
SERIE A Z - l
vanaf 26 augustus
SERIE Z - l
SERIE B Z - l
vanaf 27 augustus
SERIE Z - II
vanaf 4 september
Houders van vaste plaatsen gaarne opgave en betaling van
de abonnementen vóór zaterdag 21 augustus. Na ontvangst
van betaling worden de abonnementen toegezonden.

172 cm hoog, 60 cm
diep. 97 cm br.

HAN
HENRIJOZEPH MARIA ELDERINC

03
V)

serie Zl 'mozart-piano-plus

21 nov, 30 fan. 20 maart 3 zondagmiddagconcerten
'4.30 uur
SOLISTEN: MICHEL BLOCK. RONALD BRAUTIGAM. ALEXANDER WARENBERG piano
abonnement 3 concerten f 37.50
losse kaart f 15,-

Hang- en legkast
met schuifdeur

Aan de vefen die hem lief hadden delen wij tot ons grote
verdriet mede. dat na een moedig gedragen strijd, van
ons is heengegaan, mijn lieve, onvergetelijke man. onze
vader, schoonvader en grootvader

l

1

zoekt
KENNISMAKING
met jongeman tot
38 jaar.
Br. ond. nr.Z621
bur. v. d. blad.

Wanneer het leven lijden •wordt,
komt de dood als een. vriend

concertgebouw Haarlem

6 vrijdagavondconcerten
8 okt 12 nov, 17 dec, 21 jan, 18 febr. 18 maart
20.15 uur
SOLISTEN: TOOS ONDERDEN WIJNGAARD, DUBRAVKA TOMSIC - piano
GIJSBERT BETHS. FRANK PETER ZIMMERMANN - viool, COLIN CARR - cello,
JEROEN VERMEULEN - hoorn
abonnement 6 concerten f 75.losse kaart f 15.-

Jonge vrouw.
29 jaar,

De teraardebeslelling zal plaatsvinden op vrijdag 13
augustus a.s. om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats
Tollensstraat te Zandvoort. Moeder is opgebaard in de
rouwkamer van Onderling-Hulpbetoon, Poetst r aal 7.
Bezoekuren woensdag- en donderdagavond van 19.0019.30 uur. Vertrek van d« rouwkamer vrijdag 13.30 uur.

'

serie B 'populair'

HARMKEGROEiS-VANDERMOLEN
op de ïccftijd van 66 jaar.
Zandvoorl:
J. Franke-Grocn
H. J. Franke
Haarlem:
P. E. Groen
Franekcr:
J. P. Th. Groen
A. Brouwer
Haarlem:
C. Marre-Groen
F. Marre
2andvoort:
W. G. Groen
Kleinkinderen
en verdere familie
Zand voort, 9 augustus 1982
Koningstraat 53
Correspondentie-adres
Leeuwenhoekstraat 12
2041 VBZandvoort

gastdirigerrten: Kees Bakels. Richard
Dulallo. Jean Fournet Tilo Lenmann.
Jacques Mercier. Jan Stulen, Yoav Talmi.
André Vandemoot

Serie A 'prestige'
6dindagavondconcerten
28 sepL 2 nov. 7 dec. 11 jan, 8 febr. 8 maart
20.15 uur CNJ
SOLISTEN: ALDO CICCOLINI. BRIGITTE ENGERER-piano. EDfTH PEINEMANN.
CO
EMMY VERHEY-viool. ROBERTA ALEXANDER-sopraan
abonnement 6 concerten f 85.losse kaart f 17.-

zoekt
KENNISMAKING
met heer tot 70 jaar,
liefst wonende in
Zandvoort of omg.
Br. ond. nr Z 620
bur. v. d. b/ad.

149,Dankbaar voor alles wat rij voor ons gedaan en bctekcnd hccfl, is na een geduldig gedragen lijden van ons
heengegaan ome innig geliefde moeder, oma, zuster en
behuwd zuster

Uw oudefiets
isfl.00

neem nu een abonnement
muziek door het noordhollands phiiharmonisch
orkest probaat middel om de winter plezierig
door te komen „..
^
M vannDriesten
dirigent DRoelof

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

189,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

HINDERWET
Burgemeester en wethouders van Zandvoort;
gelet op artikel 31 van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne, maken bekend,
dat:
1. door hen onder voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te
ondervangen, op 28 juli 1982 vergunning
is verleend ingevolge de Hinderwet naar
aanleiding van de aanvraag van
L.J. Zonneveld te Zandvoort voor een
dergelijke vergunning voor het oprichten
en in werking hebben van een opslagplaats
van gassen op het terrein van camping
Sandevoerde gelegen aan de Kennemerweg te Zandvoort, kadastraal bekend
gemeente Zandvoort, sectie A, nr. 7834
ged.;
2. door hen onder voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te
ondervangen, op 30 juli 1982 vergunning
is verleend ingevolge de Hinderwet naar
aanleiding van de aanvraag van Shell
Nederland Verkoopmaatschappij te
Rotterdam voor een dergelijke vergunning
tot het uitbreiden/wijzigen van een
verkooppunt voor motorbrandstoffen
gelegen aan de Hogeweg 2 te Zandvoort,
kadastraal bekend gemeente Zandvoort,
sectie C, no. 5327.
De beschikkingen en alle terzake zijnde
stukken liggen van 12 augustus 1982 tot
12 september 1982 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, Swaluestraat 2 te Zandvoort op werkdagen van 8.30
tot 12.30 uur, alwaar desgewenst een
mondelinge toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter
inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg te Zandvoort. elke zaterdag van 10.00
tot 14.00 uur.
Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot
12 september 1982 beroep open bij de Kroon
voor:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig artikel 20,
21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid,
onder c, van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne be^waren hebben
ingebracht;
d. enige andere belanghebbende, die aarttoont dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest overeenkomstig artikel 20, 21
of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder
c, vandeWet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.
De beschikking wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met tospassing
van artikel óOa van de Wet op de Raad van
State een verzoek wordt gedaan tot schorsing
van de beschikking danwei tot het treffen
van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht aan
H.M. de Koningin en worden gezonden aan
de Raad van State, afdeling voor de geschillen
van bestuur. Binnenhof l, 2513 AA
's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige
voorziening moet worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling v/oor de geschillen
van bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Zandvoort, 12 augustus 1982.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
De burgemeester,
W. Harting wnd. H. Machielsen.

GEVRAAGD:

vrouwelijke pompbediende
voor station in zandvoort. Woonachtig in Zandvoort
en in bezit van telefoon.
Leeftijd van 18 tot 21 jaar.

Tel. 02503-3 37 28

Te koop aangeboden
Nassauplein
Geheel gerenoveerd
Ind.: entree, woonkamer, 2 slaapkamers,
keuken, bijkeuken, douche, toilet. Schuur
en zonnige tuin.
Vraagprijs f 135.000,- k.k.
inlichtingen:

Makelaar o.g. H. W. Coster bv
telefoon 15531
Geeft uw boekhouding u zorgen?
Ik verzorg deze graag voor u!
Bel of schrijf naar

FJ. FAGEL
Keesomstraat 413,2041 XR Zandvoort
Tel. 02507 -1 62 90 (na 18.00 uur).

kunnen bij ons hun auto tegen een
aantrekkelijke premie verzekeren.
Bef ons eens voorinformatie:
's Avonds: 071-41 0566

DUBO ADVIESBURO VERZEKERINGEN
U merkt bij schade wel waarom l

Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren - trimmen - wassen - ooren voetbehandeling.

Mevr. Renee Truder,
15626.

Drogisterij • Reform

MOERENBURG

C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07

02507-14385/17818

Hondenkapsaton
RENEE

Wat verbazingwekkend is, verbaast ons één keer, maar
wat bewonderenswaardig is, wordt steeds meer bewonderd.
Joseph Joubert (1754-1824)

Horlozerie

Ook jeugdige rijders

Van Ostadestraat 26. tel.

Voor een kleine prijs
een leuke woning
voor alleenstaande of samenwonenden
te koop aangeboden:

V-A-GIAuöi

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel.: 02507-14565.

Zandvoort

Royale benedenwoning

Dit aanbod geldt zolang onze
voorraad Golfs en Jetta's strekt.

Auto Strijder B.V.

J.BLUYS
Haltestraat 65
lel. 12060
De specialist in al uw
bloemwerken.

praten valt En wi

Duizend gulden voor uw oude fiets bij uw V.A.G dealer
voor Volkswagen en Audi:

Doe maar !
Maak blij met bloemen van:

gemeente
zandvoort

Hebt H geen oude fiets'

heeft uitsluitend uurwerken die steeds rneer
bewonderd worden, omdat ze verbazingwekkend zijn.
Precisie-uurwerken, die hun weerga niet kennen!
Komt a eens kijken in zijn showroom. '(Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met elektronische apparatuur.

Afdingen verplicht!

Oosterse kunst
tegen
Oosterse prijzen
Postzegel- en Muntenhandel
Kerkstraat 22 Galerij -winkel 10.

Gespecialiseerd in

L' Amistraat 4.
Ind.: entree, woonkamer, keuken, toilet;
1e verd.: si.kamer en dakterras.
Vr.pr. f 57.000,- k.k. Inl.:

(Vlak. o.g. H.W. COSTER BV
Tel. 15531.

DIEETARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

ERASMUS COLLEGE
AFD. HAARLEM EN HEEMSTEDE

Avondonderwijs en dag-avondonderwijs
VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG'

DE WIT VERHUIZINGEN

ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Studeren voor een mavo-, havo- of vwo-diploma bij een
volledig pakket of voor een certificaat bij minder dan
zes vakken.
Aanmelden in de maand augustus:
avond-mavo: 16,17,18 en 19 augustus;
Santpoorterplein 28, te 19.00 uur;
avond-havo/vwo: 16,17,18 en 19 augustus,
Sportweg 9, te 19.00 uur;
dag-mavo/havo/vwo: 16,17,18 en 19 augustus
Parklaan 108, te 9.30 uur;
dag-mavo/havo/vwo: 18 augustus
Frans Schubertlaan 37 te Heemstede, te 9.30 en 19.00 uur.
Minimum leeftijd mavo: 16 jaar; havo: 18 jaar; vwo: 19 jaar.
Vrijstellingsregeling
Onder bepaalde voorwaarden kunnen afgewezen eindexamenkandidaten
van de dagscholen voor jongeren, die hun studie niet willen vervolgen
aan het Erasmus College, gebruik maken van de geldende vrijstellingsregeling. In de praktijk komt dat veelal neer op het overdoen van de
vakken waarin een onvoldoende cijfer werd behaald.
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„Jazz at the church"
was opnieuw grandioos
j ZANDVOORT - Opnieuw is de Oecumenische samenkomst, ter afsluiting
van het festival „Jazz behind the
beach", zondagmorgen op het Gasthuisplein en onder ideale weersomj standigheden gehouden een gran[dioos succes geworden. Deze afslui[ ting zou niemand meer willen missen,
want het is onlosmakelijk verbonden
aan het hele festival.
Er waren ongelooüyk veel belangstellenden. Stoelen waren op het plein
geplaatst, terwijl honderden met een
staanplaats genoegen moesten nemen. Bij elkaar zullen enkele duizenden aanwezig z^jn geweest.
De opzet week ditmaal aanzienlijk af
van die in voorgaande jaren. We misten bijvoorbeeld vertrouwde figuren
die het publiek destijds tot laaiend
enthousiasme wisten te brengen, als
L.J. Boeyinga, Beryl Bryden en Milly
Scott; de samenkomst stond nu in het
j teken van het overdenken.
; Een grote plaats was ingeruimd voor
i gospels, die zowel in de samenzang,
als in de solonummers werden gebracht.
VW-direkteur Th.B. Hilbers opende
j met een kort, enthousiast welkomsti woord, waarna gezamenlijk gezongen
! werd lied no. 71 uit de „Randstadbun'. del" op de wrjze van de bekende
j gospelsong „The battle of Jertcho".
Nadat Pater A. Wiewei was voorgegaan in een kort gebed, speelde het
kwartet van Karel Heinsius aansluitend muziek, waarvan de vocalist/
pianist ons bijzonder boeide.
Pater Wiewei ging in een daarop volgende toespraak dieper in op het gegeven uit Marcus 7 vers 31 t / m 37,
waarby Jezus doven horende en stommen sprekende maakt.
Vervolgens werd lied no. 73 (de gospel
„Go tel it on the mountain" gezamen-

lijk gezongen, waarna ds. G.H. Cassuto inhaakte op de schriftlezing en
toespraak van pater A. Wiewei, naar
aanleiding van de tekst uit Marcus 12
vers 28 t / m 34, handelend over de
eerste twee grote geboden, namelijk
het liefhebben van God en het liefhebben van de naaste. Op treffende wijze
wist de begaafde spreker één en ander
als „Het Allerbelangrijkste" in ons
leven duidelijk voor ogen te stellen.
Daarna was er opnieuw muziek van
het kwartpt van Koroi Hpinciuc n'nar-

na met gebed en het gezamenlijk
bidden van het „onze Vader", samenzang van lied no. 75, de gospel „Oh,
when the saints" de dienst werd afgerond.
Dankbaar en voldaan verlieten de
bezoekers daarna een indrukwekkend
evenement, dat één der hoogtepunten
van seizoen 1982 geworden was en
waarover stellig zal worden nagepraat.
K.Sr.

BRIEVENBUS

Artsen: Huisartsenpraktijk Bouman
en Mol.
Arts: H. Padding, telefoon 15GOO. Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson, tel. 12U58; Drenth, tel.
ZANDVpORT - Hervormde kerk, 13355; Flieringa, tel. 12181; Zwerver,
Kerkplein, 10.00 uur: de heer J. Last- tel. 12499.
Algemeen Maatschappelijk Work
huis (crèche aanwezig):
Zandvoort: Noorderstraat l, telefoon
zaterdag 14 augustus: 19.30 uur: Tandarts: telefoon 023-313233.
dienst in de Duitse taal, Leitung Pfar- VVijkvcrplepine: zr. R. Leurdijk. Jan 13459 (b.g.g. 320899 of 320464]. Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot 10.00
rer Brahms uit Keulen.
Steenlaan 28,Heemstede, tel. 023-uur, maandagavond van 7.00 tot 8.00
286637.
uur. Verder volgens afspraak. Voor
Gereformeerde kerk. Julianaweg 15.
10.00 uur: kandidaat Th. H. Hibma Apotheek: Zeestraat Apotheek, N. v. deze hulpverlening, beschikbaar voor
iedere inwoner van Zandvuort geldt
van Amsterdam; 19.00 uur: geen Berkel. Zeestraat 71, tel. 13073.
dat er voor de vrager geen kosten aan
dienst.
verbonden zijn.
mevr. Chr. OucisNederlandse
Protestantenbond. Verloskundig:
Linnaeusstraat 3, flat 2, Zanci- Centrum voor Vrijwillige HulpverlrBrugstraat 15, 10.30 uur: openings- hoorn,
tel. 02507-14437 b.g.g. 023- ning Zandvoort: voor informatif. addienst v.h. nieuwe seizoen, program- voort,
313233.
vies en hulp tel. 17373. Op alk- werkma nog niet bekend.
dagen van 11.00 tot 12.00 uu;. Ook
mevr. Dekker, Thorbec- schriftelijk, postbus 100, 20-iO AC
Rooms Katholieke kerk, Parochie- Dierenarts:
Zandvoort.
kerk St. Agatha, Grote Krocht, zater- kestraat 17, tel. 15847.
dag 14 augustus 19.00 uur: eucharis- Geslachtsziekten: voor algemene inStichting Wijkraad Nieuw Noord: tetieviering met orgel en samenzang;
tel. 023-320202 (dag en lefooi) 18083.
20.00 uur: eucharistieviering in de formatie
nacht).
Duitse taal.
Werklozencomité: spreekuur iedere
zondag 15 augustus, 8.45 uur: stille Politie: telefoon 13043.
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00
eucharistieviering; 10.45 uur: euchauur in de openbare bibliotheek. Op
ristieviering met medewerking van Brandweer: telefoon 12000.
dat tijdstip ook telefonisch bcrcikhet st. Caecilia-kerkkoor.
baar onder nr. 14131.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg Centrale Post Ambulancevervoer
Gemeenschapshuis.
14, 9.30 uur: ds. H.J. Esser van Edam; (CPA) Kennemerland: ongevallen Wetswinkel:
30.45 uur: ds. L.J. Boeyinga, thema: 023-319191, besteld vervoer tel. 023- Louis Davidsstraat. eerste er. derde
woensdag van de maand van 17.30 tot
„Het einde in zicht"; 13.00 uur: „Toe- 319277.
18.30 uur.
nemende kou"; 15.30 uur: ds. P.
Boomsma van Marken.
Crisiscentrum: Schotersingel 2, HaarTaxi: telefoon 12600 en 16843.
lem, tel. 023-256198. Geeft direkt hulp
Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem, 10.30 uur: morgendienst, Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon wanneer u die nodig heeft, bij acui-s
problemen.
voorganger ds. E. Meenderink; 19.30 17641.
uur: avonddienst, voorganger ds. J.
Overduin.

BURGERLIJKE
'STAND
ZANDVOORT - Geboren:
Maartje, d.v. Th. G.M. Maas en A.P.
Westerweele;
Ferry, z.v. H. Hoekema en M. Wijnbeek;
Mirthe, d.v. P.H. Siertsema en E.H.M.
de Roode;
Jorge Frederik, z.v. A. Huisman en
D.R. Sussman;
Sandra Johanna Alida, d.v. J.J. van
de Wetering en B. Schap.
Gehuwd:
Jan van Akooij en Maria Joh. Huel.
Overleden:
Boele G. Ritzen, 79 jr.;
Johanna E. Mathijssen, 40 jr.;
Jacob W. Droge, 84 jr.;
Johannes F. Geerlings, 83 jr.;
Dieuwertje A. Leeuwrik, geb. van der
Molen, 78 jr.;
Johan F.C. Brandt, 84 jr.;
Antonij C. ten Broeke, 46 jr.; Henri
J.M. Eldering, 69 jr.
Met die warmte zullen ze het dan zelf
wel merken.

Ook het koffieschenken door vrijwilligers 's avonds dreigt in de soep te
lopen. Op 29 juli werd, via een stencil,
aan ieder verzocht om geduld te hebben en wat vriendelijker optreden.
Maar diezelfde avond is er één vrijwilliger die zo'n 30 klanten van alles
voorziet, tot kopjes, schoteltjes en
suiker toe. En hij is nog niet brj de
laatste koffieliefhebbers of de eersten
kamers gezien zyn.
Dinsdagmiddag, 27 juli: op drie ver- zitten al op hete kolen en zeuren al om
schillende plaatsen weer aardappelen hun tweede bakje troost. Maar het
op het gras, zelfs met een straal jus stencil hebben ze niet eens gelezen.
erbij. Je moet er maar onder lopen;
bah! Ook weer een richel met brood- Mensen, leef niet zo snel naar je einde
korsten, die bleven de hele middag toe, wees wat verdraagzamer, u bent
naar beneden vallen als de vogels het in een gemeenschap en de wereld
vervuilt toch al zo snel en wordt
wegpikken.
Drie klachten die middag bij de ad- neurotisch en aggressief. Houdt uw
junct-directrice, die haar hoofd schud- eigen plekje toch schoon en gezellig
de en dacht, hoe krijg je dat nu tesamen!
veranderd?
C. Zwaag
Wél de oplossing is om een klein
Lorentzstraat 161
beugeltje aan het raam te maken
Zandvoort
zodat het alleen op een kiertje kan.

,,We pikken het
niet meer hoor!"
Dat moest de directie van het Huis in
de Duinen en de vogels eens kunnen
zeggen tegen die eigenwijze ouderen
die op eigen wijze daar leven.
Etensresten en afval worden nog dagelijks aangetroffen op de paden en in
het gras rondom. Ondanks een brief
van de directeur op 12 juni jl. en een
artikel in het huisorgaan van januari,
waarin beschreven werd, waarom
men geen beesten moest voeren.
Maar er zijn enige „ondeugden" met
de instelling „wat niet mag doe ik
lekker toch!" En ze helpen mee om
het milieu te verpesten en ratten te
lokken, die soms zelfs al in beneden-

G. Kol
Schuitengat?,
telefoon

13212
auto - brand • (even
afle verzekeringen

Dank, heel veel dank zijn wij verschuldigd aan:

't Gok
't Gok
Uitnodiging:

TE KOOP
TE KOOP
In zeer goede staat

Wasmachine

Eindelijk is het zover, onze opera-, ballet-, operette-, musicalvereniging verwacht van u een definitieve welsprekende
naam

18 augustus a.s.

Bauknecht
Tel. 13153

AANGEBODEN
in goede staat

bankstel en
salontafel
Prijs nader over-

een te komen.
Tel. 18252.

De muzikale leiding, vele nieuwe leden en
ons programma.

Tot ziens in Hotel Keur, Zeestraat 49, Zandvoort.
A.H.L.R.W.

Merk Nagel
Tel. 17795

TE KOOP

RENAULT 5

A.s. zondag 15 augustus en de 29ste

BARBECUEFEEST
op het strand bij

Wegens vertrek

Aanvang 20.00 uur stelten wij u voor:

Hotel Keur stelt zaal beschikbaar en wij verzorgen uw
ontmoetings kopje koffie.
Ook u bent van harte welkom.

Hoog model
piano

tekoopz.g.a.n.
PRACHTIGE HAARD.
MOOIE KLOOSTER
EETHOEK, IVOREN
SLAAPKAMERAMEUBLEMENT.
ZUIVER WOLLEN
BERBER TAPIJT EN
ENGELS DAMAST
GEV. GORDIJNEN
MET EMBRESSE.
Tel. 12607

JOHNNY
Paviljoen nr. 7, achter het Casino in Zandvoort

Ook voor poff ertjes en 23 soorten
pannekoeken kunt u bij ons steeds
terecht. Bij slecht W66r op afspraak
na 19.00 uur.
Prominente artiesten nemen plaats in de jury,
die de jonge talenten zullen beoordelen op het
gebied van muziek-zang-darïs- en
akteerprestaties.
Talenten kunnen zich opgeven op
nummer 02507-17170

Gemeentebestuur van Zandvoort
Dienst Publieke Werken
Gemeente Reiniging
Politie Zandvoort
Firma Heineken
Het Wapen van Zandvoort
Reclame Bureau De Zwager
Bewoners Gasthuisplein
Cultureel Centrum
En de bewoners van Zandvoort die het voor ons, de organisatoren,
door hun belangstelling tot een waar feest hebben gemaakt.
De overweldigende belangstelling geeft ons de overtuiging hiermee
door te moeten gaan.
Namens de Stichting
Jazz behind the beach
Hans Bossink
Wim Nederlof en
Louis Schuurman

ALPINE COUPÉ
1978
Pr.n.o.tk.
Tel. 17973
is niet alleen een sport voor 2-meter-mannen
Basketbal is al leuk vanaf 1 meter 20.
Daarom heeft de basketbalvereniging

Gewijzigde

spaarrente
bij de Rabobank

plaats voor zowel jeugdleden (jongens en meisjes vanaf 8 jaar)
als voor seniorleden.
Aanmelding bij:
Torn Crabbendam, tel. 15046, Piet Koper, tel. 17190, Per de Vries,
tel. 13396.

Middenstandsdiploma
Rijkserkendo en gesubsidieerde opleiding

Middenstands avondschool Heemstede

Rabobank tienerrekening 8%

Twee lesavonden dinsdag en donderdag
van 19.CX3-22.00 uur
Inlichtingen: J. A. van Kleef. Eemlaan3, Heemstede.
tel 023 • 28 39 22 of schn/te/i/k

Lekkere
appelf Sappen bij
BAKKERIJ

R. v. d. WERFF
Totweg6-TeL02S07-15001

Voor al uw:
• tegelwerk

• stucwerk

• voegwerk
« vernieuwen riolering
• ontstoppen riolering
met de modernste
apparatuur:

.O. KEUR
Fahrenheitstraat 4, 2041 CH
Tel. 02507-14137.

Spaarplan „Grijp-5" 7%%

Vanaf 20 augustus a.s. hebben wij weer
BUNGALOWS VRIJ.
Profiteer nu van onze gunstige na seizoenpri|zen en verwen
uzelf in onze mod. 6 pers.. komf 4 sterren bungalows ge
legen in Erm (nabi| Emmen. Ot >
Op het park overdekt verwarmd zwembad. tennisbd'K'"
windsurfing, midgi.'t golf kinderspeelgelegenherien .• <l

Rabobank 53

Inl en reserv

VRIJETIJDSPARK ERMERZAND
Dalerstraat. 7343 PE. telefoon 05915-4018.

Maria School
start weer op
23 augustus
Inlichtingen:
Anneke Borst-Polak
telefoon 14663

Dame zoekt.
met medeweten van
echtgenoot,

leuke, vsotte vriend

?.anr.K-oort

Zeiivliegeo
Ieren?

van 50 tot 60 jaar,
niet kalend, geen bnl
dragend.

ZEILVLIEGSCHOOL

Br. ond. nr. Z 623

Te l. 020-827586

bur. v. d. blad.

HoSlandair
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Phil Waaning
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's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

VRIJ D AG/ZATERDAGVOORDEEL

75

per kilo

Grote sortering

yi "J

Krocht
Uw adres voor:
boeken
tijdschriften

Aangesloten bij de
VZR.
Brugstraat 20,
telefoon
02507-12071

Ons wisselkantoor is elke dag
geopend.
Ook uw Duitse munten nemen wij tegen
een goede koers aan.

Te huur of te koop
gevraagd

Kleine
recreatie
woning

stripboeken

per kilo
per kilo . . .

ARTI
Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

kantoorartikelen
rookwaren
staatsloten
toto/lotto

reisbureau

Br. ond. nr. Z 622,
bur. v. d. blad.

touringcarverhuur

Hang- en legkast

Grote Krocht 20, telefoon 12560-13203

Grote Krocht 17, Zandvoort

172 cm hoog, 50 cm
diep, 97 cm breed

inlif J,'VQrgéten *l

169,Het Kastenhuis,

Grote Krocht 23 - Tel. 1 44 04

Grote Krocht 25
Tel. t 77 51

•.^•\^K:^.<'. v,"f;- \ i: ;:;$-•.• • :•<
r
JOfcGOSl Zeestraat 11 f)\ ïQDrjïfftlll/ Jansstraat 44
Zandvoort
UUBHUViVW Haarlem
Tel. 02507-15110
Tel. 023-322609
Heott nu in beide zaken ons speciaal

KUNSTGEBITTENREPARATIES

GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Voor al uw

menu
l van maandag t.m. vrijdag)
- goulnshsoep ~
stokbrood
- gemixte gril/plaat 3 soorten vlees (mager!
me! verse sa/arti?, saus en aardappelpuree
- palacinka warm flcns/e met koude roomvulling

uw reisburo, denkt 's zomers
al aan

f 15.50
Wi| zi|n net neie jaar geopend.
Voor reservering vanaf 14.00 uur. •"

Lekkere
appelfiappen MJ
BAKKERIJ

R. v. d. WERFF
Tolweg 6 • TeL 02507 - 1 50 01

Fa. Gansner & Co.

SLA GROOMPUNTEN
• MOORKOPPEN
• VICTORIA's
• MOKKAGEBAK
• CHOCOLADE BAVAROIS
• APPELPUNTEN
• VRUCHTENGEBAK
• KWARKTAART
• AARDBE1ENBA VAROIS
• GEMBERGEDAK
en nog veel meer gebak voor thuis.
7 Dagen per week, ook zondags bij:

THOMAS

A. RITMAN
lecnwardtsiraat 20. telefoon 02507 - 1 43 65.

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Fatier - oenraaa gashasrden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12518

Peuterspeelzaal

Reisburo Eurosol is trouwens écht
goed voor olie reizen!
Ook de uwe! Voor zaken en privé,

Maria School
start weer op

charter - lijndiensten - ité.

23 augustus
'n Telefoontje naar ons loont altijd de
moeite.

Inlichtingen:
Anneke Borst-Polak
telefoon 14663

Hallestraat 13-Tel. l 4738

wekerij

^K
P. van Kleeft
Van Stolbergweg 1 - Zandvoort,
telefoon 17093
\
VBBOONGTUIN-n

* Bomen en heesters,

vaste planten
* Bloem-en groentezaden

* Jiffy pots
* Zaai/potgrond

Uw adres voor:
elast. kousen,
panties. knie-en
enkelstukken
ook naar maat.
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7. Zandvoort, tel. 02507-12327.

Hang- of legkast
172 cm hoog, 50 cm
breed, 50 cm diep

129,Het Kastenhuis

Wie nu'n diesel koopt vindt vee! voordeel bijVolkswagen
Volkswagen strooit doorgaans niet met prijsverlagingen. Ook niet voor z'n diesels. Per slot is
elke Volkswagen z'n prijs dubbel en dwars waard.
Denk alleen maar aan de degelijke bouw,
de sublieme rij-eigenschappen, de ongelooflijke
zuinigheid, de ingebouwde veiligheid en de
maar liefst 6 jaar carrosserie-garantie tegen roes-

ten van binnenuit. En natuurlijk aan de jarenlange know-how die Volkswagen op het terrein
van diesels heeft.
Profiteer daarom nu extra van het zomer
diesel aanbod van Volkswagen. Grandioos veel
voordeel op alle '82-modellen. Zolang de voorraad strekt. Van minstens f 1.000,- voor 'n Golf

diesel 3-deurs tot en met maar liefst f2.250,- voor
bijvoorbeeld de luxueuze Santana. Zo wordt
Voordeel Golf Diesel
diesel-rijden nog voordeliger.
3-deurs C f 1.000- 5-deursC f 1.250,Rekenaars onder de automobilisten en autoCL f 1.250CL f 1.500,mobilisten onder de rekenaars komen daarom
G L f 1.500,GL f 1.750,snel naar onze showroom om hun voordeel te
halen. Zolang de voorraad '82-modellen strekt.

Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51
Drogisterij
Moerenburg voor

Voordeel Jetta Diesel
2-deursC f 1.250,CL f 1.500,GL f 1.750,-

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE

4-deursC f 1.500,CL f 1.750,-.
GL f2.000,-

Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

FOTO Quelle

Voordeel Passat Diesel

Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.
DROGISTERIJ

3-deurs C f 1.500,CL f 1.750,GL f 2.000,-

5-deursC f 1.750,CL f2.000GL f2.250,-

MQERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort
Jongeman
SVH-cursist
zoekt

Voordeel Passat Variant Diesel
C fl.750,CL f2.000GL f2.250,-

KAMER/
ZOMERHU1SJE
voor sept.-jan.
Tei. 034SO-14348
R„ '• Kinrl^'iinlnJt--

Voordeel Santana Diesel

KINDERKLEERTJES
kijkon en gezellig
koffiedrinken bij de

CL f2.000,GL f2.250,-

ROZE PALMBOOM
Buureweg 1-3,
tel. 16580

V-A-G
Uw V.A.G dealer voor Volkswagen en Audi:

Prijzen zijn incl. BTW. Af Leusden, Excl. q/Ie\'eriiif>skosten. Vrijblijvend. Wijzigingen voorbehouden.

Wcgcns omstandigheden

kampwinkel
op strand
te koop aangeboden.

Tel. 02507 - 1 50 50.

er B.V.
Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

Volkswagen. Degelijk duurt het langst.
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Vliegerwedstrijden van
Fly Away werden groot succes
ZANDVOORT - De Zilveren
Vlieg van Zandvoort is dit jaar
gewonnen door de Haagse luchtmachtkapitein Jan Verheij. Verbeij, al jaren enthousiast vlieger
die al jaren met de Fly Awayvliegerwedstrijden
meedoet,
won de prijs met zijn Molenvlieger-met-wieken. De afgelopen jaren wist hij nooit verder te
komen dan een tweede of derde
plaats.
De organisatie van het Fly Away gebeuren afgelopen zaterdag kon aan
bet eind van dit strandevenement
tevreden terug kijken op een geslaagde vliegerwedstrijd. De wedstrijd om
het open-Zandvoortse vliegerkampjoenschap had eerder al tweemaal
uitgesteld moeten worden door slechte weersomstandigheden, maar zaterdag scheen de zon er lustig op los en
was er een goed vliegerwindje.
De Fly-Away-wedstrijden worden al
vier jaar gehouden. In 1978 werd de
Zilveren Vlieg voor het eerst „vervlo-

IMieuwsblad

gen", winnaar was toen de 16-jarige
PieterTakes uitBloemendaal. In 1979
werd de bekende Amsterdamse
vliegeraar Jaap Hemelrijk winnaar.
Hij zou een jaar later ook de Glazen
Boekanier in de open Zandvoortse
vliegerkampioenschappen winnen en
in 1960 ook nog eens nationaal
vliegerkamDioen worden.

FLY AWAY

Dit jaar is dus de eer naar vliegeraar
Jan VerheU uit Den Haag gegaan. De
Zilveren Vlieg, gemaakt door Joop
Eekels en ter beschikking gesteld
door de loterrj club afd. Klaverjassen
van de Soc. Duysterghast te Zandvoort.
De Fly Away-medaille voor de tweede
plaats (rnet NLM-cityhopper-rondvlucht) ging naar niemand minder
dan Jaap Hemelrijk, terwijl Hemelrijk
Sr. de medaille voor de derde plaats
verwierf. Vierde werd John Copier uit
Sleewijk, vijfde J. Berhitoe uit Bilthoven, zesde F. van de Klugt uit Zandvoort en zevende Stan Derksen uit
Aal ten.
De finale van de nationale stabielvlieger-wedstrijden, waar de eerste
drie geplaatsten van zaterdag naar
toegaan, wordt op 4 september op
parkeerterrein zuid in Zandvoort gehouden.

RONDVLUCHTEN
PER NLM CityHopper

Hoofdkantoor: Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
tel. 02977-28411. Postbus 264. 1430 AG
Aalsmeer; geopend van 8.30 tot 17.00 uur.
kantoor: Gasthuisplein 12, landvoort,
tel. 02507-17166, postbus 26 2040 AA,
Zandvoort; geopend maandag van 13.00
tot 16.00 uur. dinsdag van 10.00 tot 16.00
uur, woensdag, van 9.00 tot 12.00 uur,
donderdag 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00
tot 17.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Redactie: Dicfc Piet (chef), Margreet
Ates (Zandvoort), Alice Verwey
(Heemstede), Jaap Kok, Sart Boele
(Haarlemmermeer).
VackoopWdw: B. Lodewegen.
Nabworging: Abonnees die de krant niet
hebben ontvangen kunnen op vrijdagochtend bellen tussen 9.00 en 12.00 uur.
02507-17166.
Uiterste inlevertermijn redactie: woensdagmorgen 10.00 uur.
Uiterste
inlevertermijn
advertenties:
woensdagmorgen 10.00 uur.

a.s. ZATERDAG
Geopend op werkdagen van 8.00-20.00 uur, zaterdags
en zondags van 9.00-19.00 uur met
Super 166,6 et per liter - Normaal 161,- et per liter
Op alle benzine nu

15 CENT ECHTE KORTING!
Super 166,6 per liter - Normaal 16 V per liter
Graag tot ziens!
Burg. v. Aiphenstraat, hoek Tjerk Hiddessstraat,
Zandvoort

De laatste dagen is het rustig
op het Zandvoortse strand.
Het weer is wat bewolkt en
logischerwijs hebben vele
zonnebaders daarom hun biezen gepakt. Daarvoor terug
Tips en suggesties: 17166
zijn de vele strandwandelaars
gekomen, want die houden
wel van een bewolkte lucht en
een fris windje. Het vakantieseizoen is nog niet voorbij en
dat is de afgelopen week ook
. te merken geweest in de badplaats: Zandvoort stond bol
van de activiteiten. Overigens
is er nog geen bericht ontvangen van Margreet Ates. Vorige
weekeinde vertrok zij met
man en zeilboot met onbekener bol van het afgelopen weekeinde bestemming uit de haven
de. Onze oortjes tuiten nog steeds
na van al die jazzy klanken in cafés
van Zierikzee de Noordzee op,
en strandpaviljoens. Dit jaar speelen tot op heden heeft zij nog
den de jazzbands voor de eerste
niets van zich laten horen.
keer ook op het Zandvoortse
Geen bericht goed bericht zulstrand. De strandpachters juichlen we maar denken.
den het Jazz behind the BeachMet Het Nieuws van de vorige
gebeüren op het strand toe, want
week gaat het goed. We hebben het
ze zijn dolblij met iedere promotie
dan natuurlijk over de aangespoelvan de badplaats. Maar, nu het
de witsnuitdolfijn. Dolfijnentraijazz-weekeinde achter de rug is
ner van het Dolflrama, Slootmahebben ze terugblikkend toch wat
ker, is uitermate tevreden over de
bedenkingen over het festival. Het
gezondheidstoestand van het dier:
samengaan van dorp en strand is
„Het gaat prima, hij zwemt alleen
niet geworden wat ze ervan geen eet goed. Vorige week moest de
dacht hadden, want de overloop
Zandvoortse Reddingsbrigade er
van het publiek tussen café en
nog aan te pas komen om de dolstrandpaviljoen was niet overwelftjn een kwartier per dag te laten
digend.
zwemmen, maar daar wil hy nu
niets meer van weten. Het herstellen van de dolfijn wordt overigens
En logisch, zo redeneert men er op
•wel een zaak op langere termijn:
het strand meteen achteraan,
„Het is nog lang niet goed met zijn
want het jazz-publiek heeft in het
Jongen, het zal nog wel enkele
dorp eigenlijk al alles wat ze voor
maanden duren voordat hu beter
haar ontspanning en vermaak wil
is, want het is een langzaam herhebben - dus waarom een omstellingsproces", aldus Slootmametje maken over het strand.
ker. Alle levensgevaar is toch maar
De strandpachters gaan daarom
geweken, en dat is een bemoedi- Jazz, zweet en tranen, on en
binnenkort naar het bestuur van
gend bericht.
behind the Beach. Zandvoort het
de stichting Jazz behind the beach
toe met een voorstel over de orgaafgelopen weekeinde dus. Wieke
nisatie van het jazzfestival van
Hertog zong „Touch down" vol
Jazz
volgend jaar. De strandpachters
overgave in la Carida. FOTO
willen dan twee extra dagen jazz,
Jazz, jazz, jazz — Zandvoort stond JENNY WESLY
speciaal voor de strandpaviljoens.
Het weekeind zou met de donderdag en de woensdag ervoor uitgebreid moeten worden: de jazzbands zouden dan op het strand
moeten spelen, en op vrijdag, zaterdag en zondag in de dorpscafés.

Koe

Een koe op het strand. Dat zie je niot elke dag. Maar melk moet wel
elke dag. En vers natuurlijk. Dus zelf maar tappen. Elke dag een
glaasje, dat is een koe per jaar — maar voor het zover is, is deze
roodbonte al lang weer terug in de wei. FOTO BERLOTT

Vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15
augustus: evenement Europese
Prindle Kampioenschappen, door
Watersportvereniging „Zandvoort",
Zuiderstrand.
Zaterdag 14 augustus: voetbaltoernooi door 9 jeugdeleftallen van Zandvoortmeeuwen en Ajax, terrein Zandvoortmeeuwen, aanvang 10.00 uur;
voetbalwedstrijd tussen Zandvoortmeeuwen I en NEC (ere-divisie) hoofdterrein Zandvoortmeeuwen, aanvang
19.00 uur; vuurwerk op het strand
vóór de Rotonde, aanvang plm. 22.00
uur.
Zondag 15 augustus: branding wlndsurfen om het Ned. Kampioenschap,
aanvang 10.00 uur: autoraces om de
ADAC-Noordzeecup, drielandenwedstrijd tussen Duitsland, België en Nederland, circuit van Zandvoort, aanvang 13.00 uur; talentenjacht in pav.
no. 7 „Johny" op het strand, aanvang
17.00 uur, informatie tel. 020-245852 of
02507-17170.
Maandag 16 t / m vrijdag 20 augustus:
zwemvierdaagse in zwembad ,,De
Duinpan", informatie 02507-14618. diverse demonstraties van Zandvoortse
organisaties.
Maandag 16 augustus: orgelconcert
door Willem Hendrik Zwart in de Ned.
Herv. Kerk, entree ƒ5,-, aanvang
20.00 uur.

Li^M^fflKL

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout.
Verschijnt tedere donderdag.
Uitgave Weekmedia B.V.. Amstelveen

Abonnwnanttprlj*:
ƒ31.20 per jaar. Voor postatronnees gelden andere tarieven.
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Een koe op het strand, dat zie je
niet elke dag. Begin deze week
stond er echter een heuse roodbonte bij strandpaviljoen 16. Bertus
ten Pierik. eigenaar van De Golfslag. had de koe naar het strand
gehaald, om eens af te zijn van
steeds dezelfde vragen: Is dat verse melk? Is die melk wel van vandaag? „Veel badgasten drinken
met het mooie weer veel melk", zo
zei Bertus, „en ze bleven maar
vragen of het wel verse melk was".
Dat was hrj zat en daarom haalde
hij een koe naar het strand, die ter
plekke gemolken werd. En niemand meer die durfde te vragen of
dat wel verse melk was.
Bij De Golfslag is meer leuks te
ontdekken dan de verse-melk-

vertrek Schiphol
vanaf 14.00 uur.
f 55,- per persoon

Vrijdag 20 augustus: fUm-in in de
Openbare Bibliotheek, aanvang 21.00
uur.
Zaterdag 21 augustus: ballonoptocht
voor kinderen, kaartjes a ƒ l,- bij de
VW, ballonnen afhalen om 18.30 uur
op het Raadhuispïein, aanvang optocht om 19.30 uur met medewerking
van Harmonie Soli uit Driehuis.
Zaterdag 21 augustus: Solexraces op
stratencircuit in het centrum, aanvang 20.00 uur. Vooraf show van deelnemende Solexen op het Raadhuisplein v.a. 13.00 uur.
Maandag 23 augustus: orgelconcert
door Willem Hendrik Zwart in de Ned.
Herv. Kerk, entree ƒ5,-, aanvang
20.00 uur.
Zaterdag 28 en zondag 29 augustus:
zandfestival op het Circuit van Zandvoort, diverse races, demonstraties en
spectaculaire acties op een met zand
bedekt Circuit van Zandvoort.
Zondag 29 augustus: clubzeilwedstrijden door Watersportvereniging
„Zandvoort", zuidstrand; standwerkersconcours op de Grote Krocht, van
13.00 tot 18.00 uur; talentjacht (zie
15 / 8).
Exposities door Jaap Bouhuis in Hotel Bouwes, door Joep Könings in
Club Le Corridor.

f 45,- kind. tot 12 jr.
Reserveringen/inlichtingen:
tel. 020 -49 50 70
of 020 -49 27 81

FOTOKOPIEËN
nu nog slechts
25 CENT PER STUK

NLM CityHopper

PiETERS ZARSDVOORT
Haltestraat 56

M Wuy • tn8 tiiM.

Niet per kwartier
Er is iemand in onze gemeente die
zich stoort aan ons mooie carillon
dat ieder kwartier speelt. Het er
gert hem, datje die klanken te veel
hoort en daarom heeft hij bij net
gemeentebestuur onder het. moin
van „geluidsoverlast", een verzoek
ingediend om het klankspel op de
kwartieren achterwege te laten.
Het is hem gelukt, want op de
kwartieren is het carillon niet moer
te horen. Let maar eens op.
Maar helaas is bij dit alles toch Mn
ding vergeten, namelijk dat het
carillon, waaraan iedere Zandvoorter en ieder ander toch plezier
beleeft, een geschenk is van oudburgemeester Nawijn, die iets achter heeft willen laten aan de burwv
rij.
Echter, ik ben geneigd te zeggen
dat de Zandvoorters • toch zon
1600 man sterk - een vinger in de
pap mochten hebben bij de besli.ssing of het carillon wel of niet op d e
kwartieren mag slaan en dat oen
en ander niet uitgemaakt dient te
worden door een enkeling. Voor
burgemeester Nawijn dacht ik nog
beledigend ook; we gemeten toch
van de klanken uit dat fraaie carillon? Dat het gemeentebestuur een
wh> besluit genomen heeft hieromtrent, kan ik me nauwelijks voorstellen. Daarbij komt nog dat gedane zaken weer moeilijk terug te
draaien zijn.

gerust op clil zogeheten gratis
..wild kamperen". In deze drukke,
v.-.i.nn" daren rr.npt, je wel eens iets
coi>r di vingtT.s zien. rnaar hier
gaat men toch iets te ver. Men
vraagt zich ;<f, \vie dit alles moet
betalen. Zal &-r. ertra belasting
ergens op wee- het gevolg zijn?

loekomst van Zandvoort
Opoc is deze week behoorlijk in de
pen geklommen. Ze heeft het over
dr toekomst van Zandvoort en
zegt weer rake dingen. Ze .schrijft
o.m. het volgende: „Jae, jae, daer
kaike jeloi van op, dat zo'n ouwe
mins d'r nog verwachtinge veur de
toekomst op nahoudt, maer dat
komt, omdatte de minse gemiddeld ouwer worre, beter ete en
zoipe, maer zich binne hun bekrompenhaid toch, wat vraier opstelle. Daerpm binne onze minse
toch ook 'n bietje bangig, want de
vraeg is nog altaid: „Wat staet er te
gebeure? „D'r is gien mins, die 't
weet maer opoe zal veur jeloi de
sloier wel oplichte.
DT komme steecis minder kinders
en dat is goed, want dat skeelt de
staet kinderbaislag en dat's niet
goed, want wie werkt er straks nog
veur Drees? D'r is ook en markt
veur schuilkelders en dat's goed
want dat's werk veur manskerels
oit de bouw, maer niet goed is dat
angst hier 'n slechte leermeester is.
't Geweld neemt toe en dat is goed,
zolang 'et erom gaet, het loie
zweeet deroit te kloppe, maer erreger.s is het toch ook niet goed,
want geweld roept geweld op en
dat's niet prettig om in te leve.
Zelfmoorden nemen toe, dat's afskuwelaik. Minse magge dat niet
doen! Laet dat maer over an de
Lemminge in Scandinaevië, die
doen't al eeuwe en ze groeie nog
steeds teugu de keer in. Denke
over de toekomst is 'n gevaerlaike
materie. Ook hier regeert de angst
en doemdenke is fout. (Wordt vervolgd).
K. SF.

Voor niets kamperen
Het terrein van de vroegere vuilverbranding naast de hoofdingang
van ons circuit heeft - althans gedurende de zomermaanden - een
andere bestemming gekregen. Het
is nu geen parkeerhaven meer,
maar een compleet kampeerterrein. Ons gementebestuur verleent
er alle mogelijke medewerking
aan. De kampeerders worden er als
't ware „in de roomboter gebakken" en krijgen alle mogelijke faciliteiten. Ze mogen daar geheel
voor niets hun tent opslaan. Toezicht is er vrijwel niet en ze rommelen maar wat aan. Er is - ook al
weer voor niets - waterleiding aangelegd en voor het koken van het
eten worden op Indiaanse wijze
kleine kampvuurtjes gestookt.
Reeds enkele malen leidde dit tot
min of meer ernstige branden in de
duinen.
De omwonenden zijn niet bepaald

Redactie a.i. Bart Boele _

roodbonte. Op 21 augustus bijvoorbeeld, wordt er de finale gehouden van de talentenjachten die
de afgelopen weken iedere zaterdag werden georganiseerd. Alle 18
artiesten die in het verleden eerste
of tweede zijn geworden zullen opnieuw optreden, maar nu voor onder andere mensen van een bekende platen maatschappij.

Fietstocht
De fietstocht van Olympia afgelopen zondag is een succes geworden. Bijna 50 fiets-enthousiasten
begonnen aan de tocht van zo'n
150 kilometer, die van Zandvoort
via Abcoude en Purmerend weer
naar de badplaats terugging.
Naast een enkele lekke band is er
weinig verveldends gebeurd met
de ploegfietsers. Inderdaad, met
de ploegfietsers niet. Want in Purtnerend, de laatste rustplaats, beSloten vier fietsers eerder weg te
gaan dan de groep van 45. omdat
ze eerder in Zandvoort terug wtlden zyn. Dat waren ze dus niet.
want de groep was al in de badplaats gearriveerd toen de vier ietwat gehavend aankwamen: ze hadden een ongeluk gehad. Een fietser
had wat schaafwonden voor de
dokter en twee fietsen waren beschadigd. Fietsen in een grote

Batida speelde zondagmiddag bij strandpaviljoen Take Five. De groep moest zich eigenlijk bij voorbaat a!
i thuisvoelen in een paviljoen met zo'n jazz-naam. José Koning nam de gewaardeerde zangpartij van Batida
op zich. FOTO JENNY WESLY

brj reddingspost Piet Oud - maar l kïng is zondag om 17.00 uur gepiand. Zaterdag wordt bij hetclubwel met zeven andere zwemmers
huis de traditionele zeiJersmaaltijd
nog voor hem.
gehouden rnet muziek <:n clans in
een tent voor het WSVZ-r! 'jbhuis.
Prindle
.E:> nou niet denken dat het hier
Zeemijl
on-, klomp.ies met, zeiltjes gaat,
Watersport Vereniging Zandvoort
127 zwemmers hebben er mee gev/aiit ochtf snelle' cata/narans zulorganiseert het aanstaande weekdaan aan de zondag door de Zandk"! de golven gaan diorküeven.
einde brj het zuiderstrand de Euro
voortse Reddings Brigade p;eorgapese Prindle kampioenschappen
niseerde zeemijlwedstrijd. Sïechts
Vrijdag om 11.00 uur start het
twee wisten er de eindstreep niet
programma officieel, en om drie
te halen - niet dat ze zijn verdron: noeste
Gesnapt 's d o? e
uur 's middags wordt de eerste
ken, want de reddingsbrigade was
. "
race gevaren. Zaterdag beginnen
uiteraard voorbereid. C. Hemeltjei
ter kijkt, hu «'a •:. bev > r u ~ i vonr zich
de races om 11.00 uur en ïonciag ui:, m a.-ir dn', r.üi '•• .jar.-chiinli.lk
uit Denekamp wist het snelst de
1852 rneter te zwemmen. Van de j volgen de slotraces. De-prüsuitrc\n i 'j t i'.omer rio^r d 1 ' '•" or.T'T.n;?fihe
zeven Zandvoortse zwemmers die
i of polüicKt' rn.'tïaiï''.: di«. ons land
bij Richebad vertrokken kwam \ Gesnapt is deze garnalenvisses ; t r P f t N (.-ij. !)i; kijk! -.vaarscbijnlijk
Henk van der Meije als eerste aan s deze waek
! eerder n a a r vo:rre horizonten met
groep heeft dus toch zo zijn voordelen . . ,

j
i
]
;

\

het oog op IIP* v-- e? r van morgen.
Of hij vraagt ui ch af hoeveel garnalen er in zijn net -uilen zitten, 't
Maakt a l l e n u i . : n ui t. uit, deze foto
kan hij in iv-ciei s?.: val ophalen bij
ons k a n t ü ' i ' w "i het Gasthuisplein
nummcrrje 13. :
n,1 1 h''! .•i.r,:ri'. Tii'.uv? op is wil ik
niet Z':^i!')!.. ni;i.i r j i p mofï toch wel
iicns O'-1:: .••'•'i- 1 '-;' 'D'Cier rie tekst
iwUcir r " < 1' :••'..-•.•»'••. i i j k t voor de
.sirand.p.11'; ! '„H •-•oorbi; tn zijn, want
het wt-iv is '-'orir d p baoplaatsgast i ' r > noi; r.ic! Ivi.'ppKild om uver rïaar
hui.s '• f.rhri:vcn. En meesta! doen
•/.i- 1.1.1' ! . - . • • ' • . \'.••'! Opde ansirhtkaar( e i ; ciif (ir/'j week vanuit Zandv.iiir! ; ! , j . ' r b i n n e n - en buitenland
•:••,: i. \<;•<•': v.nrd'.'n ;"ul)f>n dus waarschijnlijk geen zonnetjes staan
met een veelbetekenend 27 of 30
erbij.

Maar vvie weet. De mooie zomerzon
houdt misschien nu zelf wel even
vakantie na zijn overmatige inspanningen de afgelopen weken.
Even een tijdje er tussen uit. Maar
een mooi najaar in het verschiet
rou natuurlijk nooit wee zijn . . .
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Ex-voorzitter Methorst kan
de judosport niet loslaten
ZANDVOORT - In de week van voorzitter van de Judobond bezocht
17 tot 24 juli stond het sportcen- hij deze week in het verleden wel,
trum Papendal in het teken van maar na zijn afscheid als voorzitter
hij het toch niet geheel los kunde 28e internationale Judo Zo- heeft
nen laten. ,,Ik heb wel afstand genomerschool. Plaatsgenoot Jaap men, maar als judo-fanaat blijf je het
Methorst verwelkomde, als voor- judo-gebeuren volgen. En nu als
zitter van het organiserende co- medeorganisator wil ik er alles aan
mité, 230 judoka's uit diverse doen om deze week uit te laten
landen. Mede onder zijn leiding groeien tot de grootste in Europa. In
is de judoweck uitgegroeid tot Europa kijkt men vol ontzag aan teeen geweldig sportief gebeuren, gen een judostage in Beauvalon, het
mekka van de judosport, maar als ik
dat in de komende jaren nog de
trainingen vergelijk, zijn wij hier
grootser kan worden en dan tot veel verder. In Beauvalon wordt
de grootste judoweek van Euro- slechts 1,5 uur per dag getraind en
pa mag worden gerekend.
hier in PapendaJ kan 6 uur getraind
worden. Alles is op elkaar afgestemd,
Om een indruk te geven hoe intema- de judoka's kunnen by vier verschiltionaal deze week wel is kan het lende trainers terecht, maar het is
volgende worden gesteld. De 230 deel- geen verplichting. Dat het een succes
nemers kwamen uit 17 landen o.a. was blijkt wel uit het feit dat de
Finland, Noorwegen, Zweden, Frank- matten constant bezet waren", aldus
rijk, Duitsland, België en Israël. Ook Jaap Methorst, die verder stelt dat
de (gast)trainers waren van diverse deze week niet alleen voor de topjudonationaliteiten met o.a. wereldkam- ka's is georganiseerd maar dat tevens
pioen Hiroshi Minatoya uit Japan, veel recreatie-j udoèrs present zijn.
Wim Ruska (Olympisch en Wereld- „Het moet nou eenmaal uit de recreakampioen), Peter Snijder (trainer Ne- tieve tak komen om goede judoka's
derlands Team) en trainers uit Duits- op te leiden naar een topniveau. Daar
moetje de mensen enthousiast zien te
land en België.
Deze voor de 28e keer georganiseerde maken".
judoweek stond voor de eerste maal Buiten het judo kunnen de sporters
onder leiding van Jaap Methorst. Als zich tydens deze week voldoende ont-

spannen. In ae avonduren worden
voetbal- of tenniswedstrijden gehouden en ook kan men terecht op de
dans- of discoavond. Het geheel werd
afgesloten met een groot judotoemooi
in alle gewichtsklassen.

Judobond
Dat de ex-voorzitter nog volop meeleeft met het judo in Nederland staat
wel vast. Hij vindt het dan ook jammer dat er moeilijkheden zijn in het
hoofdbestuur inzake vermeende Orauduleuze handelingen. „Ik weiger te
geloven dat frauduleus is gehandeld
door leden van het bondsbestuur. Dit
is onmogelijk. Misschien zijn ze wat
nonchalant geweest met het medeondertekenen van rekeningen en declaraties, die onjuist waren. Het gaat
uiteindelijk, heb ik begrepen, om
15.000 gulden. Dat had ook intern
geregeld kunnen worden. Wat dacht
je dat er zou gebeuren als de accountantsdienst van cultuur en rnaatschappelijk werk ook eens gingen
neuzen bij andere sportbonden? Naar
mijn mening zou er dan veel meer
boven water komen. Hieruit stel ik de
vraag of het niet beter is de sportbonden professioneel te leiden door bijvoorbeeld managers, die daarvoor

worden betaald. In de meeste bonden
doen de bestuursleden hun werk voor
niets en daarin gaat bijzonder veel
tijd zitten. Desondanks is er bij velen
hart voor de zaak. Het is dan ook te
begrijpen dat er door amateurs fouten
worden gemaakt".
Om op de judoweek terug te komen
hoopt Methorst er de komende jaren
bij te zrjn. „Het werk trekt mij bijzonder aan, met medewerking van een
aantal mensen, o.a. Chiel Groos en
personeel van het bondsbureau t.w. F.
Luijkenaar en K. v. d. Graaf hebben
we een fantastische week gehad,
waarin je vaak moet optreden als een
vader en moeder tegelijk. Problemen
bij deelnemers komen altijd bij je
terecht en deze worden dan ook wel
opgelost, maar het vergt toch wel wat
van je. Ook het financiële gedeelte
baart je soms wel zorgen. Om het
geheel rond te krijgen (kosten ƒ
80.000,-) heb je nog wel eens kopzorgen. Maar ook dat is gelukt. Met
selfsupporting hebben we het geheel
keurig rond kunnen krijgen", vertelt
een enthousiaste Methorst, die er volgend jaar opnieuw bij wil zijn en ook
het jaar daarna, wat de 30e week
betekent. „Dat jaar moet als mijlpaal
iets bijzonders worden", stelt hij tot
slot en hem kennende hoeft hier niet
aan worden getwijfeld.

De Grot v oor een
sfeervol avondje uit
ZANDVOORT - Het uitgaanscentrum in Zandvoort is verrijkt met
een sfeervol en gezellig etablissement, namelijk Bar-Dancing De
Grot, dat sinds kort door het echtpaar Jan en Annie Grootjens is
geopend.
Het voormalig Estoril aan de Dr
Mezgerstraat is onherkenbaar veranderd, want met zeer veel zorg en
liefde heeft de vakman Grootjens
er een verzorgde en aparte sfeer
geschapen.
Grootjens is geen onbekende in

het vak, in zijn vroegere woonplaats Krommenie heeft hij al twee
zaken en hij en zijn vrouw zijn dan
ook vast van plan van „De Grot"
in Zandvoort een succes te maken.
„Wij richten ons bewust op het
publiek dat zich niet direct thuis
voelt in een disco, maar toch nog
wel eens een gezellig avondje uit
wil en hierbij de dansvloer niet
schuwt", zegt Annie Grootjens.
Een goede gelegenheid om met De
Grot en de eigenaars kennis te
maken is ongetwijfeld het komen-

de jazz-festival „Jazz behind th£
Beach", want de contacten met d«
organisatie zijn al gelegd, en „De
Grot" zal dan ook op vrijdagavond
6 augustus deelnemen aan hè
„Jazz behind the bar" gebeuren.
Voor degene die al eerder een kijkje gaat nemen, en een drankje wil
nuttigen tegen zeer redelijke prijzen kan hiervoor terecht in de Dr
Mezgerstraat 48 in Zandvoort, vlak
bij het Dolfirama en het station.
De Dr Mezgerstraat bevindt zich
achter de Burgemeester Van Alphenstraat. „Voor sommige yrienden en bekenden is het moeilijk te
vinden, dat hebben we wel ,gehpord, vandaar dat wij dit er altijd
bij vertellen", zegt Grootjens.
Vlak bij Bouwes Palace, geopend
van 21.00-03.00 uur, tel.: 0250719172.

Zeeschuimers houden
leiding op langebaan
Groepsfoto: deelnemers met geheel links Jaap Methorst.

EEN GOUDEN GREEP

50% kortingop'n
g//mmenc/e auto
SHAMPOO
WASPAKKET

UIT DE
SUPER VOORDELIGE
LP-KOLLEKTIE
Paul Anka f 9.95 - The Manhattans f 9,95 - Guy Mitchel
f 9,95 - Johnny Cash f 9,95 Dr. Hook & The Medicine
show f 9,95 - Redbone f 9,95 West Side Story f 9,95 - Donovan f 9,95 - Albert Hammond
f 9.95 - The Byrds / 9.95 - Ray
Conniff f 9,95 - Johnny Ray
f 9,95 - The Three Degrees
/ 9,95 - Various Artists f 9.95 Marty Robbins f 9,95 - Frankie
Laine f 9,95 - The Mark &
Clark Band f 9,95 - Tammy
Wynette / 9,95 - The Kilima
Hawaiians f 9,95 - Little
Richardf9,95
bij:

RADIO PEETERS
BEELD en GELUID
Haltestraat 56
Tel. 1 36 18

uitzicht op dtc imposante
en gezellige ski -piste.

NOORSE GARNALEN COCKTAIL

Noorse garnalen met een geraffineerde
cocktailsaus, geserveerd met toast
... H. 5.95

*
*
*
*
*
*
*
*
*
X*
*
*
*

SHELL STATION GEERLING
Hogc\vcg2.2042 GH Zandvoort.Tel.- 02507-12240.

Hele varkenshaas met champignonroomsaus. Geserveerd met Parijse aardappeltjes en frites, diverse soorten
groenten en gemengde satade.
..n. 18.95

SORBET
Een ouderwets hoog sorbet-glas gevuld
met roomijs, vruchtensaus, fruit en
slagroom. ... fl. 3.95

*
*

KOtTIE "MEX1CAN"
Een glas met daarin bruine basterdsuikcr,
flinke scheut "Tia Mana", koffie en
daarop royaal slagroom. ... fl. 4.95

Jf
*

VOOR INLICHTINGEN:

*

Dr. C.A. Gerkcsstraat 80, tel.: 02507-13287
Boulevard Barnaat, Zandvoort. Tel.: 02507-15098.

VARKENSHAASJE "PARISIENNE"

*
X*

V

RESTAURANT DEMEERBERG

Ronde van Winkel
voor Wim Koene
ZANDVOORT - Nadat Wim
Koene in de Ronde van Zandvoort niet voor een eerste
plaats in aanmerking kwam
heeft hij zich afgelopen zaterdag enigszins kunnen revancheren door de Ronde van
Winkel op zijn naam te brengen.

HET SCHEELT GULDENS
PERFEKTE

** DIRKSON
In onze

KADO ARTIKELENAFDELING
TOT 50% KORTING
PEETERS ZANDVOORT
BEELD en GELUID
Haltestraat 56

Home-trainer
wedstrijden
ZANDVOORT - Tijdens de
Zandvoprtse
zwemvier
daagse in het zwembad D(
Duinpan zullen de home
trainerkampioenschappen
van Zandvoort worden ge
houden. Maandag aan
staande beginnen deze wed
strijden met de voorronden
terwijl de finales op vrijdag
20 augustus op het pro
gramma staan. In divers^
categorieën en over afstam
den van 500 en 1000 meteri
wordt om de topplaatsei
gestreden.
Aanmeldes kan nu bij d
organisator, Peter Verstee
ge, Haltestraat 18, tel. 1449
en op 16 augustus in hè
zwembad.

WIE DANST IS (BLIJFT) JONG!

SCHOLFILET "PICASSO"

Scholfilet geserveerd met een royaal
garnituurvan vruchten en remouladesaus. ... fl. 12.95

respectievelijk voorbereiding voor de
Europese jeugdkampioenschappen in
Innsbrück. Tjjdens de komende
zwemvierdaagse in zwembad De
Duinpan helpen de Zeeschuimers niet
alleen actief bij de organisatie maar
zullen ook duidelijk laten zien welke
zwemmogelijkheden er binnen de vereniging zijn. Woensdagavond geven
de kunstzwemsters demonstraties
terwijl voor aankomende waterpoloèers gelegenheid bestaat om hun
schotvaardigheid uit te proberen op
een uitmuntende waterpolokeeper.
Daarvoor is uitgenodigd de keeper
van het Nationale waterpolo-zevental
(zojuist terug uit Equador) Wouly de
Bie. Alle informatie over zwemmen is
natuurlijk verkrijgbaar in de stand
van de Zeeschuimers waar ook loten
verkocht zullen worden. Prijstrekking
op vrijdagavond 20 augustus.

Deze ronde van Winkel bestond uit
twee onderdelen, namelijk een afvalrit en een tijdrit. By de afvalrit valt
steeds de laatste renner die de finish
passeert af, terwijl by elke ronde punten zijn te verdienen voor de eerste
drie aankomenden. In dit onderdeel
plaatste Wim Koene zich, uit een
deelnemersveld van 28 sterke NoordHollandse coureurs, als derde.
Een uur later volgde een tijdrit over 2
km., waarin Wim Koene opnieuw by
de allerbesten reed. Slecht met miniem verschil werd hij verwezen naar
een tweede plaats. Door dit resultaat
legde Wim Koene beslag op een eerste
plaats in het totaalklassement.
Een dag later was de aktieve Koene
opnieuw by de voorsten te vinden in
de Ronde van Monniekendam. In deze rit over een halfuur achter derny's
bereikte hij een zeer verdienstelijke
vijfde plaats.

Voor vriendelijke bediening en goede kwaliteit
tegen een redelijke prijs.

*

SHELL STATION DUINZICHT EN BOULEVARD

Zaterdag in Strljen (2 km schoolslag)
en zondag In Den Bosch (3 km) hield
Marjolein Phaff de konkurrentie duideltjk op afstand en zegevierde tweemaal. BU de heren schoolslag in StrUen bracht Hans Jansen de Zeeschuimers Ron Phaff, Mare Hommes en
Koen Lucas wederom een nederlaag
toe door als eerste te eindigen en de
overige ereplaatsen aan de Zeeschuimers te laten.
Zondag in Den Bosch waren de Zeeschuierms beter in vorm en tikten als
een, twee en drie aan in de volgorde
Ron Phaff, Mare Hommes en Koen
Lucas. als dit trio in dit tempo en met
deze successen blijft doorgaan kan de
zwemkroniekbeker voor het snelste
verenigingsdrietal de Zeeschuimers
bijna niet meer ontgaan.
Ook brj de vrije slag waar de concurrentie nog sterker is boekten de Zeeschuimers weer betere tijden. Erik
Wempe was bijzonder trots op zijn
tweede plaats bjj de 400 meter vrije
slag, Michiel van Warmerdam werd
vijfde, de oudere clubgenoten zoals
Emmy Koning, Ingrid van de Fits,
Wander Halderman, Nico Wempe en
Jaco Koning, Sandra van de Fits

DEMEERBERG

*
*
*

Bestaande uit een goede, grote spons en twee
Oacons shampoowas. Reinigt, glanst en beschermt
en is bovendien roestwerend.
ja, u ziet het goed. Op ons Shell station krijgt
u tijdelijk ruim 50% korting op zo'n shampoo-waspakket. Dus kom snel.want die korting geldt zolang
de voorraad strekt!

ZANDVOORT - De lange- zwommen zich duidelijk In de kopgroep, maar bereikten geen ereplaatbaan-wedstrijdzwemmers en sen.
zwemsters van de Zandvoort- De Zeeschuimster Ria Willemse, titelse Zwem & Poloclub de Zee- houdstr 1981 /1982 op de langebaan
schuimers hebben het afgelo- was, evenals Petra Hillenius (jeugdop de schoolslag) niet aanpen weekend weer prima re- kampioene
wezig wegens deelname aan de wesultaten geboekt.
reldkampioenschappen in Equador
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Arnolduspark 10 - Hoofddorp
Telefoon: (02503) 10i39
v'olg de borden sportcomplex

DANSSTUDIO

H. v.d. MOOLEN
(dir. E.C. v.d. Moolen-v. Versevela;
Lid N.V.D. - F.D.O. - G.P.T.D. (Eng.)
*****(dansschool).
Ook dit jaar gaat ons nieuwe seizoen weer van start in de ze weeK'
van s :ptember. zowel voor beginners als voor gevorderden,.
gehuwd of ongehuwd, in alle leeftijdsgroepen.
Ons lesprogramma, bestaat uit:
BALLROOM, LATIN-AMERICAN, OLD-TIMEen DISCODANSEN.
Het inschrijfgeld, te voldoen bij opgave, bedraagt / 35,- p. pers.,
Reductie bij contante betaling.
Inschrijving: vanaf 14 augustus, dagelijks aan onze studio, off
telefonisch tussen 19.00 en 21.00 uur, behalve zondags.
Vanzelfsprekend gaat bij ons kwaliteit boven kwantiteit, dus:

DANSEN

DOEN!!

Koediefslaan 27 Heemstede Telefoon 023-281621.
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REACTIE COMMANDANT PAAP:

(foto: W. Berlott)

Het pand stond er zo bij, na de brand

Duitse vrouw komt om het leven

Vuur verwoest pand waarin
gezinnen en gasten zaten
'

ZANDVOORT - Het pand aan
de Haarlemmerstraat nr. 8 en
10 in Zandvoort, dat zondagochtend vroeg, even na drieën
in lichterlaaie raakte en
waarbij de 42-jarige Westduitse vrouw K. Finke-Brust
om het leven kwam, is zo goed
als volledig verwoest en zal,
volgens de eigenaar, de heer
A. Vossen, te zijner tijd weer
helemaal van de grond af
moeten worden opgebouwd.
Hij zei voldoende te zijn verzekerd,
om dat mogelijk te maken. „We wachten maar af', aldus Vossen, die met
zijn vrouw en kinderen bij familie in
de Zandvoortse Gerkestraat is ondergebracht en momenteel pogingen
doet om via de gemeente tijdelijk een
woning te kunnen betrekken: „Bij
familie kun je niet al te lang blijven,
dat wekt op den duur irritaties op."
Het vuur, dat even na drieèn, na
zaterdagnacht moet zijn ontstaan,
moet zich in een ommezien hebben
verbreid. Rond tien minuten over drie
kwam de melding bij de brandweer en
politie binnen die zich vervolgens
naar de plaats van bestemming
spoedden, waar de brand al in volle
hevigheid aan de gang was en gasten
in dat pand druk bezig waren - in
totaal waren tweeendertig mensen

JL

aanwezig - zichzelf in veiligheid te
brengen. Ze konden zo goed en zo
kwaad als dat kon, een uitweg zoeken
via het linkerpand, langs de begane
grond en veranda. Daarbij hebben
brandweer en politie assistentie kunnen verlenen, „maar nog meer en dat
moet zeker gezegd worden", aldus
brandweercommandant K. Paap,
„heeft de heer Vossen zelf veel reddingspogingen ondernomen."

ruim dertig man werkte, kon het vuur
binnen een uur onder controle krijgen, maar moest enige uren doorgaan
met het nablussen. De gasten die in
eerste instantie onderdak ontvingen
van toegeschoten buren in de straat
en naasu;. jrngeving, hebben zich later
voor onderdak in Bouwes kunnen verzamelen. Aldaar heeft ook het Rode
Kruis zich over hen ontfermd.

Bij die pogingen kon hij onder meer
de Duitser Finke, die op de eerste
verdieping met zijn vrouw door de
brand in gevaar verkeerde, hulp bieden en in veiligheid brengen. Vossen
liep daarbij brandwonden op aan zijn '
voeten en benen. De vrouw kon echter
niet meer tijdig worden gered. Geruchten als zou zij niet van de eerste
verdieping hebben willen springen en
zich vervolgens hebben opgesloten in
het toilet, worden door de brandweercommdandant ontzenuwd. „Zij moet
min of meer door de brand zijn verrast
op haar kamer en zou naar de uitgang
hebben gezocht. Wij hebben haar althans gevonden met de sleutel in de
hand; zij moet snel bedwelmd zijn
geraakt door de verstikkende rookontwikkeling; een toilet was op de
eerste verdieping niet aanwezig."

Over de oorzaak van de brand is
feitelijk niets te zeggen omdat niet
vaststaat waar het vuur begon. Uit
een eerste onderzoek kon wel „voorzichtig" worden geconstateerd, dat
het vuur ergens bij het trappehuis op
de begane grond in het rechterhuis
kan zijn begonnen, omdat daar de
sterkste brandsporen voorkwamen.
Monsters zijn daar genomen, om daarover enige zekerheid te verkrijgen.

Ook wordt brandstichting niet geheel
uitgesloten, want uit een relaas van
één van de gasten zou naar voren z^jn
gekomen dat bij het begin van de
brand achter in de tuin van het pand
één of twee .jongens" gezien zijn, die
met de brand iets uitstaande zouden
hebben. Ook was glasgerinkel gehoord en zou iets naar oinnen zijn
gegooid, maar dit laatste heeft niemand officieel kunnen bevestigen.
Oorzaak
Ook de familie Vossen niet. Wel ligt
De brandweer die met drie brand- het trappehuis, zo kon worden gezegd,
weerwagens aanwezig was en met vlak bij de tuindeur.

EXPLOITATIEKOSTEN ZIJN NU ,ROND'

Tweede voorstel ligt klaar
voor nieuwbouw wijkcentrum
ZANDVOORT - Een voorstel
ligt klaar van burgemeester en
wethouders van Zandvoort
om een bedrag beschikbaar te
stellen voor de nieuwbouw
van het wijkcentrum 't Stek-

,WURF-PRAET'

De zeumer laikt
veurbai. Wat mai
aengaet, mag't nog
wel 'n paer wekies
dure want je kraigt
d'r niet gauw genogt
van.

kie. Tegelijk is in dat voorstel
vermeld hoe de exploitatiekosten van het Stekkie in eerste instantie kan worden verantwoord op de gemeentelijke
begroting. Van dit laatste hing
het wel of niet doorgaan af van
de nieuwbouw.
Die exploitatiekosten zijn door „bijstelling" met zo'n tienduizend gulden
verlaagd en komen neer op een bedrag van ƒ 89.000,-. waarbij nog niet
gerekend is de eventueel te verwachten nadelige invloed van de gewijzigde situatie op de post schoonmaken
van de Van Pagéehal - geraamd op
ƒ 10.000,- a ƒ 15.000- per jaar en het
eventueel aantrekken van een sociaal-cultureel werker of opbouwwerker, voor wie de kosten ongeveer
ƒ 60.000,- per jaar bedragen.
Het „kale", te verwachten exploitatietekort kan nu, volgens de wethouder
van financiën, worden verantwoord
op de gemeentelijke begroting 1982 /
1983, waarin financiële ruimte is gcvonden. Eén en ander kwam eerder in
een raadsvergadering van 25 mei dit
jaar aan de orde, maar toen kon de
raad zich te weinig over de mogelijke
exploitatiekosten laten, voorlichten.
De raad besliste, dat daarover nog
meer duidelijkheid moest komen.
Daarna zijn in de commissie financiën
meer concretere gegevens omtrent de,
dekking van de exploitatiekosten op

tafel gekomen. Er bleek financiële
ruimte te verwachten te zijn, maar
tegelijk zouden de inwoners van
Zandvoort tevens moeten inleveren
via omhooggaande watertarieven die
neer zouden komen op een extra heffing boven de normale tien procent
trendmatige verhoging.
De nieuwbouw zelf vergt een bedrag
van ƒ861.000,-, waarin de kosten zitten begrepen van het bouwrijp maken
van de grond en de tuinaanleg. De
kosten zullen ten laste kunnen komen
van de post „stadsuitleg". Het ontwerp van de nieuwbouw was al voorgelegd door het architectenbureau
Van der Bom en Ingwersen. Kosten
daarvoor ƒ 52.640,- (voor schetsplan
en bestekklaarmaken), waren al eerder beschikbaar gesteld.

KWF-collecte
ZANDVOORT - De jaarlijkse collecte voor het Koningin Wilhelmina
Fonds, de Kankerbestrijding, wordt
ook in Zandvoort vanaf maandag 23
augustus gehouden. Vorig jaar bracht
de collecte, in 1500 Nederlandse plaatsen gehouden, 10,5 miljoen gulden op,
die voor wetenschappelijk onderzoek
naar kankerbestrijding is gebruikt.
Ook dit jaar is er weer veel geld nodig
voor dergelijk onderzoek. Voor informatie over het KWF is een speciale
informatie telefoonlijn geopend, tel.
020-644044.

„Nooit heb ik geweten dat in het
pand aan de Haarlemmerstraat
ook gasten als in een pension met
's morgens ontbijt, een onderdak
vonden. Ik wist niet beter dan dat
er twee gezinnen woonden met
nogal wat kinderen. Het pand
bleek ingesteld, zo mag nu worden
geconcludeerd, op komende en
gaande gasten voor wie kamers
beschikbaar waren, maar voor
wie geen enkele brandbeveiliging
was getroffen. Er waren zelfs geen
brandblusapparatcn in huis", zegt
brandweercommandant
van
Zandvoort de heer K. Paap, die
het absoluut oneens is met het feit
dat met betrekking tot het pand
over kamcrverhuur door partikulieren wordt gesproken, waardoor
de voorwaarden zouden zijn te
ontduiken die wel voor een pension gelden, waarbij wél de
brandbeveliging een voorschrift
is.
„Wij hebben hier te maken met
een pand, waarin - naast de families - méér dan vijf gasten aanwezig waren en waarbij dan gcsproken moet worden, volgens de
plaatselijke gemeentelijke verordening, van een pension. Maar aan
brandbeveiliging was niets gedaan. De kamertjes bestonden uit
houten schroten terwijl ook nog
de ene woning met de andere in
verbinding stond door twee gangen, waardoor het vuur te allen
tijde vrij spel zou hebben gehad.
Het pand zou dus zeker nooit het
predicaat „brandveilig" hebben
gekregen."

Meldingsplicht

Strijd is er inmiddels of het betreffende pand onder de regels valt die voor
een pension gelden. De heer Vossen
ontkent dat hij pension „houdt" en
zegt dat gesproken moet worden van
kamerverhuur brj partikulieren. „En
dan ben je toch vrij om te dcen en te
laten wat je wilt. Je mag dan in die
sfeer gasten ontvangen, zonder dat je
aan verschillende voorwaarden behoeft te voldoen. Zo was er ook geen
brandbeveiligingssysteem of speciale
voorzieningen als brandblusapparaten. En als je over nooduitgangen
spreekt, dan had je beneden en boven
in het pand voldoende mogelijkheden
om weg te komen." Het pand, zo in
het jaar 1910 aan de Haarlemmerstraat gebouwd, heeft een tijdlang
toebehoord aan de moeder van de
heer Vossen. Zij had daar enige tijd
„pension" gehouden maar hield daar
zeven jaar geleden mee op. „Het was
een huurpand", zegt Vossen, „dat later door mijn moeder kon worden
aangekocht. Later werd ik eigenaar
en toen kwam in het pand ook de
familie Van Dam wonen. Wij zaten
daar in de ene woning met man en
vrouw en drie kinderen en zij met man
en vrouw en zeven kinderen in x de
andere woning. En dan nog eens de
grootouders. Kamers zijn we gaan
verhuren, omdat die mogelijkheid
daartoe bestond. We hebben het één
en ander in de loop der jaren vertimmerd en tot iets moois gemaakt."

ZANDVOORT - In de bibliotheek
aan de Prinsesseweg 34 wordt op vrijdag 20 augustus om 21 uur de iilm
„Spellbound" van Alfred Hitchcock
gdraaid. De toegang is gratis, de voorstelling wordt voor een koffiepauze
onderbroken. De film gaat over een
man die achtervolgd wordt door
schuldgevoelens, over iets waar hrj
tijdens zijn jeugd mee geconfronteerd
werd. Later komt hij in een zelfde
situatie terecht, klapt in elkaar, lijdt
aan geheugenverlies en zo heeft

„Ik weet maar al te goed natuurlijk, dat in Zandvoort op deze
manier vele gasten in het zomerseizoen met name, worden ondergebracht. Het begint altijd van
„kunnen we niets verhuren?" En
dat eindigt in veel gevallen met
steeds meer verhuren en zelf in
caravan of schuurtje zit,*.: 3. M-,ar
in het algemeen weten yeien niet,
dat als je méér dan vijf mensen
logies en ontbijt verschaft, dan
opeens sprake is van pension houden. Waarbij meteen dan ook een
meldingsplicht gaat gelden en
brandbeveiligingsmaatregelen
van kracht zijn".
„Mensen zouden die plicht moeten
nakomen, maar het wordt niet
altijd gedaan. Dan zeg ik toch, je
hebt ten aanzien van je gasten
toch een zekere verantwoordelijkbeid op je genomen, waar brandbeveiliging van je pand toch een
onderdeel van is?

Neus gestoten
„Precies kan ik niet zeggen, maar
ik denk dat in Zandvoort zo'n
honderd hotels en pensions officieel staan ingeschreven die ook
officieel
brandbeveiligd zijn.
Daarnaast - en dat is absoluut een
schatting - zul je zo'n tweehonderd pensions hebben, die niet
zijn aangemeld en die dus ook niet
brandveilig zijn. Daar doe je in
principe niet veel tegen. Die keren
dat je lucht kreeg van een pension, dat officieel niet als zodanig
stond geregistreerd, konden wij
evenzovele keren onze neus stoten, omdat gezegd werd: „dit is
een privé woning, wij hoeven u
niet binnen te laten". Doch als
bouw en woningtoezicht, een
ambtenaar daarvan, zoiets tegenkomt, dan kan hij zeker volgens
de gemeentelijke verordening
maatregelen nemen en zeggen dat
het pension niet voldoet en niet
officieel staat ingeschreven."
„Weinig, nogmaals, kunnen wij
uitrichten. Maar laat de brand die
gewoed heeft in dat pand dat pension was, een voorbeeld zijn voor
anderen die ook pension houden
en die ik zou willen adviseren
alsnog contact op te nemen met de
brandweer, of zich te laten registreren bij de gemeente waar de
formulieren klaarliggen",
„'t Is ook niet zo, dat de VW in
Zandvoort automatisch nagaat of
een pension of kamerverhuurbedrijf heeft zorggedragen voor de
brandbeveiliging. Zij kijk puur of
de kamers schoon en in orde zijn,
opdat de gast niets aan te merken
heeft. De brandbeveiliging, dat is
het pakkie aan van elke pensionhouder. Wij, van de brandweer
zijn er weer om precies uit te
dokteren welke maatregelen hij
kan nemen in zijn huis."/

Uitbreiding
parkeervakken
ZANDVOORT - Bij de meest noordelijke flat aan de Keesomstraat in
Zandvoort, zal, als de raad daarmee
akkoord gaat, de parkeervakken met
negen stuks worden uitgebreid, terwijl het trottoir bij de ingang van de
flat wordt vergroot en wordt voorzien van tien fictsenstandaards. De
kosten zijn met elkaar ongeveer
ƒ 13.000,-.

Eerder had een flatcommissie in de
periode van 22 maart tot en met 6
april dit jaar, tellingen gehouden betreffende het aantal geparkeerde en
onjuist geparkeerde auto's. Op basis
van de uitslag van de tellingen kon
worden gesteld, dat er 36 parkeerplaatsen beschikbaar zijn, terwijl er
behoefte bleek te zijn aan 42 parkeervakken. De coördinatiecommissie
verkeer is naar aanleiding daarvan
van mening, dat een uitbreiding met
negen parkeerplaatsen, ruimschoots
voldoende is. In een eerder gedaan
voorstel van het college was sprake
van uitbreiding met zeventien parkeervakken.

Kennismakingsweek
ZANDVOORT - De Chr. MAVOschool Jaap Kiewiet houdt zoals ieder
jaar ook dit jaar een kennismakingsweek voor nieuwe brugklasleerlingen.
Dit jaar zal er een weekje naar Ameland getogen worden en wel van 23 tot
en met 27 augustus. Een uitvoerig
programma zal de brugklassertjes elkaar en de leerkrachten wat beter
doen leren kennen.

Uw krant
niet ontvangen?
Bel vrijdag vóór 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

171

Spellbound
in de bib
Hitchcock het draaiboek voor een
thriller.
Verwacht worden op 3 september de
film A man called horse en op 17
september de film Les e-ifants du
paradis.
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Ik weet natuurlijk ook, dat ais
iedereen die gasten houdt in
Zandvoort en die niet officieel als
pensionhouder te boek staat en
zich zou melden, het gros niet
meer aan „gasten onderdak verlenen" zou doen, omdat ze grote
investeringen moeten plegen voor
het brandveilig maken van hun
pand. In veel gevallen zou tevens
uit de bus komen, dat verschillende oude panden bijvoorbeeld, in
het geheel of gedeeltelijk niet geschikt zijn voor het houden van
pension, omdat ze uit brandveiligheidsoverwegingen haast niet
meer te vertrouwen zijn ter wille
van een brandveiligheidsverklaring."

ZANDVOORT - In het centrum van
Zandvoort heeft zaterdag 21 augustus
de welhaast traditionele Solex-race
plaats, waarbij alles wat maar voortbewogen kan worden cloor een Solexmotor aan bod komt. De happening,
georganiseerd door de Motor- en Autoclub Zandvoort gaat ongeveer om
13.00 uur van start op net Raadhuisplein. Aldaar zijn de bouwsels die
kunnen rijden te zien. Daar ook zal
een jury, bestaande uit onder meer
motorsportspeaker Jan de Rooy en
televisiecommentator Frans Henrichs, een oordeel vellen over de „inzendingen".
De „race" zelf begint 's avond om
20.00 uur op het Gasthuisplein, waarbrj het commentaar wordt geleverd
door Jan de Rooy. Bij dit spektakel,
waarvoor zich ruim veertig deelnemers hebben ingeschreven en waarbij
de voertuigen die worden ingezet •
evenals tijdens de presentatie - moeten zijn voorzien van het authentieke
Solex-motorblokje, wordt geen entreegeld geheven.

<

Postcode:
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Giro/Banknr.:
Ik betaal per jaar f 31,20, per half jaar f 16,50, per kwartaal / 9,00.
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Dolfijn is
ZANDVOORT - „Red je" de wits- „staat op springen" aldus Slootnuitdolfijn is zwanger. Dolfijnen- maker. Wit.Miuitdolfijn Hed Je zal
trainer John Slootmaker van het in liet Dolfirama blijven. SlootDolfirama is hier de afgelopen maher had al de dag dat de dolfijn
week achtergekomen. Over een werd gevangen een toezegging
maand of vier zal Red Je haar van hot ministerie van CKM, dat
kind na 12 maanden zwanger- mocht de dolfijn blijven leven, zij
schap baren.
in het Dolfirama mocht blijven
De witsnuitdolfijn werd 29 juli zwemmen. Volgens Slootmaker
uitgeput voor de kust van Zand- moet dat voorlopig ook wel, want
voort gevangen en naar het Dolfi- liet dier heeft het aan haar longen.
rama overgebracht. Het dier leek Het duurt nog maanden voordat
naast uitgeput ook ziek, maar om- die longen weer beter zijn.
dat de dolfijn zich nu meer thuis
voelt in het Dolfirama en daarom
ook voor het raam van het bad Op de futo van Berlott de dolfijn
durft te zwemmen, is nu vast ko- nog in slechter toestanden: toen
mcn te staan dat zij zwanger is. moest het dier nog op een net
worden gelegd om zinken te voorRed Je is niet de enige dolfijn in komen. Nu voelt het dier itich
verwachting: ook de dolfijn Baby helemaal thuis in het Dolfirama,
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Ze zijn er weer
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Grote Krocht 9-15 • Zandvoort

Krocht
Uw adres voor:

boeken
tijdschriften
stripboeken
kantoorartikelen
rookwaren
staatsloten
toto/lotto

Grote Krocht 17, Zandvoort

REINIGEN • STOMEN • PERSEN

Nieuwe oogst

Groe Krocht 23
tel. 14404

13212
auto • brand - leven
alle verzekeringen

ELLEN CATS
IIONDINKAPSALON
van maandag t/m vrijdag
van 8.30-12.30 en van 13.00-18.00 uur,
zaterdag van 9.00-13.00 uur geopend.

Grote Krocht 21 - Telefoon 1 25 74.

Doe maar !

Maak blij met bloemen van:

Scheren, knippen, wassen,
t r i m m e n , plukken en parasietenbchandeling van U\v rasof bastaardhond. Ook voor
nsharige k a t t e n . Voor afspraak: tel. 02507-12773, Ir.
r-ricdiioffplein 10-Zandvoort.^

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN

HaStestraat65
Zandvcx>rt
l el. 1 20 60

De specialist in al uw
bloemperken.

Deskundig advies
Voor al uw

Ook uw Duitse munten nemen wij tegen
een goede koers aan.

PENS
95
KOPVLEES .150
KUIKENMAAG
200
KIPPEVLEES.140
DIEPVRIES:

EENDAGSHAANTJES

reisbureau

50 stuks
100 stuks

touringcar-verhuur

KllfMH

400
750

Wezenbeek
DIERENSPECIAALZAAK
Grote Krocht 28
Zandvoort

Grote Krocht 20, telefoon 12560-13203

redenen om uw voDe
juist bij onstebrengen.

G. Kol
Schuitengat 7.
telefoon

GROTE KROCHT 21 - 2ANDVOORT
TELEFOON 02507-1 2574

Ons wisselkantoor is elke dag
geopend.

Uw volle fotorolletje laten wij - fotovakgratis Selekt Foto-Opbergcassette.
mensen - door Kodak zélf ontwikkelen en
Handig thuis maar ook
afdrukken op het befaamde Kodak papier.
makkelijk als u op reis gaat en uw
Dan krijgt u prachtige kleurenfoto's die
foto's mee wilt nemen.
zeker een naam mogen hebben: Kodak
Dus zijn er in totaal 4 redeSelekt Prints.
nen om bij ons binnen te stappen:
Om het verschil te zien hoefje geen vak- 1. De zekerheid, dat uw Kodak
kleurenrollerje van konstante
man te zijn. U herkent ze ook aan het speciale
stempel van het
kwaliteit is.
tpttktndc tówrnl.
Kodak Laborato2. De zekerheid van een graag
rium achterop.
gegeven advies, wij heten niet voor niets
En u krijgt ze
Selekt fotovakmensen.
samen met een
3. De zekerheid van kwaliteits kleurenfoto's:
Kodak Selekt Prints.
4. Een gratis Selekt Foto-Opbergcassette bij
uv.' Kodak Selekt Prints in de periode juli
t/m oktober.

r'rr\fia«miiia

2. l'-i- &>JJt S W; /vr.i'

.

.
..
athurcpiKi:loto'i,uh{ibc.nii roer

Neem het zekere voor
het onzekere. Kies de beste
garantie voor kwaliteit En
vraag naar Kodak Selekt
Prints met de
"
gratis Selekt FotoOpbergcassette.

De Selekt Foto-Opbergcassette.Gratis bij Kodak Selekt Prints

SANITAIRE INRICHTINGEN,

Cine-Foto Bakels
Kerkstraat 29-31, Zandvoort
Café - Restaurant Delicia

WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/1251B

Kerkstraat 16 - Tel. l 22 70
Veilinggebouw
De Witte Zwaan
in- en verkoop en
opslajjyan inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel. 12164/13713,
na 18.00 uur 16658.
Fa. WAiERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

AUTORIJSCHOOL
Phil Waaning

Kwaliteit, service en prijs ! ! !
Dat zijn onze kenmerken.

Specialiteiten:
Bief stuk Champignons
Bief stuk Pepersaus
Biefstuk Stroganoffsaus
Duitse Biefstuk
Tournedos Champignons
Steak Delicia 300 gr.

RIJKSGEDIPLOMEERD

(verse paprika, uien en champignons)

Aangesloten bij de
V2R.
Brugstraat 20,
telefoon
02507-12071

Entrecôte
Varkenshaasje
T-bone steak, 500 gr.
Nasi Goreng Spec.
Bami Goreng Spec.
Macaroni, ham en kaas
Goulash met rijst en doperwten

Hang- en legkast
172 cm hoog, 50 cm
diep, 97 cm breed

169,Het Kastenhuis

Voor de kinderen:
Kroket met frites
Frikadel met frites
en heerlijke pannekoeken

Onze vleesgerechten zijn allen voorzien van
FRITES of GEBAKKEN AARDAPPELEN, DIV. VERSE GROENTEN.

Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

houdt een voorlichtingsavond over

KOKEN, BAKKEN en BRADEN!
Woensdag 1 september om 19.30 uur in het gemeenschapshuis.

Looman optiek, geeft u graag en geheel vrijblijvend deskundige
informatie over alle soorten kontaktlenzen. Wilt u lenzen met een leesstukje,
getinte, harde, zachte of flexibele lenzen? Heeft u al eens lenzen geprobeerd
en lukte dat toen niet? Kom 'ns praten, Looman heeft gegarandeerd
het juiste antwoord op uw vragen!

Exclusieve, betaalbare
brilmode - Erkend
kontaktlensspecialist

Haltestraat 5,
Zandvoort,
telefoon 12147

OPTIEK

Welkom voor een boeiend avondje onder het genot van een kopje koffie. Jupiter demonstreert de
beroemde Fissier pannen voor gas, elektrisch en het keramisch kookgebeuren. Snelkookpannen met
2 standen en automatisch de juiste aankooktijd. Braad- en kookpannen met perfekt deksel met regelknop
en Teflonlaag waar nodig. Ook fluitketels, melkkokers, koeke- en hapjespannen. Energiezuinig met
dikke bodem en handvriendelijke grepen, ovenvast tot 280 °C. Kijk en ontdek hoe prettig het met
Fissier pannen werkt.
HAAL TEVOREN HET GRATIS ENTREEBEWIJS BIJ JUPITER!
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WANDELBOS
GROENEND AAL

Rijk aan cultuurhistorie
HEEMSTEDE - Bijna zeventig jaar is Heemstede
in het bezit van het fraaie landgoed „Groenendaal". Met vooruitziende blik werd het in 1913
door de gemeente aangekocht om de inwoners
gelegenheid te geven binnen de eigen gemeente
boswandelingen te maken. Er was wel veel natuurschoon in de omgeving maar meestal in de
vorm van particuliere landgoederen - en deze
waren voor het publiek niet toegankelijk.
In 1948 werd het bos uitgebreid door de aankoop
van het aangrenzende landgoed „Meer en Berg"
en sindsdien bezit de gemeente een prachtig
natuurgebied, dat tot ver buiten Heemstede bekendstaat als het „Wandelbos Groenendaal".
Hoezeer de Heemstedenaren zich betrokken voelen bij het wel en wee van het bos, bleek de
afgelopen jaren, tijdens hoorzittingen en uit ingezonden brieven. Het bos was danig in verval

geraakt. Niet alleen door de vele mensen- en
hondenstappen en de auto die her en der werd
neergezet. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er
ook weinig gedaan om oude bosgedeelten opnieuw te beplanten. Het grote werk bleef uit, al
werd er uiteraard wel één en ander op kleine
schaal uitgevoerd.
Nu ligt er een beheersplan voor Groenendaal,
voor de komende tien jaar. Ter gelegenheid daarvan stelde de gemeente Heemstede een boekje
samen, waarin onder meer iets wordt verteld over
ontstaan en geschiedenis. Ook de cultuurhistorie
krijgt alle aandacht. Omdat het boekje slechts op
beperkte schaal is verspreid en mogelijk niet alle
bijzonderheden bekend zijn, laten we hierbij een
overzicht volgen van vooral de cultuurhistorische aspecten. Om zelf eens te ontdekken op een
zomerse wandeling.

Geschiedenis al heel oud
Hoewel door cultuurmaatregelen in de 18e en 19e eeuw op vele
plaatsen de natuurlijke vorm is verdwenen, is op enkele plaatsen in
Groenendaal toch nog het oude duinlandschap te herkennen.
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Haarlemmerhout, die op
dezelfde oude strandwal ligt, maar waar het duinlandschap geheel
verdwenen is. De strandwallen ontstonden voor de Hollandse kust
omstreeks 3000 jaar voor Christus. Door verwaaien van zand vormden
zich de oude duinen. Dat Groenendaal zo'n restant is van de oude
duinen is nog duidelijk te zien op kaarten uit de 18e eeuw. Dan is het
nog een kaal duingebied.
Sedert de 18e eeuw hebben vele eigenaars er als landgoedbezitter een
bepaald karakter aan gegeven.
In 1572, als David van Lennep „Groenendaal" koopt, staat er een herenhuis. Rondom dit huis wordt een tuin
aangelegd met kenmerken van het
Rococo (1730-1760),maar ook met kenmerken van de vroege landschapsstijl
(1760-1800).
Uit een recente telling van jaarringen
is gebleken dat omstreeks 1756 de
bomen rond de lindekom zijn geplant.
Waarschijnlijk is de gehele aanleg nog
uitgevoerd in opdracht van David van
Lennep, die het bos in 1767 overdoet
aan de bankier John Hope. In 1873
komt Groenendaal in bezit van de
familie Van Merlen. Deze doet het in
1913 voor ƒ318.000,- over. aan de
gemeente Heemstede. In de jaren
twintig en dertig werden vele vakken
opnieuw ingeplant om het bos in
stand te houden.
De geschiedenis van „Meer en Berg"
is ouder dan die van „Groenendaal".
In 1729 wordt Dirk van Lennep eigenaar van de hofstede Meer en Berg.
Een jaar later wordt-het bezit uitgebreid door de aankoop van de hofstede Leeuw en B_erg. Omstreeks 1734 /
1735 wordt een ontwerp van de Pranse tuinarchitect Daniel Marot uitgevoerd. Maar aan het eind van de 18e
eeuw zijn de opvattingen over tuinaanleg sterk veranderd. Jan David
Zocher sr. krijgt in 1796 de opdracht
de Baroktuin te veranderen in een
landschappelijk park.
In het zuidoostelijk deel zijn de ontwerpen van Marot en Zocher nog
deels zichtbaar. Mede hierdoor is er
een duidelijk verschil in boskarakter
tussen „Groenendaal' en „Meer en
Berg". Maar ook het feit dat de herbeplantingen later zijn uitgevoerd dan
in „Groenendaal" heeft zijn stempel
nagelaten. Heemstede kocht „Meer en
Berg" in 1948, voor ƒ 525.000, en toen
was Groenendaal al 35 jaar in gemeentelijk bezit.

Cultuurhistorie
Bij het samenstellen van het beheersplan voor Groenendaal is een inventarisatie gemaakt van typisch cultuurhistorische elementen. Enkele zijn
nog aanwezig, waaronder ook lanen
en paden. Aan de hand van de hierbij
afgedrukte kaart valt na te gaan wat
er in het bos is en was.

7. Konijnenberg
Dit is een mooi uitzichtpunt in westelijke richting. Het wordt op een kaart
uit 1731 al onder de huidige naam
vermeld.

De Koni/nenberg een mooi uitzichtspunt. dat al op een
kaan uit 1731 onder
de huidige naam
wordt vermeld. Deze foto werd gemaakt naar een antieke prent, die enkele jaren geleden
werd gestolen uit
de kamer van burgemeester Quarles
van Ufford in het
raadhuis van Heemttede.

L7. Laan ten z.w. van het restaurant. L15. Laan ten n.w. van de AdriënneIs een laan die omstreeks 1765 aange- laan
plant is. Bestaat uit linden.
Deze laan bestaat uit kastanjes, die
waarschijnlijk omstreeks 1925 geL8. Doodweg
plant zijn.
Was al in het begin van de 17e eeuw
onderdeel van de Berglaan (ook wel L16. Platanenlaantje
Voorweg of Doodweg genoemd). Be- Wordt als zodanig al genoemd in 1913
staat uit oude linden.
als Groenendaal gekocht wordt (zie
bijlage B9).
L9. Sparrenlaan .
Vanaf het herenhuis Groenendaal De laan bestaat uit platanen, die in de
(waarvan de „biljartkoepel" als laat- tweede wereldoorlog bij de grond zijn
ste restant in 1969 afgebroken is) was afgezaagd, maar daarna weer zijn uithet de zichtlaan naar de Herenweg. Is gelopen.
ca. 1765 aangelegd en beplant met een
dubbele rij bomen. Bestond later uit
sparren, die in 1929 vervangen zijn L17. Laan ten zuiden van de Torenlaan
door dennen.
Deze bestaat uit beuken. Is verder
niets van bekend.
L10. Hoefijzer
De laan, die een lusvormige verbinding vormt tussen de Sparrenlaan en L18. Torenlaan
de Adriènnelaan, wordt tegenwoordig Deze is de meest noordelijke laan van
veelal aangeduid met „het hoefijzer". Groenendaal en loopt evenwijdig aan
Deze laan moet volgens jaarringtellin- de Van Merlenvaart. Is aangelegd
gen omstreeks 1835 aangelegd zrjn en eind 18e of begin 19e eeuw. Bestaat uit
beplant met beuken. In de tweede monumentale beuken. Ca 1820 gewereldoorlog zijn deze beuken om de plant.
ander gerooid. De resterende bomen
konden, door overleg van de toenmaVrijheidsdreef
lige chef plantsoenen met de bezetter, L19.
Deze vormt de verbinding tussen de
gered worden.
Van Merlenlaan en de Molenlaan. Is in
1914 beplant met sparren en kastanLH. Dwarslaantje in het Hoefijzer. jes.
Alleen de kastanjes zijn nog aanDeze bestaat uit linden. De geschiede- wezig
en vormen met hun dubbele rij
nis is onbekend.
bomen een zeer fraai geheel. Het gevan de Vrijheidsdreef, dat tusL12. Molenlaan t.h.v. de Adriënne- deelte
sen de Van Merlenlaan en de Van
laan
gelegen is, behoort fprDit laangedeelte is omstreeks 1765 Merlenvaart
meel
niet
tot
het
maar vormt hier
geplaant. Bestaat uit monumentale uiteraard visueelbos,
wel
éegeheel mee.
eiken.

1. Ruïne nabij Mariënheuvel
Dit zijn de restanten van een gebouw,
dat in de 18e eeuw dienst gedaan heeft
als watertoren en pomphuis ten behoeve van de fonteinen in het park
van Meer en Berg.
2. Voormalige vijver
De thans aanwezige kuil, die vóór de
ruïne gelegen is, is vroeger een vijver
geweest die een onderdeel vormde
van het ontwerp van D. Marot.
3. Orangerie (niet meer aanwezig)
Daniel Marot heeft voor Meer en Berg
roet alleen een tuinontwerp gemaakt,
maar ontwierp ook het toegangshek
(thans nog aanwezig) en de orangerie.
De orangerie - ofwel oranjerie - herbergde in de winter de niet-winternarde exotische gewassen, waarvan het
bezit vroeger gold als een statussymbool.
In het ontwerp van Zocher Sr. werd de
orangerie gehandhaafd. In 1953 heeft
men dit gebouw afgebroken, nadat
plannen tot verbouwing in apparte- .De lindekom - «en restant van een ontwerp In Rococo/vroege landschapsstijl, zoals dat circa 1765 rondom het herenhuis
menten of verplaatsing naar het Groenendaal is aangelegd.
Openluchtmuseum in Arnhem op
8. Voormalige Kerkweg
door een beeld, naald e.d. Als eind- L2. Eikenlaan
niets waren uitgelopen.
Vanaf de zuidkant van de Konijnen- punt van de Adriënnelaan werd hier Deze laan loopt van de Manpadslaan
berg liep vroeger dwars door Groe- een schelpennis gebouwd. In deze met tot aan de kwekerij. Uit jaarringtellin4. Vijver
Deze waterpartij vormde een onder- nendaal een pad in oostelijke richting. witte schelpen beklede nis stond een gen is gebleken, dat de huidige eiken
er omstreeks 1774 geplant moeten
deel van het ontwerp van Marot. Zo- Deze ging ter hoogte van de huidige beeld van een zeenimf.
zijn.
cher Sr heeft de vijver gehandhaafd, parkeerplaats tegenovéY het ververzij het dat de strakke vorm verdween singshuis over in de Doodweg. Alleen 18. Kop en schotel
en de vijver zijn huidige landschappe- het gedeelte dat de Beukenlaan f38De vijver met het eilandje („scho- L3. Toegangsweg naar Mariènheuvel.
schuin kruist, is over een afstand van tel") is ontstaan door het ontwerpen Het oostelijke gedeelte, dat bestaat
Ujke karakter kreeg.
ca. 200 meter nog op de oorspronkelij- van de nabij gelegen heuvel („kop"). uit eiken, is een onderdeel van het
ke plaats aanwezig.
Vermoedelijk heeft dit plaatsgevon- ontwerp dat J.D. Zocher Sr. van Meer
5. Heuvel met graf
dcn in de eerste helft van de 19e en Berg maakte.
De heuvel is - met 5a - een restant uit
eeuw.
het ontwerp van Marot.. WaarschijnIA Laan a.d. Oostzijde v.d. Vijver in
lijk is aan de voet van de heuvel in 9. Strook eikehaknout
Meer en Berg
De esse-eikehakhoutcultuur kwam 19. Belvédère
1828 J.A. van Lennep begraven.
Is een onderdeel van het onwerp dat
vroeger langs de hele binnenrand van a. Heuvel:
5a. Heuvel met resten van een bouw- de duinen voor, maar is na de tweede Deze heuvel is vermoedelijk aan het omstreeks 1733 door een onbekende
wereldoorlog vrijwel verdwenen. Dit einde van de 18e eeuw opgeworpen en tuinarchitect werd gemaakt.
werk
Volgens overlevering zijn de bakste- kwam door de grote vlucht, welke de was bedoeld als uitzichtspunt. Om De laan bestaat uit vrij jonge linden.
nen overblijfselen het restant van een technische ontwikkeling heeft geno- voor de heuvel voldoende zand te
ijskelder. In september 1981 is ter men. Takkenbossen voor bakker- krijgen is er aan de zuid-westzijde L6. Beukenlaan
plaatse een bescheiden archeologisch sovers en looistof voor de leerlooierij- zoveel materiaal ontgraven, dat er een In de eerste helft van de 18e eeuw is
vijvertje ontstond. Aan de oostzijde deze aangelegd als zichtlaan van Meer
onderzoek uitgevoerd. Dit heeft ech- en waren niet meer noodzakelijk.
ter geen bruikbare gegevens opgele- Ook andere afzetmogelijkheden ver- van de Belvédère is ook zand ontgra- en Berg naar de Herenweg. Bestaat
dwenen.
"ven, waarna het „seringendal" on- thans uit linden en beuken. Deze zijn
verd.
Een restant eikehakhout in afdeling stond. Van de seringen is thans niets ca 1820 geplant.
2m is bij wijze van voorbeeld nog meer aanwezig.
6. Vijver
Deze is ontstaan na het ontwerpen aanwezig.
b. Uitkijktoren (niet meer aanwezig.
van de nabij gelegen uitzichtsheuvel.
De zoon van Henry Hope liet begin
De vijver werd vroeger gebruikt om er 10. Lindekom
de paarden van het landgoed te was- Deze vormt met de nabij gelegen uit- 19e eeuw een Uitkijktoren op de onder
zichtsheuvel een restant van een ont- a vermelde heuvel bouwen. In 1964
sen.
werp in Rococo / vroege landschaps- heeft men pogingen ondernomen de
stijl, zoals dat circa 1765 rondom het in verval geraakte toren op te knapherenhuis Groenendaal aangelegd is. pen. Maar bij raadsbesluit van 26
De linden die om deze vijver staan, augustus 1865 is uiteindelijk besloten
zijn nog de oorspronkelijke bomen. de toren te slopen.
Volgens jaarringtellingen zijn ze omstreeks het jaar 1755 gekiemd en 10 20. Molentje
jaar later geplant op de plaats van In de 18e eeuw is dit molentje gebouwd om de sloten, vijvers en fonteibestemming.
nen van het landgoed Bosbeek van
water te voorzien. Bij windstil weer
11. Biljartkoepel
gaf deze vorm van watervoorziening
Deze koepel is een onderdeel geweest echter
problemen. De eigenaar John
van het herenhuis Groenendaal. Dit Hope liet
in 1781 naast de
was gebouwd in de 17e of 18e eeuw en molen eendaarom
„vuurstoommmachine"
is omstreeks 1790 afgebroken. Alleen bouwen.
een uitbouw bleef staan. In de loop
der tijd raakte deze in verval en is in Deze was een grote bezienswaardig1969 gesloopt.
heid, want het was pas de tweede in
Nederland en bovendien de eerste die
12. Amazoneheuvel
eigen land vervaardigd was. Het
Volgens overlevering konden hier de in
molentje
deed na 1781 geen dienst
amazones op hun paard stappen.
meer, waarschijnlijk ook niet nadat
de stoommachine met pomphuis om13. Restaurant / yervrsingshuis
1843 werd afgebroken. Het
Het tegenwoordige restaurant was streeks
in het molentje is niet meer
het voormalige koetshuis van het draaiwerk
De onderbouw doet thans
landgoed Bosbeek. Bij de aankoop aanwezig.
dienst als onderkomen voor kangoevan „Groenendaal" in 1913 is dit ver- roes.
bouwd tot het huidige verversingshuis Groenendaal, dat in 1917 in exploitatie werd genomen. Het is waar- 21. Vijver hertenbaan
schijnlijk in het begin van de 19e eeuw Dit is een restant van waterlopen, die
gebouwd.
er al in 1756 aanwezig waren.
14. Zicht'laan vanaf Bosbeek
Het is thans een opengekapt gedeelte
in het bos. Waarschijnlijk is dit vroeger een zichtlaan vanuit net huis Bosbeek geweest (zie bijlage b9).

L13. Adriènnelaan
Is omstreeks 1765 aangelegd en beplant met een driedubbele rij bomen.
Bestaat thans aan beide zijden uit één
enkele ry linden.

In grote lijnen zal de bezoeker straks
de ontwerpen van Marot en Zocher
terug kunnen vinden op een informalietablcau, dat geplaatst wordt- in
Meer en Berg.
Verder zal er een boekje worden uitgegeven over een uitgezette wandelroute. Daarin zijn de bestaande en
verdwenen cultuurhistorische beL14. Laan ten n.w. van de Lelievijver zienswaardigheden genummerd opDeze laan bestaat uit eiken, die ver- genomen. Eén en ander zal gebeuren
moedelrjk geplant zijn ter gelegenheid in samenwerking van de vereniging
van de Flora tentoonstelling in 1925. Oud Hcemstede-Benncbroek.

Vroeger werd de laan „Pottenlaan"
genoemd. Aan het begin van de laan
stonden twee reusachtige potten.
Toen deze verkocht werden, moesten
ze worden afgevoerd met paard en
wagen. Voor éepot was al een wagen
nodig die bespannen was met 6 paarden.

22. Sloot tussen Van Merlenvaart en
vervcrsingshuis.
Ook dit is een restant van waterlopen,
waarvan bekend is dat ze al in 1765
aanwezig waren.

15. Schuilhut
In het bos stonden vroeger enkele
theehuisjes c.q. schuilhutjes. Deze
schuilhut is de enige die overgebleven
is.

De Adriènnelaan • omstreeks 1765 aangelegd met een driedubbele rij bomen.
Aan beide zijden staat nu nog één enkele rij linden.

3.2.2 Lanen
Op verschillende plaateen doorkruisen lanen met hun machtige bomen
het boscomplex. Helaas zijn enige van
deze lanen in een verregaande staat
van verval. De meest markante lanen
16. Waterdel / Rhododendronvijver
zijn de Beukenlaan, die uit beuken en
Deze vijver is gesitueerd in een ge- linden bestaat, de Adriënnelaan met
bied, waar in de 18e eeuw in het linden, en de Torenlaan die uit beutoenmalige duingebied elzen stonden. ken bestaat.
Het was er toen blijkbaar al een vochtige plaats.
LI. lepenlaan
De rhododendrons die er omheen ge- Deze bestaat uit iepen, die er omplant zijn, vormen een typisch ken- streeks 1900 geplant zijn. Verscheidemerk uit de landgoedperiode.
ne bomen zijn al het slachtoffer geworden van de iepziekte.
17. Schelpennis (niet meer aanwezig) De geschiedenis van de laan is onbeVaak wordt een zichtlaan begrensd kend.

CULTUURHISTORIE
* • • • «nhelo nj lasnbeplontjng
*;; dubbele r i t laonbeplanhng
x

Alle nu nog aanwezige cultuurhistorische elementen blijven gehandhaafd en worden waar mogelijk
hesteld.

culluurhistorisch cl o men l

( x ) thans verdwenen cull. hiat
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Boutique

Drogisterij • Reform

MOEREfêBURG

Te koop aangeboden

Bilderdijkstraat17

Gespecialiseerd in

DIEETARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,

Goed onderhouden

tel. 02507-16123

middenstandswoning

m00le m0dG

Komt u ook
eens langs?

leuke

betaalbare mode
Haltestraat 36 - Zandvoort
Telefoon 1 70 66

Ind.: woonkamer (13 m lang) met open haard,
hal, keuken, toilet. 1e verd.: 3 kamers, badk.
m. bad en toilet. 2e verd.: 2 kamers.
Koopsom f 118.000,- k.k.
Inlichtingen:

KLAVER-

Von Stolbergweg l -Zandvoort,
telefoon 17093

Hang- en legkast
met schuifdeur

JASSEN

K Bomen en heesters,
vaste planten
# Bloem-en groentezaden
* Jiffy pots
Zaai/potgrond

Bij 't Kinderwinkeltje

Nieuwe beukenhout
ledikant en matras

KÏNDERKLEÉRTJES

90x200 ƒ 15,-

kijken en gezellig
koffiedrinken bij de

Regenjas/Garbardine

ROZE PALMBOOM

zwart mt. 44 f 50,Tel. 13400

Buureweg 1-3,
tel. 16580

BASKET
is niet alleen een sport voor 2-meter-mannen.
Basketbal is al leuk vanaf 1 meter 20.
Daarom heeft de basketbalvereniging

Mak. o.g. H. W. Coster bv
Telefoon 15531.

Kwekerij
P. van Kleeff

Te koop

172 cm hoog, 60 cm
diep, 97 cm br.

189,fiet Kastenhuis

Voor de vrijdagavond
vragen wij nog enkele
leden.

Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

Drogisterij
Moerenburg voor

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE
Haltestraat 8
Zandvoort
Tel. 02507-16123.

gaat na 12 jaar
verhuizen

plaats voor zowel jeugdleden (jongens en meisjes vanaf 8 jaar
als voor seniorleden.
Aanmelding bij:
Tom Crabbendam, tel. 15046, Piet Koper, tel. 17190, Per de Vries
tel. 13396.

Ons nieuwe adres is:

Beatrixschool,
J.P. Thijsseweg 24 m.i.v.
23 augustus a.s.

TIMMER- EN
ONDERHOUDSWERK

Aanmelden: tel. 15517/14365/12702
of aan de school.

s

H. Telefoon
v. d. 18560
Donk
*
*
*
*

ramen, deuren, kozijnen
schrootjes plafonds
dakkapellen
dakpannen en verwijderen
oude antennes
* alle andere timmerwerken

Tweede gezinsauto
erbij gekocht?
Aanvangskorting mogelijk tot 45%
met no-claim zelfs tot 75%.
Tevens hebben wij speciale premies voor
verplegend personeel, onderwijzers en
ambtenaren.

Dubo Adviesburo
Verzekeringen
02507-14385/17818 b.g.g. 071-410566

Wij kochten enorme
partij ie KWALITEIT

KATTEN

SfüllLLY

AUG. v.d. .MME

VOEDSEL

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186.

voor een
fluweelzachte was,
heerlijk geparfumeerd

de komplete maaltijd
voor uw poes

BLIK

SCHILDERS- EN

420 GRAM
VASTE
LAGE PRIJS:

BINNEN-EN
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- EN GLASWERK
Nu ook het adres voor uw

FLEUR
&
voor wol en füne «as

KOMPLETE MAALTIJD

schepWaar!
in diverse smaken

zonder bleek

a voor nasi,
bami. macaroni

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

0

PRACHTIG

CITRUSPERS

De ideale
houder voor
het ophangen
van slangen
en andere
hulpstukken.

5 meter ilrooglengte,
in bruin-beige kleur.

MODERNE
met draaibare staaf om
de koek eruit te halen.

DE SCHOLEN BEGINNEN!

Degelijke plastic
uitvoering, afsluit
elastiek zit erbij.

Ideaal voor het bakken
van appeltaarten en u
haalt hem er zo uit.

geen3*9ornaar

FLESSEN
DRAGER

SCHOUDER
in diverse
modekleuren

Maar dan wel op'n
Peugeot TMDITION!
De lichtstlopen.de 'gewone' fiets. Een
stoere, stevige weer-en-wind f i e t s naar
oerdegelijk nederlands model, maar
met een snufje sportieve franse
charme. Ruim 2 kilo lichter dan andere. dat hoef je mooi niet mee te trappen! En door de kortere wielbasis en
de lichtlopende banden is de Tradition
ook beter wendbaar. Daardoor rijdt hij
stukken lichter dan andere 'gewone'
fietsen. Net wat je nodig
hebt in ons
vaak winderige
regenland-,,
je. Ga
met je
ouders

Altijd handig,
voor 6 flessen
te gebruiken.

' HOOFDDORP:
IVlarktlaan 55
* ZWANENBURG:
Dennenlaan 19
* ZANDVOORT:
Burg. Engelbertsstraat 21
* NIEUW VENNEP:
Hoofdweg 1185

Peter Versteege
Haltestraat 18. Zandvoort, telefoon 14499

Peugeot Tradition: lichten
sterb voor school en werfc!
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Goede plaatsen voor Zandvoorters

Uw krant
niet ontvangen?

Uitstekend zeilweer bij de
-kampioenschappen
ZANDVOORT - De strijd om
de Europese titel in de Prindle-klassen, 15, 16 en 18, is mcde door het uitstekende zeil"weer prima geslaagd. De
Prindle Associatie Nederland
en de Watersportvereniging
Zandvoort, hadden dit weekend duidelijk de wind in de
.zeilen. Op vrijdag, de ope; ningsdag, zelfs te veel, waar; door de eerste race niet door
;kon gaan, maar de zaterdag
• en de zondag zag het er voorjtreffelijk uit.
-De 111 deelnemers konden er vooral
zondag tegenaan. Deze dag kenmerkte zich door een vrij stevige bries, die
in buien aanwakkerde tot windkracht
7, wat voor enkele deelnemers te veel
werd. Afgebroken masten waren hier
het gevolg van en zelfs moest de
standby motorboot van Pall Mail een
deelnemer aan boord nemen. De boot
was echter niet meer te redden. Ook
de ZRB verleende assistentie op deze
woelige dag.
Na zes jaar is het evenement uitgegroeid tot een race die nu zeker Euro" pees genoemd kan worden. Waren het
. in de eerste jaren voornamelijk de
' Nederlanders die deelnamen, nu telde
• het deelnemersveld een aantal Fran; sen, Oostenrijkers en vele Duitsers.
• De strijd in de Prindle 15 was bijzonder spannend. Kampioen van vorig
jaar Dirk Pool moest het ditmaal
; afleggen tegen Mike Oudendijk. In
• deze klasse zorgde Zandvoorter Duco
Drenth met een derde plaats voor een
prima prestatie.

Bel vrijdag vóór 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

Verhuizing

Ook in de Prindle 16 A-vloot konden
de kampioenen van vorig jaar zich
niet handhaven. Jan Visser en Marco
de Boer verspeelden hun titel, doch
legden toch beslag op een verdienstelijke vierde plaats. Het kampioenschap ging hier naar Peter Spijker en
Renée Clarijs. In de Prindle 16 Bvloot, voor de wat minder ervaren
zeilers, was het jongste team Bas
Cornelissen en Huib Deinum verrassend het sterkste. Zij lieten de eveneens verrassend zeilende Fransen E.
Prpust en P. Guyon net achter zich.
Bij de Prindle 18 prolongeerden Gerard Loos en Hans Dieben hun titel
van vorig jaar. In deze zware klasse
zeilden de Zandvoorters Serge en
Sander Schuurman naar een goede
vierde plaats.
Uitslagen Prindle 15: 1. Mike Oudendijk Noordwijk; 2. Dirk Pool Texel; 3.
Duco Drenth Zandvoort; 4. Wim Verhoef Delft; 5. Maarten v.d. Harst Scheveningen.
Prindle 16 A-vloot: 1. Peter Spijker Renée Clarijs; 2. Gebr. Zeeman Maasdijk; 3. A. Smalleman - Tanya Waller
Australië; 4. Jan Visser Almere - Marco de Boer Zandvoort; 5. Peter Manvis
- Martin v.d. Broek Amsterdam.
Prindle. 16 B-vloot: 1. Bas Cornelissen
Haarlem - Huib Deinum Zandvoort; 2.
E. Proust - P. Guyon Frankrijk; 3. Rob
v.d. Groen - Marjolein v.d. Groen
Zandvoort; 4. A. Zwolsman - D. Uding
Den Haag; 5. J. Metselaar - M. Zylstra
Den Oever.
Prindle 18:1. Gerard Loos ZandvoortHans Dieben Noordwijk; 2. Kees Wapenaar - J. v. Doorn Vlaardingen; 3.
Rob Heilbron - J. v. Baarsen Beverwijk; 4. Serge en Sander Schuurman
Zandvoort; 5. Frans en Luud de Bakker 's Gravezande.

foto: Jenny Wesly

Dolfirama
o

betalen
ZANDVOORT - Als de raad
accoord gaat met het voorstel
van burgemeester en wethouders van Zandvoort, dan zal
het Dolfirama ook in de toekomst
toeristenbelasting
moeten blijven betalen.

20
21
22
23
24
25
26

WATER
STANDEN

aug.
aug.
aug.
aug.
aug.
aug.
aug.

4.48
5.34
6.20
7.02
7.40
8.13
9.06

0.36
1.27
2.20
3.08
3.46
4.14
4.41

17.16
18.06
18.52
19.28
19.58
20.32
21.18

13.16
13.45
14.29
15.04
15.40
16.15
16.55

^ZANDVOORT - De waterstanden
Maanstanden: donderdag 19 auvoor de komende week:
gustus NM 4.45 uur; donderdag 26
-Datum
HW LW HW LW augustus EK 11.49 uur.
:i9 aug.
4.02 12.34 16.29 -.- Springtij, zaterdag 21 augustus.
Veel wandelaars en terrasbezoekers - dat was het beeld van
het Zandvoortse strand de afgelopen week. Het weer wil nog
niet erg meewerken (windkracht 8) om er een mooi naseizoen van te maken. Dat neemt
echter niet weg dat het eyenementenprogramma er minder
vol uit ziet, want weer of geen
weer, Zandvoort gaat door.
Volgende week gaat Zandvoort-redactrice Margreet Ates
ook weer gewoon door waar
voor haar de zeilvakantie was
opgehouden. Inmiddels hebben we een zonnige vakantiegroet ontvangen uit het Engelse Ramsgate. Vermoedelijk is
zij nu op de terug-zeil-tocht, en
de reddingsbrigade weet binnen enkele dagen of zij zich dit
jaar inderdaad voor de kust
van Zandvoort wil gaan laten
redden.
Minder drukte op het strand
brengt ook minder moeilijkheden
met zich mee. Geen 50 vermiste
kinderen per dag, zoals op hoogtij-

Doe de piep-piep-proef,
Boulevard Barnaart.

Een verzoek om een eerder genomen
besluit'-door de raad in november
1981, waarbij het Dolfirama ook een
toeristenbelasting werd opgelegd, in
te trekken, wordt dan opzij gelegd. De
directeur van Bouwes Exploitatie
Maatschappij B.V. had het verzoek bij
de gemeente ingediend.
Het feit dat Dolfirama toeristenbelasting is gaan betalen vloeit voort uit
een niet meer van kracht zijnde vermakelijksheidsbelasting sinds januari
1979. Daarvoor in de plaats kwam een
zogeheten toeristenbelasting die op
drie manieren werd toegepast: voor
het casino, voor het nachtverblijf van
toeristen in de gemeente en het dagverblrjf.

winstgevende exploitatie was. Maar
die zienswijze veranderde op het
ogenlbik dat de gemeente Zandvoort
financieel verslechterde, en, de toegangsprijzen inmiddels dusdanig waren verhoogd, zonder van invloed te
zijn geweest op het bezoekersaantal,
dat ƒ0,50 toeristenbelasting per bezoeker daarin niet veel zou veranderen. Op 24 november vorig jaar werd
daarom door de raad besloten dat
Dolfirama ook de betreffende belasting moest toepassen.
Op 27 april dit jaar heeft de gemeente
aan Bouwes een aanslag opgelegd van
ƒ 50.000,- gebaseerd op 125.000 bezoekers verminderd met 20 procent korting ter compensatie van het aantal
bezoekers dat geacht wordt in het
bevolkingsregister van de gemeente
te zijn opgenomen.

Het verzoek van de directie van Bouwes de aanslag en daarmee de toeristenbelasting te niet te doen is gebaseerd op de slechte financiële positie
van het concern en een terugloop van
het aantal bezoekers.
Burgemeester en wethouders van
Zandvoort zijn echter van mening,
dat de betreffende belasting ook voor
Dolfirama moet blijven gelden om
geen onbillijkheden in de gemeente te
laten voorkomen. Zij zeggen: „Wij
hebben begrip voor de moeilijke situatie waarin het Dolfirama verkeerd,
maar anderzijds kunnen wij niet voorbrj gaan aan de niet rooskleurige financiële positie van de gemeente. Bij
intrekking van het besluit, zal immers
een tekort ontstaan van ƒ 50.000,- dat
weer door andere middelen gedekt
zou moeten worden."

Orgelconcert in
Hervormde kerk

neerd door de grootvader van hem,
Jan Zwart. Vervolgens speelt hij een
„aria" van de Engelse componist
John Stanley. Daarna de Praeludium
en Fuga a-moll van J.S. Bach, gevolgd
door een werk van G.Ph. Telemann en
de Suite Gothique van de Fransman
L. Boëllmann. Het concert wordt
beëindigd met de bekende koraalfantasie over psalm 25 van de vader van
de organist Willem Hendrik Zwart en
de fantasie over psalm 146 van grootvader Jan Zwart. Het concert begint
om 20.00 uur.

ZANDVOORT - Het wekelijkse orgelconcert in de Nederlands Hervormde
Kerk in Zandvoort, wordt maandag
Het Dolfirama moest destijds ook een 23 augustus dit keer niet verzorgd
vermakelijkheidsbelasting toepassen, door Willem Hendrik Zwart, maar
maar sinds de afschaffing daarvan, door zijn zoon Everhard Zwart.
kwam er niets voor in de plaats omdat
geredeneerd werd dat het Dolfirama Het concert opent hij met een Fantaeen educatief karakter had en een niet sie-toccatine over psalm 33, gecompo-

qyer de kop. Tja, dat kan natuurlijk ook de beste overkomen...

Presentatie
Tips en suggesties: 17166

dagen, minder ongelukjes en geen
zwemmers in nood. Toch onderging een Duitse vrouw vorige week
een wat minder aangenaam treffen
met enkele spelende kinderen. Ze
kreeg van een van de „dollende"
jongetjes een voet tegen haar
hoofd en moest de onvermijdelijke
wond laten hechten.

Smaak
Smaken verschillen, dat is een feit.

laat uw smaak beslissen. Zaterdag op de

Volgens een fabrikant van limonade-gazeuse zal iedereen het er echter over eens zijn, dat de smaak
van haar product de beste is. Blindelings kan met het koffle-bruinmet-bubbeltjes tussen andere
soortgelijke producten uit proeven. Via radio- en tv-spots heeft
heel Nederland al kennis kunnen
maken met de reclame-campagne
voor dit Amerikaanse verfrissingsproduct. „Doe de piep-piep-proef,
laat uw smaak beslissen", is het
motto waaronder het promotieteam het land rond reist met de
campagne.
Zandvoort is zaterdag de 21ste aan
de beurt. Op de Boulevard Bernaart kunnen inwoners en bezoekers van Zandvoort van 11.30 tot
17.30 uur de piep-piep-proef zelf
ondergaan en kijken of De Cola
(want daar gaat het dus om) inderdaad beter smaakt dan Een Cola.
Eerder smaak-proef-kies stands elders in den lande hebben uitgewezen, dat 50 procent van de geblinddoekte proevers inderdaad Het
Merk tussen de andere cola's uit
kunnen proeven. Dat kan natuurlijk op twee manieren: of Het Merk
is echt de beste, of het is niet te
drinken... De campagne voor dit
cola-merk is al eerder in Amerika,
Canada, Zweden, Spanje en Japan
gevoerd en leidde daar tot „spectaculaire resultaten", aldus de fabrikant. En „Het aantal van P.... in
cola-markt steeg drastisch". De
campagne blijkt dus haar doel te
treffen.

Redactie a.i. Bart Boele

Zwanger
Zandvoorts nieuwste dolfijn, de
witsnuit „Ked je", is zwanger. Het
dier is inmiddels zo gewand geraakt in het Dolfirama, wt^ar trainer John Slootmaker haar verzorgd, dat ze nu ook voor het grote
raam in het bassin durft te zwemmen. Slootmaker heeft daardoor
geconstateerd, dat Red Je zwanger
is. Een zwangerschap bij dolfijnen
duurt 12 maanden en Red Je is
naar schatting in haar achtste
maand.
Overigens is ook dolfijn Baby nog
steeds niet bevallen. Deze, gewone,
dolfijn staat al enkele weken op
het punt te bevallen, maar schattingen over de bevallingsdatum
kunnen wat verkeerd uitvalen. De
kraamkamer is inmiddels ingericht, dus Baby kan haar gang
gaan. Red Je kan dan vast zien hoe
zoiets in z'n werk gaat...

i De Zandvoortse Reddingsbrigade
houdt aanstaande vrijdag in De
Duinpan een presentatie dag. ledereen kent de reddingsbrigade
natuurlijk, maar een presentatie
van deze redders-in-de-nood is zeker aan te raden. De raad der
gemeente Zandvoort buigt zich in
haar komende vergadering ook
over de reddingsbrigade. Of er
even geld vrijgemaakt kan worden
voor een nieuwe landrover. De oude was op. En in overleg met de
dealer kon de reddingsbrigade een
mooi tweedehandsje kopen voor
16.000 gulden. En toestemming
daarvoor moet de raad verlenen.

Moge het ons allen in de nabije
toekomst goede resultaten opleyeren. Vanuit mijn nieuwe woning
zal ik er mijn uiterste best voor
blijven doen, want vanzelfsprekend wordt onze geliefde rubriek
„Met het oog en oor" ook vanuit de
Brederodestraat voortgezet.

De toekomst van Zandvoort
(vervolg vorige week)
Je ken ook dagdrome en dat 's ook
fout, want dan kraig je alle naerighaid in iene keer op je harses. D'r
binne vroeger ook al een zooitje
Zanverters gewiest met 'n grote
gaeve om in de toekomst te kaike.
Tenminste, dat dachte ze. Zo was
d'r iene Jules, die het besaiferte,

Niet ziek maar zwanger -Red Je de
witsnuit dus.

We zitte in Zanvert in de lif'. enoitstappe taides de rit is hartstike
stom! Maer je ken nou ienmael niet
allegaer aerepels vcrbouwe in je
achtertoin. Ook niet die lekkere
oranje piepers van vroeger. Die zie
je trouwes hielegaer niet meer.
Koop ze nou maer in de Supermart, afdeling naest de diepyriesbebies in de kwekerai, die in de
plaes komme van de skarre-drogerai. Het benne plantjes zonder
kunstmest zonder traumaes of
beoeftige vrouwe en andere kraisende wezens. De mins gaef hielegaer volwaerdig worre, an niks
meer gebonde, allienig an je televisie en de afbetaRlingsregeling. De
vraeje republiek Zanvert komt er
ook met 'n vraiwillige militie, in
hoofdzaek om de kraeklust te bestraeje. De entos gaet weer groeje
en daer gaen ze zaide rupse kweke.
De zwoegarrebaid wordt afeskaft
en d'r komt 'n kommetee om de
zee in stand te houwe. Zelfwerkzaemhaid wordt verboje, alles mot
in gemienschap. Skole worre dan
ook afebroke, we benne al aerdig
op weg. Juliaeneskool en Kaerel
Doormanskool weg, skool A, b, c
en d binne gien skole meer en de
naeiskool van juffrouw Van der
Ende is ook weg.
Trouwens, wat wille jeloi nou nog
meer? Het leven wordt zinlozer, we
hebbe overbevolking, miljeu-vergiftiging en de kraege klimaet-beheersing (12 maende zeumer). En
dan de DNA-technieken orn echte
oude Zanverters te maeke! Zodat
jeloi tenslotte maer motte wete:
wees jezelf as Zanverters en dan
ken je de hiele kelere-zooi wel vergete, want wat er ook gebeurt ...
wai Zanverters blaiveü Opoe weet
'et oit et koffiedik en oit de sterre.

Dat neemt echter niet weg dat de
nieuwe landrover al lang in gebruik is (zie Strandkorrels van enkele weken terug). Maar ja, de raad
beslist en dus moet er toch nog een
besluit genomen gaan worden.... al
rijdt-ie honderd keer al, een ,ja"
moet er toch nog komen.

\

Kotter in nood
Zondagavond kwam twee en halve
mijl voor de kust ter hoogte van de
Rotonde een kotter in nood. De
Zandvoortse
Reddingsbrigade
ging er samen met de Kon. Noorden Zuidhollandse Reddings Maatschappij op af om de reddende
hand toe te steken. Na anderhalf
uur kwam echter de melding binnen, dat het kottertje ,,Sananas",
afkomstig uit Finland, veilig en
wel de haven van IJrnuiden was
binnen gelopen. Met de drie opvarenden was alles goed.
De schipper van de „Kurt Carlsen"
(van station Noordwijk) verzocht
de Zandvoortse Reddingsbrigade
meteen daarna in zuidelijke richting op te stomen, omdat er voor
de kust van Noordwijk een boot
was omgeslagen en de drie opvarenden in de zee waren gesprongen. Nadat de brigades tot kwart
over tien naar de opvarenden gezocht hadden kwam de melding
binnen dat de Kurt Carlsen ze had
opgepikt en dat verdere assistentie niet nodig was. De „Louwes"
was om 22.50 uur weer terug in
Zandvoort, na een bewogen avondje voor de vrijwillige brigadeleden.

Gesnapt

Over de kop
l Zandvoorts beste fietser heeft een
l steekje laten vallen: Klaas Koper
is over de kop gegaan. Moeizaam
loopt hij nu door de badplaats,
geteisterd door spierpijnen. Hij
fietste dit weekeinde met zes andere renners op een fietspad, dat
uitkwam op een autoweg. Koper
was laatste man en lette net als
zijn maten op het verkeer van de
weg waar zij op. uit kwamen. Hoewel hij nog werd gewaarschuwd,
zag hij een paaltje in het midden
van het fietspad niet en.... ging

Ik heb nog een belangrijk nieuwtje
voor onze lezers. Dinsdag jl. zijn we
verhuisd! Van de Zeestraat 57 rood
naar ,,Sandevoerde" Brederodestraat nr. l, het hoekhuis van de
nieuwe „Flieringa-flat". U zult er
wel van opkijken, maar nood brak
hier wetten. De gezondheidstoestand van m'n vrouw maakte het
noodzakelijk, dat we in het oude
vertrouwde huis, waarin we woonden sinds eind 1945, (de Kerst- en
Nieuwjaarsweek, dus bijna 37 jaar
geleden) onze intrek namen. Het
was een vrijwel uitgewoonde woning. De Duitsers hadden erin gezeten en na de bevrijding de Canadezen, dus nader commentaar is
overbodig.
Dank zij burgemeester Van Alphen en het toenmalige college
kreeg ik dit huis in een uitgewoond
en uitgeleefd Zandvoort. Ik ben er
nog altijd dankbaar voor, want ik
zou over deze periode een boek
kunnen schrijven. We kwamen
toen uit het huis boven het oude
Postkantoor in de Haltestraat, dat
moest worden ontruimd en waarin
ik de emotionele bezettingstijd geheel meemaakte. Ook dat werd
een periode apart, daarover later
nog wel eens iets meer.
Er heeft zich in deze periode van
ruim 35 jaar in de Zeestraat heel
wat afgespeeld. Vraagt u dat maar
eens aan m'n vriend Joop Bisenberger! Ik schrijf dit alles in „a
hurry" te midden van een troep,
die deze verhuizing meebrengt,
want je snapt niet, waar de rotzooi
vandaan komt. Hoofdzaak is, dat
we gaan verkassen. Het telefoonnummer blijft hetzelfde: namelijk
12472. Dat weet u ook al vast. Het
spijt me oprecht, dat ik deze, oude
vertrouwde woning verlaten moet,
maar nogmaals: de nood dwingt
ons ertoe. Na zo'n lange periode
raak je aan zo'n huis gewend, het
wordt oud en vertrouwd en we
waren er echt „thuis".
Ik begin - ondanks m'n ruim 77
jaren opnieuw aan een nieuwe periode. We zullen wel zien, wat ervan te maken valt, dat hangt voor
een groot deel van de ontwikkeling
van mijn geliefd dorp af, waarvan
ik thans hoge verwachtingen heb,
omdat naar mijn mening, de magere jaren voorbij lijken te zijn. De
toekomst van Zandvoort zie ik optimistlsch in. Opoe (mijn trouwe
medewerkster) schreef er trouwens
ook al over. Ik kan niet nalaten, u
allen hartelijk dank te zeggen voor
het vele goede, dat ik in de jaren in
de Zeestraat van u allen mocht
ondervinden. Het waren nare,
maar ook veel blijde dingen. Moge
het u en mij ook vanuit mijn nieuwe woning in alle opzichten weigaan.

asaat ci'r in Zanvert in 19GO onrjcveer 10.000 sjese zoue ra in. Maer
die sjese binne d'r nooit 'ekomnu.'.
ook niet de Paerde. En Iene Leonarcl, de oitvinder van 't zwarte
naeigaere en 't kreupelhout, had 'n
plan om op de zeebodem allege te
gaen kweke Dat gebeurt nou allienig in grote proeftoine in riiverse
lande. En 7,0 zie je. dat wai in
Zanvert vei.il we te en veul invloed
hebbe om wat erin de wereld orn
ons hien 'ebeurt. Wat de tot-komst
betreft, ziet ter in Zanvert nou
gemaetigd gunstig oit. D'r komme
grote ekonomischf: verskoivim:e
met verrassende ontwikkf.-hnre.
die tot grote rcsultaeten kenr.e
komme as de heren op de flowek'
kussens niet te beroerd benne om
d'r op taid oit te slappe, om ciorloi
jatte wat meer te laKc wappt.rc.
Anderhalf honderd jaer cloje '.vu-r
'ekloege, asdat de k'ocje cicn. <.'ouwe horens meer hacidc, nou die
komme de volgende anü..-:i:alf
honderd jaer ook niet. Jeloi m o t t e
in Zanvert blnive \verreke. en niet
zo'n bietje ook, totdat je door d'r 'n
aind aen maekt. Andere in ons
durrepie hebbe dat altaid 'edaen.
De mins het 't rekentoig oitevor.de
(ook 's avens, de commeputter en
nou weer de chip (het sakkie met
de roje roit in Hoofddorp). Ik zie
nog een kwak veranderinge. De
wetenschap gaet ontploffe. De prefesters onder ons worde steeds
knapper maer ook iensaidiger. De
garnael zaJ op de mart nog meer
gaen opbrenge, dus skaft jeloi 'n
paer kroje, 'n paer zaentjes en 'n
bpkketoig aen, leer pelle met de
oige dicht, net 'n knoisie in je
bakkes en je toekomst is verzekerd. Spaer de lege flesse want dit
wordt 'n goed jaer veur de braemt
en de vliertebesse.

Gesnapt is deze week het bijgaan: de duo. De kleine koesterd zich
l veilig tegen 's vaders borst, die
hem (of haar) lekker warm houdt.
! Pa ziet het, gezien zijn gezicht, niet
zo zitten om op de foto te gaan,
maar hij kwam er toch niet onderuit. Jenny Wesly is wat dat betreft
onverbiddelijk. Tenslotte kunnen
strandbezoekers en -wandelaars
net als strandpachters er van uit
gaan dat ze de fotografe een keer
tegen komen... Pa kan deze foto op
l komen halen bij ons kantoor aan

Gesnapt: vader en kind. Ze k:i'\~en
wat ar.gstig, maar eet: pïaatie
schieten doet toch echt niet :eer...

het Gasthuispk'in. Misschien ciatie dan wat vrolijker kijkt.

Sheplierd
Helen Shepherd komt zondag aanstaande naar strandpaviljoen
Johnny (7). Er wordt dan een grote
bungaiowtent over het terras heen
gezet, zodat repen, weer en wind
vrijwel geen invloed zullen hebben
over de sfeer bij Johntiy. Zondag
zullen ook vele artiesten'optreden,
die in de talentenjacht geschitterd
hebben: Herman Morsink bijvoorbeeld en Elly van Amste-l met haar
familieledenband Libra.
Het was rustig langs do vloedlijn
deze week en de komende week ,:al
dat waarschijnlijk niet veel anders
zijn. Wat wil je met windkracht 8.
dan is er zelfs voor de doorgewmterde wandelaars niks meer aan op
de stranrtkorrols. Zoveel konvls
zoveel nieuwtjes - dat i;aa! de/t'
week niet op. En daarom ;-.ette:i wc
er nu maar een punt achter.
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Urenruil lijkt leden te gaan kosten
voor volleyballers
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ZANDVOORT - Een andere die vroeger de vereniging beheersten, lljk te kort. Men heeft vervolgens de
er een recreatieafdeling ontstaan. sluitingstijd van de sporthal een half
urenindeling in de sporthal- was
Doorstroming
uit de recreatiesector uur later gesteld en de voetballers
len van Zandyoort lijkt de deed de competitieploegen
op een anderhalfuur gegeven. Daardoor kunvolleybalvereniging Sporting
nen wij op vrijdagen pas om 20.00 uur
OSS in problemen te brengen. Om hel ledenverlies Ie heren ergcml* in de Pellikaanhal terecht."
OSS heeft wel de beschikDe volleyballers raakten hun •eert Sporting OSS op 5 september een Sporting
dag. Belangstellenden kannen don king gekregen over uren In de Van
donderdagavonduren kwijt, open
de Pellikaanhal kennismaken met Pagéhal. „Daar kunnen we nu van
terwijl het aantal vroege vrij- in
dexe aardiye laaliport. Patrlela Boeré vier tot zeven uur terecht met de
dagavonduren beperkt werd. daarover: „Wa moeten don om op «o'n mini's en de aspiranten. De jongeren
veertien jaar echter komen nu
Hoewel het aantal uren dat kort mogelijke termijn weer op het oude vanaf
ledental ie komen. Ander» kannen we pas om acht uur in de Pellikaanhal
Sporting OSS de beschikking volgend
Jaar wel eens een aantal uren aan ood. Dat betekent dat de training
heeft over de binnensportvel- gaan verlieien
en in een nog ongundi. van die jongeren pas om halftien is
afgelopen. Ik kan me best indenken
den gelijk bleef, lijkt deze gcr situatie terecht komen.
dat sommige ouders hun kinderen
urenruil de volleybalvereni- goed niveau houden. Over de nieuwe dan
niet meer over straat willen laten
ging een aantal leden te gaan. urenindeling zegt Sporting OSS voor- gaan",
vindt Patricia Boeré.
kosten. Met name een aantal zitster, mevrouw Patricia Boeré: „In Het verlies van de donderdagavond
donderdag-sporters hebben het overleg met andere zaalsporten is heeft echter het grootste aantal oper over een andere urenindeling ge- zeggingen teweeg gebracht. „Op een
hun lidmaatschap opgezegd. sproken.
avond waarop binnen de vereniging
Hoe de latere trainingsuren
Een doom in het oog van de het verlies van de donderdagavond
door de oudere jeugdleden zaaJvoetballers was, dat men voorter sprake kwam, waren eigenlijk alvan de vereniging geaccep- wedstrijden steeds naar een andere leen yrijdagleden. Die vonden dat vergemeente moest uitwijken. Om tege- lies niet zo'n groot probleem. De menteerd worden is nog niet be- moet
te komen aan de verlangens van sen, die op donderdagavond sporten,
kend.
de voetballers, zijn we toen in principe hebben daar meestal een reden voor.

De Prinsenhofstraat in ,Jcaart gebracht".
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i oor rust RChjh te maken, hetgeen
rmge malen bijna lukte. Kees Bruin
inoeM di voortreffrlijk keepende Ed
stdiers op de doellijn assisteren en
een teriipspeelba! van Richard Kerkm.in brl.indde op de paal, doch voor
.Met, oven se- hadden de Zandvoorters
i r pocd net oog m.
DiiccL na de pauze verhoogde de
Mfeir.ven zeer verrassend de score.
Eer, vi ue trap van Rob Buchel werd
::^ekopi door de keihard werkende
Huncan Pratt, 2-0.
[fel offensief van NEC, dat verwacht
mochi worden, bleef uit, pas toen
trainer Pim van der Meent dne man
v. j.ssi'ide kwam er wat meer pressie
• an d<^ Niimegenaren.
Hi) de Meeuwen werden ook enige
v.iSM'ls toegepast, doch dit was van
invloed op het spel. Op het
oorLse middenveld speelde Jos
'. an ilei Meij een prima partij. Hij
•. er/o:'.'de rie passes bijzonder goed en
v a ; .steeds weer aanspeelbaar.
Len kwaitier voor tijd kwam NEC
(orli noji op 2-1 pn de Meeuwen leken
'>• oeiwijken. NEC bezat de betere
( onditii-'.'dorh het maakte een niet al
ie IJCMC indruk. Zandvoortmeeuwen
kon zodoende gemakkelijk overeind
blijven

Kaart Prinsenhofstraat
ZANDVOORT - Er is een kaart uitgebracht bij kunsthandel en galerie K9C in
Zandvoort die voor verzending gebruikt kan worden en waarop de Prinsenhofstraat staat afgebeeld. De kaart is è ƒ 1.50 met envelop te verkrijgen op het
adres van de kunsthandel aan het Oasthuisplein: tien stuks tegelijk kosten
f 12,50.

Wij zijn getrouwd
in het bijzijn van naaste familie, op
Vrijdag 13 augustus 1982
te Grouw (Frl.)-

overeengekomen dat deze zaalsporDoor hard werken van het bestuur ters in de vroege vrijdagavond een
van Sporting OSS was de volleybalclub de laatste jaren gestaag ge- uurtje zouden krijgen. Dat uur vond
groeid. Naast de competitiegroepen. de leiding van de Pellikaanhal eigen-

Frank Rodenbecher
Liesbeth RodenbecherHeuvelmans

Die willen bijvoorbeeld uitgaan
vrijdag. Dat is trouwens een van
meest voorkomende argumenten
de opzeggers geweest", beweert
voorzitster.

JULES MASSENETSTRAAT 240. DEN HAAG.

Demonstratie auto
verlaten in liet water
- „ A u t o te watrr" i"••n kr-rl die daerli.ik«i Ir hnrrn )•>
V"U n v "irn 7n h trolijkkif; te rrtlfifii. t;-,>,ir hr'.i.i'. verdrinken no£
\<•}(• ui/i'.tfiidcn omdat /ij niet
v ï M1c n hoc /ij u i t c!e auto moesten
kom: !'.
!n !K>! ! rulr; nu van het fïO-jarip
i ju * i 7,ir7ov'.'»rts(' KednK.uir, .-,»! op donöerdagnnrl ; i au(;ustu«. vanaf JP.OO uur
li^t / w p m h a d .Ue Duinpart"
i n M n i c l ï p worden ppgeven aan
aajm f/xjen Ken auto /al constant
te u d t t i paaii, '.iruij! gfdemon'•lre"rcJ /al worcien lioo men zirh
Kan rfdflen.
HP( i»; voor een ieder mo^^lijk, om
onriei IcidinR van een instrukteur
hieraan deel te nemen. Dit p«>bouren is volkomen risico-vrij. Ondanks dat xulleji leden van de
reddirü^nrifjacies u j( ZJeemstede
pn Zandvoort en duikers de auto
te vator begeleiden. Deze auto is
beschikbaar cesteïd door de
Hrerosteedse Sportstichting.
Tepcii.ikertijrl '/ai instructie \vorden i^reeven met de rpdcïinjp-klos.
V'en klein apparaatje v>aar inmidilel"; vPel mensen mee 7ijn gered.

! Z

Klke automobilist zou zo'n Mos in
•/ijn auto moeten hebben. Deze
rcddingsklossen zijn dan ook te
koop in de stand van de Reddingsbrigade.
Ook worden op deze avond drie
overlevingspakken getoond, die
gekocht konden worden uit de
opbrengst van de loterij, dit voorjaar gehouden.
Het is ook mogelijk om op deze
avond lid te worden van de Zand\-oort«!p Reddings Brigade. Vanaf
zus jaar plus 2 diploma's kan dat
al. Ook ondersteunende leden zijl»
van harte welkom. De kontributie
is f 15,- per jaar.

SOFTUS,
óók met chocolade!

Biedt zich aan

2kl. gemeub.

hulp in de
huishouding

ETAGES

Br. ond. nr. Z 628
bur. v. d. blad.

BAKKERIJ

aan zee te huur
v.a. 1-9-'82.
Favaugepiein Zandvoort
Tel. 020-445714.

Te huur
aangeboden:

gemeubileerde
kamer
Tel. 02507-16033
of 15182.

R. v. d. WERFF
Tolweg 6-Tel 02507-150 01
TE KOOP: 6-pers.
d.br.EETHOEK met
biezen KNOPSTOELEN, d.br. 3-delige
WANDKAST Bonanza met bijbehorende DEKENKIST,
SALONTAFEL oldpine met deurtjes/lades + 2 bijbehorenoe KASTJES, rood/
bf. leren FAUTEUIL
met hoeker, comtoise KLOK, antieke
DEKENKAST met
grote voorspiegel,
div. OLIELAMPEN.
Tel. 02507-18176
na 18.00 uur.

PAK DEZE KANS!
uit verhuur worden nu de z.g.a.n. Chateau tourcaravans en Paradiso vouwcaravans, bouwjaar
mni 1982, met kortingen tot f 2000.- verkocht.

BERGMAN CARAVANS
Bovag-bedrijf
Lpidsevaart 189. Noordwi]keftioul. te* 02523 26*9 bij hste*
P<"t G'is. cj 500 m langs het wam richti

Jongeman, 27 jr.
met vast werk, zoekt

TE KOOP

SPIEGEL
2.10x2.60 cm
Tel. 02507-15772

kennismaking
m. jonge vr.
25-30 jr., 1 kind geen
bezw.
Br. ond. nr. Z 627
buro v.d. blad.

Welke nette man
wil teg. gr. vergoeding op 31 augustus
wat

kleine klusjes
voor mij doen (i.v.m.
verhuizing).
Tel. 02507-12607
na 17.00 uur.

GEVRAAGD:

PietenStella
zijn weer terug!

De Frietpot
is weer open!
Openingstijden
Dinsdag t/m vrij'dag van 14.00-22.00 uur.
Zaterdag 13.00-22.00 uur.
Zondag 13.00-19.00 uur
's Maandags gesloten.

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

VERKOOPSTER
DAMESMODE
jt.8 uur per week.

Dag en nacht bereikbaar

Tel. na 17.30 uur 160 03

Kflesomstraat 61 • Telefoon 15351.

Van september '82 t/m april '83 zal in
,,Het Gemeenschapshuis", Louis Davidsstraai 17 te Zandvoort weer een cursus
Engels worden gegeven op de woensdagavond.
Het accent zal liggen op spreken en verstaan,
dus geen schriftelijk huiswerk
Voor belangstellenden is er een contactavond
op woensdagavond 8 september a.s., om 8
uu' De gevorderden worden om 7 uur verwacht Lesgeld f 30,- per maand.
Opgave en inlichtingen bij het
Gemeenschapshuis, tel. 02507 - 14085
en 02501- 17070.

GEVESTIGD
TE ZANDVOORT:
Paragnost/
Magnetiseur
Werkt via
tel. afspraak.
Tel. 02507 - 1 63 06.

GROTESORTERING

plavuizen'
tafels
vanaf/ 198,-

Het Kastenhuis
Grole Krocht 25

Tri. l 77 51

Visrestaurant

MET SPOED
woonruimte
gezocht
voor 2 pers., in Zandvoort
Liefst meerdere kamers.
Tal. 02907-12580
na 18.00 uur s.v.p.

FOTO Quelle
Compleet foto/frim. assortiment, voordelig

afdrukken en

PAVILJOEN 4, TEL. 13431
Vanaf vrijdag 20 augustus als vanouds

Gebr. van douche, ,
keuken en toilet. '
Inlichtingen:
tel. 02507-15227.

J!*"

t

••*? f^}

te Zandvoort.
f 375.-per maand.
Tel. 02507-12150.

8 £5.50.

_

f 15.50
Wij zijn het hele jaar geopend.
Voor reservering vanaf 14.00 uur. -

Te huur gevraagd voor arts:

voor seizoen april-okt. 1983
in stil deel van oud-Zandvoort:

2 KAMERS

Dik matras
15 cm

130 x 190
ƒ275,.
Het Kastenhuis

met keuken, douche, toilet, of een klein huisje.
Niet inwonend.
Br. ond. nr. Z 624 bur. v.d. blad.

KOOPSOM f 65.000,- v.o.n.

Goede
voor uw hond

Tel. 1» 93.

CEfVE

.c-

makelaar/ o.g.

Telefoon 02507-12814
Uw adres voor:
elast. kousen,
panties, knie- en
enkelstukken

Op '•'?- augustus opening van
™> p. rf. jvan

«nfti, H £1 ftN fl j£***

';,./ Fl ÏV'B fc: B U H G

van HELEN SHEPHERD
n ^f^c' artiesten uit de talentenjacht zoals:

De dagen btginntn al aardig te korten en vóór wc 'i
weten zitten we midden in de uinter.

Horlozerie

HE R MA IV iWQRSINK en ELLY VAN AMSTEl

C. WAANING

met haar FAMILIEBAND L1BRA
Tot npns OP het strand bij:

HET KLOKKENHU1S MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

PAVILJOEN 7, ZANDVOORT
ACHTER HET CASINO
TELEFOON 02507-17170.

heeft echter een prachtige oplossing \oor de rap naderende
donkere dagen voor kerstmis, nl. lichtgevende horlogti,
klokken en wekkers. Een «er ruime keuze en betaalbaar!
Een ware uitkomst!

In aandacht wordt geschonken aan de reddingsbrigade.

Komt u een-, kijken in zijn ihowroom. 'l Is ten belevenis!

' "'A W DJ fM W
;;i; '& Éfcltïi 'A l

Ga hockeyen bij de Zandvoortse
Hockey Club
- kom eens kijken op duintjesveld
- di./do.-avond en za.-morgen hek open
- 29 augustus open dag schooljeugd
- vanaf 6 jaar tot veteranen/veterinnen toe
welkom
- elk nieuw lid krijgt hockeystick gratis

rt-paroiie-ojdflini-, met elektronische apparatuur

Voelt u voor softbal in de zomer?
- Geef naam, adres dan op bij ons secretariaat
- bij voldoende belangstelling zijn er
mogelijkheden.

ZHC

EUROSOL
Uw reisburo
wenst degenen die straks na een
druk en gelukkig goed seizoen op

VAKANTIE
gaan
een goede reis, veel rust en zon én
gezond weer terug.
Mogen wij uw vakantie regelen ?
U weet, daar zijn we éééénig in!

EUROSOL
Kerkstraat 22, Galarij 16 - Zandvoort
Telefoon 02507-13951 of 020 242222/255444

ZHC

ÉCHT GOED VOOR ALLE REIZEN

ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN
IN ZANDVOORT
Tel. 023 -25 65 57

aangeboden tijdens
vakantie of weekend.

^'-•'*'

ZHC

Erasmus College

ZANDVOORT
TE KOOP appartement, bestaande uit:
gang met toilet, woonkamer, 2 slaapkamers. Keuken en plat.

verzorging

ZHC

Secr.: Troelstrastraat 8, tel. 14511-15308-13224

Halt«straat8.
Zandvoort

kantoor
en/of
winkelruimte

[if"/?4

- gemixte gril/plaat 3 soorten vlees (magerl
met verse salade, saus en aardappelpuree
- palacinka warm flens/e met koude roomvulling

MOERENBURG

TE HUUR:

gekookt of gebakken

stokbrood

ontwikkelen.

Grote Krocht 25
Te», l T> 51

9 ïl«: t

menu
(van maandag t.m. vrijdag)
-goulashsoep -

DROGISTERU

Gem. kamer
te huur
voor 1 pers- m./vr,

*««straat41 niIRDfllflülU' Jansstraat44
Zandvoort
UUDnUVlMIIV Haarlem
Tel. 02507-15110
Tel. 023-322609
Heeft nu in beide zaken ons speciaal

ook naar maat
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7, Zandvoort. tel. 02507-12327.

WONINGRUIl
A'dam-Z'voort
Aangeb.: zeer mooie
3-kam.woning
Ie etage. pr. uitz
Gevr.: iets derg. te Z'voort
of omg.

Tel. 020-739418.

In SEPTEMBER starten de volgende
cursussen:

Nederlands - Frans - Duits •
Engels - Geschiedenis Aardrijkskunde
De lessen worden gegeven 's morgens in het
Gemeenschapshuis.
Door combinatie met andere afdelingen, zowel overdag als 's avonds,
bestaat de mogelijkheid ook andere vakken te volgen.
Studie per vak is mogelijk.
Cursusgeld f 145,- per jaar, studieboeken voor eigen rekening.

Inlichtingen en aanmelding op de informatie-bijeenkomst op
donderdag 26 augustus a. s. des morgens om 10.00 uur in het
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17, Zandvoort.

op
de
bij
de
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Nederlanders succesvol
in strijd Noordzee-cup
ZANDVOORT - Met drie
overwinningen, een gelijk
aantal tweede plaatsen en
een derde plaats hebben de
Nederlanders knap gescoord tijdens de het afgelopen weekend gehouden
internationale strijd om de
ADAC-Noordzee Cup. Het
geringe aantal Nederlandse inschrijvingen maakt
deze prestatie alleen maaar
groter.
Dat Nederland slechts matig vertegenwoordigd was,
is overigens wel te begrijpen. Immers, meer dan de
eer en een beker viel er
voor gastrijders niet te verdienen bij dergelijke races,
waarin alleen rijders van
de Motor Sport club Langenfeld / Rheiniand punten
konden scoren voor de diverse Duitse kampioenschappen.

ten onderhandelingen voert omtrent merkenraces in het volgend
seizoen.

Op de eerste dag zag het er voor
ons land veelbelovend uit, toen de
twee klassen waarin nationale rijders uitkwamen prompt door het
gastland werden gewonnen. Bij de
toerwagens tot 1300 cc zegevierde
Peter Fontijn in zijn Talbot. De
klasse 1300 tot 1600 cc werd zelfs
een complete Hollandse aangelegenheid met een eerste plaats voor
Kees Kroesemeijer in Scirocco, gevolgd door zijn teamgenoot Hans
Ernst en de Utrechtennaar Ton
Hagen, beiden met Golf-GTI.

Bij de formule Ford 1600 moest de
momenteel zo succesvole Gerrit
van Kouwen'zijn meerdere erkennen in Volker Weidier. In de stromende regen bewees de Duitser
dat hij niet bij toeval de leiding
heeft in het Duitse kampioenschap. Hij won met grote voorsprong op Van Kouwen en Uwe
Schafer.

Merkenrace

Berend Kapteyn

De tweede dag verliep minder succesvol, maar de afgetekende zege
van John Postma en de derde
plaats van Rob Peters achter de
Duitser Alexander Seibold in de
Renault Alpine race maakte weer
veel goed.

Interessant was het verder om Berend Oeberius Kapteyn aan het
werk te zien in een veld vol Fords
RS 2000. De Zandvoorter, die de
laatste twee races zegevierde en
daardoor tijdens het gratis toegankelijke race-festival op 19 september aan een derde plaats voldoende heeft om zich nationaal kampioen in de toerwagenklasse van
1600 tot 2000 cc te mogen noemen,
moest het in zijn snelle Ford RS
2000 van aannemersbedrijf Jaap
Winter opnemen tegen zeven identieke auto's. Hij stelde niet teleur;
want alleen Olaf Manthey ging

Jaren achtereen beleefde men op
Zandvoort veel plezier aan deze
merkenrace en ook nu werd weer
eens duidelijk, dat dergelijke races
met gelijke auto's een gemis in een
programma zijn. Het is dan ook
verheugend, dat de CENAV momenteel met diverse autofabrikan-

hem voor over de streep
In de beginfase was de Duitser op
een kletsnatte baan superieur,
maar naarmate de baan door de
harde wind snel opdroogde kwam
Kapteyn steeds dichterbij Maar
de race duurde toen nog te kort om
Manthey van de zege te houden.
De Duitser had banden van een
zachtere compound dan de concurrentie gemonteerd en dat had
zijn vruchten afgeworpen. Op een
natte baan kwam hij daardoor beter weg.

Verbaasd
Banden kwamen ook ter sprake bij
de Super-VW's. Alle formule wagens gingen weg op slicks en toen
na één ronde zware regenval de
baan spekglad werd laat de ellende, waarmee de rijders te maken
kregen zich raden. De combinatie
olie en water op het wegdek maakte racen vrijwel onmogelijk. Ane
Luyendijk, als enige Nederlander
goed voor een tweede trainingstijd, werd er evenals zovelen het
slachtoffer van. Hij was één van de

Digna Keetelaar

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout.
Verschijnt iedere donderdag
Uitgave Weekmedia B.V.. Amstelveen
Hoofdkantoor: Dorpsstraat S, Aalsmeer,
tel. 02977-28411, Postbus 264, 1430 AG
Aalsmeer; geopend van 8.30 tot 17.00 uur.
kantoor: Gasthuisplein 12, lanavoort,
tel 02507-17166, postbus 26 2040 AA.
Zandvoort; geopend maandag van 1300
tot 16 00 uur, dinsdag van 10.00 tot 16.00
uur, woensdag van 900 tot 12.00 uur,
donderdag 10 00 tot 13 00 uur en van 14.00
tot 17 00 uur. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Abonnamenttprijs:
ƒ31,20 per jaar. Voor posiabonnees gelden andere tarieven.
Redactie: Dick Piet (chef), Margreet
Ates (Zandvoort),
Alice Verwey
(Heemstede), Jaap Kok, Bart Boele
(Haarlemmermeer).
Verkoopleider: B. Lodewegen.
n/nbezorging: Abonnees die de kram niet
hebben ontvangen kunnen op vnjdagochtend bellen tussen 9.00 en 12.00 uur,
02507-17166.
Uiterste inlevert6rmi|n redactie: woensdagmorgen 10.00 uur.
Uiterste
inlevertermijn
advertenties'
woensdagmorgen 10.00 uur

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar'
Wil verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid'
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713
Privé na 18.00 uur 16658.

Normaal werd altijd de gehele tenniskompetitie in april en mei afgewerkt
maar de Tennis Bond heeft dit jaar
voor het eerst besloten om de wedstrijden in de hoogste afdelingen te
verplaatsen naar augustus en september, deels om hierdoor het zelf spelende tennispubliek de gelegenheid te
geven deze wedstrijden te bezoeken,
deels ook om de normaal gesproken
wat betere weersgesteldheid in deze
tijd van het jaar, alsmede om tegemoet te komen aan de wens van de
topspelers die in het voorjaar de buitenlandse toernooien wilden bezoeken.
Na jaren tegen de top aangeleund te
hebben zal Zandvoort dan dit jaar
voor het eerst in de Hoofdklasse gaan
uitkomen en met veel spanning wordt

Evenementen
ZANDVOORT - Voor de komende
week en periode hebben in Zandvoort
weer verschillende
evenementen
plaats waarvan een overzicht door de
VW van Zandvoort is samengeste'd:
Zaterdag 21 augustus: BALLONOPTOCHT voor de kinderen, kaartjes a
ƒ l, bij de VW. Ballonnen afhalen om
18.30 uur op het Raadhuisplein, aanvang optocht om 19.30 uur, m.m.v.
Harmonie Soli uit Driehuis.
Zaterdag 21 augustus: SOLEXRACES op stratencircuit in het centrum,
aanvang 20.00 uur. Vooraf een show
van deelnemende Solexen op het
Raadhuisplein vanaf 13.00 uur.
Maandag 23 augustus: ORGELCONCERT door Willem Hendrik Zwart in
de Ned. Herv. kerk; entree ƒ5,-, aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 28 en zondag 29 augustus:
ZANDFESTIVAL'op het Circuit van
Zandvoort, diverse races, demonstraties en spektakels op een met zand
bedekt circuit.
Zondag 29 augustus: CLUBWEDSTRIJDEN ZEILEN, Watersportver.
Zandvoort, Zuiderstrand, aanvang
12.00 uur.
Zondag 29 augustus: STANDWERKERSCONCOURS op de Grote
Krocht, van 13.00 - 18.00 uur.
Zondag 29 augustus: TALENTENJACHT op het strand, pav. 7 „Johnny", voor informatie 020 - 245852 of
02507 - 17170.
Maandag 30 augustus: ORGELCONCERT door Willem Hendrik Zwart in
de Ned. Herv. Kerk, entree ƒ 5,-, aanvang 20.00 uur.
Vrijdag 3 september: FILM INN.
Openbare Bibliotheek, aanvang 21.00
uur. Toegang gratis.
Zaterdag 4 september: NATIONALE
BONDSSTRANDDAG voor Red-

er naar uitgekeken of Zandvoort zich
hier zal kunnen handhaven. Op papier lijkt Zandvoort niet de sterkste
van de twee afdelingen geloot te hebben, met als tegenstanders het Groningse Cream Crackers, Leimoneas
uit Den Haag en het Eindhovense
ELTV.
Zeker is wel dat het publiek van deze
gratis toegankelijke wedstrijden op
het gezellige Tennis Park De Glee aan
de Kennemerweg in Zandvoort zal
kunnen gaan genieten van een aantal
zeer zeker spektakulaire en fraaie partijen.
Wordt in de grote internationale tennistoernooien nog wel eens foutloos
gespeeld waardoor bepaalde partijen
minder interessant voor het publiek
worden, hier kunnen weliswaar meer
fouten maar daardoor ook meer spektakel en spanning verwacht worden.
Totaal worden er iedere kompetitiewedstrijd 8 partijen gespeeld te weten
twee dames enkel spelen, twee heren
enkel spelen, een dames dubbel, een
heren dubbel, wat meestal het meeste
dingspost Zuid „Brokmeier" voor alle
kustbrigades met zwemnummers,
roeiwedstrijden en demonstraties reddingen.
Zaterdag 4 september: FLY AWAY
nationale kampioenschap vliegeren,
parkeerterrein Zuid, aanvang voorronde 11.00 uur, finale 14.00 uur.
Zaterdag 4, 11, 18 en 25 september:
FLY AWAY vliegervierdaagse, parkeerterrein Zuid, aanvangstijd 10.00
uur, inschrijfgeld ƒ 12,50.
Zaterdag 4 en zondag 5 september: 6e
INTERNATIONALE BRANDINGSCUP WINDSURFEN, inf.: Klijn Surfschool, tel. 02507 - 17600 118600
Zaterdag 4 en zondag 5 september:
EXPOSITIE schilderijen van David
Noble in het Cultureel Centrum.

Succes voor
catamarans
ROSAS(SPANJE) - In de baai van
Rosas Spanje, zijn in de voorgaande
week open Europese en wereldkampioenschappen catamaran zeilwedstrijden gehouden. Enkele leden van
de Zandvoortse Watersport Vereniging hebben daar, gezien onderstaande uitslagen, met succes aan deelgenomen.
Europees kampioenschap, plaatsing
Zandvoorters: 1. Marco de Boer en J.
Visser Prindle 18; 5. Frank en Patricia
Boom Prindle 16; 7. Piet Jan Holleman en Ken Deinum Prindle 16; 18.
Sander en Serge Schuurman Prindle
18; 37. Anja en John Petri Prindle 16;
39. Hanneke en Tom v.d. Bos.
Uitslag wereldkampioenschap: 3.
Marco de Boer en J. Visser; 11. Patricia en Frank Boom; 15. Sander en
Serge Schuurman; 23. Anja en John
Petri; 29. Hanneke en Tom v.d. Bos.

H. v.d. MOOLEN

ZANDVOORT - Tussen
Zandvoort '75 en trainer
Arie Stokman lijkt het duidelijk goed te zitten, gezien
het feit dat de trainer voor
het zesde seizoen aan de
club verbonden is. De
Zandvoorter is dan ook inmiddels met de training en
voorbereiding op het komende seizoen begonnen en
met een versterkte promotie in het vooruitzicht zal
er alles aan gedaan worden
om dit jaar hogerop te komen.
Ondanks de nog vele vakanties en
werkzaamheden van selectie-spelers is de opkomst zeer redelijk te
noemen en na enige oefenvvedstrijden heeft Stokman reeds een aardig inzicht m het beschikbare matenaal. „Er zijn geen spectaculaire
wisselingen in de selectie gekomen. Het is jammer dat Gerard

G/A/GJ

(dansschool).

Ons lesprogramma bestaat uit:
BALLROOM, LATIN-AMERICAN, OLD-TIMEen DISCODANSEN.
Het inschrijfgeld, te voldoen bij opgave, bedraagt f 35,- p. pers..
Reductie bij contante betaling.
Inschrijving: vanaf 14 augustus, dagelijks aan onze studio, off

telefonisch tussen 19.00 en 21.00 uur, behalve zondags.
Vanzelfsprekend gaat bij ons kwaliteit boven kwantiteit, dus:

DANSEN

DOEN!!

Köediefs!aan27 Heemstede Telefoon023-281621.

Het gevolg was voor tien duizen-

wat lagere vereniging om de nodige
ervaring op te doen en daarna ben ik
hogerop gekomen.
Via een tip hoorde ik dat Zandvoortmeeuwen een trainer zocht en na
contact gezocht te hebben was het
snel rond", aldus Kramer.

den guldens schade in het vanwege het europees kampioenschap
internationale veld.
Winnaar werd de leider van zowel
het Europees - als Duitse kampioenschap Walter Lechner, gevolgd door de Zweed Johan Rajamaki en de Brit Bruce Vcnn.

Geopend op werkdagen van 8.00-20.00 uur, zaterdags
en zondags van 9.00-19.00 uur met
super-korting en super-service.
Op alle benzine nu

15 CENT ECHTE KORTST!
Super 166,6 et per liter- Normaal 161 et per liter
Graag tot ziens!
Burg. v. Alphenstraat, hoek Tjerk Hiddessstraat,
Zandvoort

Nijkamp afvalt, die verder gaat om
zijn trainers-diploma te bemachtigen, maar voor liet overige valt het
mee. Vanuit de eigen-gelederen is
de groep aangevuld en het is te
hopen dat de nieuwelingen doorbreken", aldus Arie Stokman, die
verder stelt dat de oefenwedstrijd
tegen Zwolse Boys een aardig resultaat opleverde waarbij vooral in
de eerste helft goed werd gespeeld,
doch de tweede periode liet zien
dat er nog wat aan de defensie
moest worden geschaafd. „Doch
daar zijn de oefenwedstrijden
voor".

Wisselvallig
Als één van de belangrijkste zaken

singen en vakanties van enige spelers.
Ook het klasseverschil tussen het eerste en tweede team vindt Kramer een
probleem. „We moeten proberen dit
gat kleiner te maken."

Verwachting
Selectie

Arie Stokman: „Zandvoort '75
dit seizoen nog meer hogerop"

Lid N.V.D. - F.D.O. - G.P.T.D. (Eng.)
Ook dit |aar gaat ons nieuwe seizoen weer van start in de 2e week.

stellen regenbanden te monteren.
Vele helpers hadden hier vergeefs
om gevraagd, maar rennleiter
Lutz Schmitz bleef stoïcijns. Hij
lag: toch al achter op het tijdschema, dus de show moest doorgaan.

De selectie van Zandvoortmeeuwen
telt zo'n dertig man.waarbij enige
overgekomen junioren, de van Zandvoort'75 teruggekeerde Bert van Staveren, en Cor Plazier en Jos v.d. Meij
van Ripperda. Over dit materiaal
Hans Schmidt
heeft Frans Kramer inmiddels wel
enig inzicht gekregen, doch de tijd is
vuurwerk te zien geeft en twee gemengd dubbel spelen, iedere partij De 43-jarige Frans Kramer, die een nog wat kort om direct tot de juiste
levert een punt op. Grote namen van zeer succesvolle trainers-carrière van samenstelling van de eerste teams te
tegenstanders zijn bijvoorbeeld: Wou- 21 jaar achter de rug heeft, is nog wat komen.
ter Fok van Leimonias, Pierre, v. Bla- voorzichtig m z'n uitlatingen, maar er
del en Bas Vletter voor ELTV en kan uit worden opgemaakt dat hij het „Het is nog wel wat wennen, maar de
Manon Bollegraf voor-Cream -Crac- -toch-wel ziet zitten met de huidige sfeer is goed tussen de groep en mij,
bovendien wordt er keihard gewerkt
kers.
selectie.
Kopstukken tussen de Zandvoortse De Zaandammer kreeg als trainer om in een goede conditie te komen.
tennissers zijn: Digna Keetelaar (15 vooral bekendheid door de vele kam- Die is ook wel nodig omdat er in de
jaar), Sandra Weller (19), Hans Brug- pioenschappen die hij behaalde met eerste klasse sneller wordt gespeeld
geman en Hans Schmidt.
onder meer ZSGO, Aalsmeer en vele dan een klasse lager en ook taktisch
zie het beter in elkaar bij de eerste
Zondag 5 september speelt TV Zand- andere.
voort thuis tegen ELTV, de 12de sep- „Nadat ik door een kuitbeenblessure Wassers," zegt Frans Kramer, die vertember thuis als afsluiting van de voor het profvoetbal was uitgescha- der stelt dat de samenstelling van het
competitie een thuiswedstrijd tegen keld, heb ik mij toegelegd op het eesrste team direct al de nodige prode Leimonia's.
trainerschap. Eerst begonnen bij een blemen geeft door een tweetal schor-

(dir. E.C. v.d. Moolen-v. Verseveld)

van september, zowel voor beginners als voor gevorderden,
gehuwd of ongehuwd, in alle leeftijdsgroepen.

Ook Arie was verbaasd, dat de
vvedstrijdleiding de race in de bcKinfase niet had afgevlagd. Dit om
de coureurs in de gelegenheid te

ZANDVOORT - De maand augustus is voor de Zandvoortse
voetbalclubs de maand van
de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zo ook het naar
de eerste klasse gepromoveerde Zandvoortmeeuwen, dat
voor een interessant maar
óók een zwaar seizoen staat.
Onder leiding van de nieuwe
trainer Frans .Kramer wordt
keihard aan de conditie gewerkt en de vele oefemvedstrijden moeten de spelers in
de juiste vorm brengen.

WIE DANST IS (BLIJFT) JONG!
is de stelregel van
DANSSTUDIO

vier rijders die in de Marlborobocht van de baan schoven.

Frans Kramer is over
hoopvol

TV Zandvoort
start seizoen
ZANDVOORT - Het naar de
hoofdklasse gepromoveerde eerste team van Tennisclub Zandvoort speelt zaterdag 21 augustus
op eigen terrein tegen het Groningse Cream Crackers.

In de Renault merkenrace zorgden de Duitsers Conny Schneider en Volker Cordlandioehr voor sensatie door in eikaars schaduw identiek te crashen. Dit staaltje van synchromsme bleef beperkt tot
blikschade.

vindt Stokman dat de wisselvalligheid van het vorige seizoen, moet
worden opgelost. „We zijn vorig
jaar redelijk goed geëindigd in de
competitie, maar verliezen van SIZO met 8-1 en dan punten pakken
van de latere kampioen Aalsmeer,
dat moet niet nodig zijn. Deze
wisselvalligheid hoop ik te kunnen
veranderen in een vorm, die nou
eenmaal nodig is om met de top
mee te draaien", zegt stokman.
Het in de vierde klasse KNVB
zaterdagmiddag
uitkomende
Zandvoort'75 hoopt na een verblijf
van één jaar in deze klasse dit jaar
door te stoten naar de derde klasse. Mede door de KNVB ingestelde

Gevraagd naar de verwachtingen van
Frans Kramer voor het nieuwe seizoen stelt hij: „Er is een duidelijk
klasseverschil tussen eerste en tweede klasse, doch dat neemt niet weg
dat ik toch goede hoop heb voor dit
Zandvoortmeeuwen. Het is in eerste
instantie belangrijk om je te handhaven, maar gezien de individuele klasse, die er is, verwacht ik zeker goed
mee te kunnen draaien. De eerste
oefenwedstnjden hebben mij laten
zien dat het moet kunnen, doch de
vorm moet aanwezig zijn en het nodige geluk moet je nou ook eenmaal
hebben."
Na tweemaal achtereen een kampioenschap van Zandvoortmeeuwen,
zou een goed meedraaien zeker een
verdienstelijk resultaat zijn, maar in
het voetbal zijn de verrassingen nooit
uitgesloten. Dus misschien hebben de
Meeuwen onder leiding van Frans
Kramer nog wel wat in petto net
komende seizoen.
versterkte promotie bestaat daar
toe een goede kans. De eerste twee.
ploegen zullen direkt promoveren
en de derde zal waarschijnlijk promotie-wedstrijden moeten spelen
voor een plaats in de derde klasse.

Doel
Met deze versterkte promotie ziet
Stok het wel zitten: „Ons doel is te
proberen gebruik te maken van
deze kans om te promoveren. Andere teams in de komende competitie zullen waarschijnlijk wel hetzelfde stellen als ik, maar als ik die
teams bekijk dan moet het voor
ons toch mogelijk zijn bij de eerste
drie te eindigen. Ik zeg niet dat wij
direct kampioen zullen worden,
doch een streven naar een tweede
of derde positie moet kunnen. Het
vooruitzicht dat je in de derde
klasse leuke derby's kunt spelen
tegen tegenstanders uit de regio,
trekt ons zeker aan", zegt Arie
Stokman, die er dan ook met zijn
selectie keihard voor zal werken
dit gestelde doel te verwezenlijken.

Centrale Post Ambulancevervoer
(CPA) Kcnnemerland: ongevallen
023-319191, besteld vervoer tel. 023319277.
Taxi: telefoon 12600 en 16343.
WEEKENDDIENSTEN
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Datum 21-22 augustus 1982

Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
17641.

Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat 1. telefoon
Artsen: Huisartsenpraktijk Bouman 13459 (b.g.g. 320899 of 320464). Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot 10.00
en Mol
Arte: H. Padding, telefoon 15600. Ver- uur, maandagavond van 7 00 tot 8.00
dere inlichtingen omtrent de week- uur. Verder volgens afspraak. Voor
enddiensten worden verstrekt via de deze hulpverlening, beschikbaar voor
telefoonnummers van de huisartsen. iedere inwoner van Zandvoort geldt
Anderson. tel. 12058; Drenth, tel. dat er voor de vrager geen kosten aan
13355, Fliennga, tel. 12181: Zwerver, verbonden zijn.
tel. 12499
Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening Zandvoort: voor informatie, adTandarts: telefoon 023-313233
vies en hulp tel. 17373. Op alle werkWijkverpleging: zr. T. Maas, Tempe- dagen van 11.00 tot 12.00 uur. Ook
lierstraat 48 zw„ Haarlem, tel. 023- schriftelijk, postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.
325458
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.

Stichting Wijkraad Nieuw Noord: telefoon 18083.

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023313233.

Werklozencomité: spreekuur iedere
maandagmorgen van 11.00 tot 1200
uur in de openbare bibliotheek. Op
dat tijdstip ook telefonisch bereikbaar onder nr. 14131.

Dierenarts: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel.15847
Geslachtsziekten: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag en
nacht).
Politie: telefoon 13043
Brandweer: telefoon 12000

Wctswinkel:
Gemeenschapshuls.
Louis Davidsstraat, eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30 tot
18.30 uur.
Crisiscentrum: Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023-256198. Geeft direkt hulp
wanneer u die nodig heeft bij acute
problemen.

Hervormde Kerk. Kerkplein: Geen
dienst
Wegens Gereformeerde / Hervormde
dienst in de Gereformeerde Kerk,
Julianaweg 15 Voorganger ds. C. Mataheru, nervormd predikant te Zandvoort. 10.00 uur.
Gereformeerde Kerk. Julianaweg 15:
10.00 uur Gemeenschappelijke Gereformeerd Hervormde dienst (Zie Herv.
kerk).
Nederlandse
Protestantenbond,
Brugstraat 15' 10.30 uur Jos Kooreman van Amsterdam (Ned. Herv.)
Rooms Katholieke Kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
zaterdag 21 augustus: 19.00 uur Euchanstieviering met orgel en samenzang.
Zondag 22 augustus: 8.45 uur Stille
Eucharistieviering; 10 45 uur Eucharistieviermg met medewerking van
het St Cacciha-kerkkoor.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
14. 9 30 uur ds. E.Th. Thljs; 10.45 uur
ds L J. Boeymga; 15.30 uur ds. Tj.
Ausma van Zaandam.
Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218.
Haarlem 10.30 en 19.00 uur ds J.
Ovordum.
Duitse diensten
Zaterdag 21 augustus: Hervormde
Kerk. Kerkplein: 19.30 uur: Leitung
Pfarrer Brahms uit Keulen.
Rooms Katholieke Kerk: zaterdag 23
augustus. 20.00 uur Euchanstievienng met orgel en samenzang.

TE HUUR:

Middenstandsdiploma
Rijkserkende en gesubsidieerde opleiding

Middenstands avondschool Heemstede
T w t u It-bcWondon ei nsd ^g en d( ncJerd iq

vin 19 00 2? 00 uur
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Paviljoen „De Vijverhut"

gemeubileerd vrijstaand zomerhuis

OVERCOMPLEET

voor alleenstaande
Voorzien van gas water elektriciteit verwarming keuken
blok (koelkast e t c ) toilet en douche
Brieven onder nr Z 625 bureau van dit blad
(met vermelding van telefoonnummer)

Perz. tapijt
(Kirman)270 x 3 70
Prijs n o t k

Vondellaan 46-Zandvoort-Tel l 25 38

Tel. 02507-13244

ara^wMmsuMVjAAiiigez

RESTAURANT

JACK
HOUSE
Specialtteiten-restaurant niet een
apart speciaal fondue-restaurani

B'J DiRCKIÜ

tot 45 personen
Gen. Cronjestraat 14 - Haarlem
Reserveren: telefoon 023-265333

Bruiloften en partijen

Uit het G root Hertogdom LUXEMBURG

RESTAURANT

DE
GRAVIN
Romantisch dineren bij kaarslicht
PERLWEIN

en levende pianoklanken of voor
u\v receptie en party

Strandpaviljoen 9 bij de rotonde,
vóór het casino en hotel Bouwes
Tel. 02507-18888

ALLEEN BIJ
DIRCK III

Gravinnestccg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023-317058

Zondag 22 augustus vanaf 19 uur
A IJ

x/

7

een
sprankelende
witte delicate wijn

( per fles 2 98)

met vier soorten vlees (karbonade, kip, braadworst
en shaslick), 2 salades en 3 sauzen

Austin - Morris Rover-Triumph
Autobedrijf Fa. J. Heining

voor slechts

Schulpweg 4 6 - Aordenhout.
Telefoon 24 28 30

KOEL SERVEREN

MET ONZE AKTIE

cen/E

iE-WUNEN
HORECA
ONDERNEMERS
WAT BETAALT U
BIJ DE GROOTHANDEL

RESTAURANT
EIGENAREN
KOM OOK UW
VOORDEEL HALEN'

GROOTVERBRUIKERS
BIJ ONS HEEFT U
GEEN PASJE NODIG

Autobedrijf van den Hooff

makelaar/ 0.9.

uwV'A'G dealer voor Volkswagen en Audi

te Zandvoort vraagt
voor haar assurantieafdelmg een

Industrie weg 610 {U weel
wel aan de haven)
2102 LH Heemstede
TeHoon 023 280751
Donderdagavond koopavond
Zaterdag 10 lol 17 uur
Als u meer verwacht
\anuwgarage

PART-TBME MEDEWERKER(STER)
(mm 15 uur p w )
die belast zal worden met het beheer en uitbreiding van de
assurantieportefeuille
Onze gedachten gaan uit naar een zelfstandige, energieke
kandidaat(date), aan wie wij de volgende eisen stellen.
• middelbare schoolopleiding;
• m het bezit van typediploma;
• goede uitdrukkingsvaardigheid m woord en geschrift;
• bekendheid met de assurantiën (B-diploma of studerend
hiervoor strekt tot aanbeveling),
• goed commercieel inzicht.

,

(t

V>

per persoon

U gelieve uw schriftelijke sollicitatie te richten aan.

CEIMSE MAKELAARS o.g.

CHEVROLET OLDSMOBILE i
BUICK PONTIAC BEDFORD B
•

||
De adressen zijn
Heemsteedse Dreef 261
Hpemstede tel 023 281550
Oostemderweg 110
Aalsmeer tel 02977 "0990

Zandvoort tel 0250715346
Kam Onnesstraat
Hoofddorp (Bornholm)
Van Heuven Goedhartlaan

Jhr. P.N. Quarles v. Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort

KUNSTGEBITTENREPARATIES
UJTïFRANKRIJK:
CHATEAUPOURCAULDBERGERAC 4 7 5

D

MUSCADET DE SEVRE ET MAINE

498

CHATEAU LA TOUR PRIGNAC

850

ROSE d ANJOU LA JOUVANCE

398

CHATEAUSERET BORDEAUX

498

DOMAINESTROCH

\v \

DOMAINESTHILAIRE
CORBIERES V D Q S
MINERVOIS V D O S
COTEAUXDULANGUEDOC
BLANCDEBLANCS
BORDEAUX BLANCMOULLEUX

(K

COTESDURHONE
ENTRE DEUX MERS

m

it**

CHuicAu.» DI ron NI

1

CELLIERS DES DAUPHINES
CÖTES de BUZET1980

l' \

CHATEAUX BOUSQUET

HELLMUTHSYLVAIMER
HELLMUTH RIESLIMG
HELLMUTH G E W U R T Z T R A M I N E R

doos 6 f lessen
doos 6 f lessen
doos 6 f lessen
doos 6 flessen
doos 6 flessen

27.50
29.50
49.50
22.50
29.50

doos 6 ff essen 20:
398 doos 6 f lessen 20:
350 doos G f lessen 20:
350 doos O f lessen 20:
350 doos 6 flessen 20:
350 doos 6 f lessen 20.
498 doos 6 f lessen 29?°
50
498 doos B f lessen 29
549 doos E f lessen 32.50
598 doos 6 f lessen 35:
598 doos B f lessen 35:
698 doos 6 f lessen 40:

RIOJACONDE BEL TINTO
RIOJA CONDE BEL BLANCO

598 doos 6 f lessen 35.00
doos 5 f lessen 40.00
doos O flessen 50.00
645

doos Gflessen 37.50
doos 6 flessen 29.50
doos 6 f lessen 29.50

yiTmUITSOWD:
ZELLERSCHWARZE K A T Z Q B A

598 (IQOS G flGSSBfl 32.50

PIESPORTER MICHELSBERGQB A

598 ÜOOS 6 fIGSS6D 32.50

(alle genoemde prijzen zijn inclusief B T W
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LOODS
Kam. Onnesstraat,
opp.225 mz

A. RITMAN
Seinwardtstraat20 telefoon 02507

1 43 65

PEUGEOT

K A T W Jk ian ^ E E V i» phédo
Ou lp H*»P 11
NOOHOVMJK K^ vu «at 20
OUDI wf T E M NT Mr*- k euv o

Telefoon 242830

RENAULT
Autobedrijf
J J.Willemsen&Zn.

Tel. 02507-16840.

TE KOOP

v

dealer voor Haarlem en Heemstede
Floraplein 25a 25b
Tel 32 49 20, Haarlem Zuid
Onze showroom is verplaatst naar
de Mr LotlelaanS,
tel 322427, b g g 324920
Donderdag koopavond
1900 21 00 uur

AUTOBEDRIJVEN
RINKO

Elke werkdag van
half negen tot half een
en van half twee tot
half zes geopend

landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,
bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Bovendien zaterdags
van 10 00 tot 12 00 uur
U bent welkom

Rinko verkoopcentrum
Burg van Alphenstraat 2A
Tel 02507-13360, Zandvoort
Off Renault-dealer
voor Zandvoort e o

RENAULT
de ridder & strijbis bv
Mdkplaars en t ixateurs onroerende goederen
Adriddn Pduwhcin 27 29 Heemstede lü 023 288550

Autobedrijf
FA. J. HEINING
Schulpweg 4-6, Aerdenhout
Telefoon 242830
Leyland Service en Verkoop

Brouwers en Zn.
AUTOMOBIELBEDRIJF

KOJIJMANS

H P. KOOIJMAN

FORDOTO

VOLVO
Brederodestraat 6-10
Telefoon 02507 13242

Amperestraat 8-10
Telefoon 02507 16925
b g g 13242

Verkoop Inruil Service Reparatie
Al/e merken inruilauto s met Bovag garantie
In slechts 5 tol 10 minuten

WAS ZELF UW AUTO
Mei warm water en shampo-spoolen m de was zetten v a f 3
AUTOMAATINWORP 11 Doorlopend geopend

«•••••••••••••••••••••BIBBMIIBB

MERLOT DEL PIAVE 2 literfles

ONVOORWAARDELIJKE
KWALITEITS GARANTIE
Niet goed geld terug zelfs al
is de (les half leeg'

Autobedrijf Fa. J. HEINING
Schulpweg 4 6- Aerdenhout

398

- c.K

SHERRYPEDRO DOMECÜ
MEDIUM DRY of FINO

PEUGEOT

TE KOOP:

DOE MÉÉR ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5 - TEL. 244609.
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN
A/andplaten, triplex, board, spaanplaat, lat/verk en lijsten Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjcs Alle soorten lijmen, klem ijzerwaren, verf. Louvre-deuren, edelfmeer, bmnendeuren, saloondeuren, gereedschap
Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot 16 00 uur
's Maandags gesloten
's Middags van 12 30 13 30 uur gesloten
••••••••••••••••••••••••••••••l

Zandvoortselaan 131 Heemstede
telefoon 286870

Stichting De Vrije Leergangen
opleidingen voor middelbare akten
Amsterdam
De MO-INSTITUTEN WORDEN NU VOORNAMELIJK
OPLEIDINGEN TOT LERAAR IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS- de A-akten voor (3e en) 2e graad, de B-akten
voor 1e graad De opleidingen zijn part time (gewoonlijk in
de avonduren, een a twee avonden per week)

AANMELDING
bij het Instituut VL-MO is nog mogelijk voor de volgende
vakken.
Nederands MO-A
Nederlands MO-B
Engels MO-A
Engels M O B
Frans MO-A
Geschiedenis MO
Duits MO-A
Economie MO
Wiskunde MO A
Wiskunde MO-B
Hulpcursussen voor Latijn, Onderwijskunde en Spreekonderwijs
Vooropleiding HAVO-diploma of gelijkwaardig
De colleges beginnen m de eerste week van september
Studiegids en aanmeldingsformulieren zi/n verkrijgbaar bij
het MO-secretariadt, postbus 90048, 1006 BA Amsterdam,
telefoon 020 934921

andvoorts
IMieuwsblad

f200.- voordeel met
•n
2ie elders n a t blad
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NOG ONZEKER WAT PRECIES VERANDERT

Adjudant De Hoop
40 jaar in dienst

Adjudant De Hoop kwam in
dienst van de gemeentepolitie
Zandvoort in 194G. Hij werd toen
aangesteld als adspirant en doorliep de rangen van agent (1947),
hoofdagent (1954), brigadier (1956) sinds 1946 bij de gemeentepolitie
en per l oktober 1971 adgudant.

Inbraak

Van geld beroofd

ZANDVOORT - In de nacht van
maandag op dinsdag vorige week is
ingebroken m een woning aan de
Achterom in Zandvoort, waarbij een
keukenraam werd vernield -Vermist
worden een rij- en kentekenbewijs,
een kelnersportefeuille met ƒ450,-,
een portefeuille met f 113,—, een gouden armband

ZANDVOORT - Een 46-jarige man is
vorige week woensdag vroeg in de
ochtend in de Dr C A Gerkestraat in'
Zandvoort door twee jongens aangevallen en van zijn portemonnee met
ongeveer ƒ 500,- beroofd De politie
stelde een onderzoek in, maar boekte
nog, geen resultaat.

ZANDVOORT - Over de
maanden april, mei en juni
van dit jaar zijn in de gemeente Zandvoort voor totaal ƒ17.158,- aan nietverhaalbare vernielingen
verricht, uiteenlopend van
weggehaalde pas geplante
bomen - aan de Zandvoortselaan in Bentveld • onklaar gemaakte lichtmasten, ontwrichte parkeermeters tot ingegooid glas en
dermate opzettelijk beschadigen van papierbakken dat ze onbruikbaar
werden en door nieuwe

„WURF-PRAET'

Provincie beslist over
toekomst Gasthuisplein

ZANDVOORT - Adjudant H. de
Hoop van de gemeentepolitie
Zandvoort is veertig jaar bij zijn
werkgever m dienst. Ter gelegenhcid daarvan wordt op vrijdag 3
september in de kantine van het
politiebureau een receptie gehouden voor collega's en genodigden
van 16.00 tot 17.30 uur. Daaraan
vooraf is intern een bijeenkomst
in het politiebureau vanaf 15.00
uur. Andere belangstellenden die
de jubilaris de hand willen drukken, zijn welkom op het adres
Regentesscweg l, alwaar van
1930 tot 22.00 uur „open huis"
wordt gehouden.

Vernielingen
belopen in de
duizenden

• Uitgave Weekmedia B V

moesten worden vervangen. Voor één ding heeft de
gemeente geen geld hoeven
uit te trekken: er hoefde,
nergens leuzen verwijderd
te worden.
De maand mei, scoorde wat
schade berokkenen en vernielingen verrichten betreft aan gemeentelijke eigendommen of goederen,
het
hoogst,
namelijk
ƒ 7.768,--. Mede was dat het
gevolg van Luilak. In de
nacht en ochtend van Luilak werden onder meer tien
vlaggemasten afgebroken
voor een bedrag van
ƒ 1750,— en zes papierbakken vernield voor een bedrag van ƒ 600,—. De schades komen voor rekening
van de gemeente en worden uiteindelijk op de gemeenschap „verhaald".

HAARLEM - De door de
gemeente voorgestelde herindeling van het Gasthuisplein in Zandvoort, is
maandagmiddag 23 augustus ter sprake gekomen in
een provinciale hoorzitting. In een zogenoemde artikel 19 procedure moet
door Gedeputeerde Staten
uitgemaakt worden of de
bezwaren van bewoners,
bedrijven en belanghebbenden tegen de yoorgestelde nieuwe indeling van
het Gasthuisplein wel of
geen hout snijden.
Op de hoorzitting yerdedigde de heer Wertheim namens de gemeente de plannen die door de heer Loos,
namens de bewoners, bakker Van der Werff en voor
Horeca Nederland afdeling
Zandvoort en de Hanzevereniging door de heer Paap
bestreden werden. Op basis
van een ambtelijk advies
zullen Gedeputeerde Staten over ongeveer vier weken een uitspraak doen
over het Gasthuispein.
Op de zitting bleek dat er waarschijniyk geen juridische gronden
waren, die het de gemeente Zandvoort beletten om de ter tafel liggende plannen uit te voeren Een
artiK.eï 1<) procedure is alleen nodig
als men het bestemmingsplan van
een bepaalde buurt wil wyzigen
Op de hoorzitting bleek, dat dit
voor het Gasthuisplein niet het
geval is Toch zullen G S vrijwel
zeker een uitspraak over de kwestie doen Een uitspraak die dan
bindend is voor de gemeente
De herindeling van het Gasthuisplein speelt al jaren Doel van een
herindeling was de creatie van een
evenementenplein, dat steeds beschikbaar is De bewoners en ondernemers hebben vanaf de presentatie van het eerste schetsontwerp in juni 1977 verzet tegen de

Solexen „raasden" door dorp
ZANDVOORT - De voor de gaan van een wekker had devijfde maal gehouden Solex- gene, die het eerste bij de
race door het centrum van finish was gewonnen.
Zandvoort, trok ook nu
enorm fraai uitgedoste mo- Buiten de eerste prijs waren er tijdens
tprfietsjes. Al was de vinding- de race veel premies te verdienen, die
rijkheid minder dan vorig aangeboden waren door de Zandjaar, de tot Fiat omgebouwde voortse middenstand Organisator
en Autoclub Zandvoort, met de
Solex, het haantje en de Solex Motor
man Wielart die d«t gebeuren voor de
duivel, mochten er best we- vijfde maal succesvol zag verlopen,
zen. De 53 deelnemers tover- had de hulp van sponsors wel nodig
den de ongeveer 5000 toeschouwers een enerverend „WJj willen graag organiseren, doch
schouwspel voor, waarbij het dit evenement kost veel geld Daarom
niet ging om de snelheid, die zijn wij bijzonder blij met de medevan een aantal sponsors als
niet hoger lag dan 30 km per werking
de horeca, een veruur, maar gewoon om de Nutsspaarbank,
huurbedrijf, Hotel Zomerlust, Nihot
rondjes draaien. Bij het af- en de bloemen voor de race van Nico

Refonders De race is gelukkig goed
verlopen zonder ongelukken en dat
was de hele opzet", aldus Wielart, die
van plan is volgend jaar opnieuw een
Solex-race te houden
Uitslag race: 1. B. Lemmers, Elshout;
2. J. Couwenberg, Elshout, 3. J. v.
Doorn, St. Michielsgestel.
Uitsla? techniek: 1. B. Verhoeven,
Deurne (Solex met tractor-achterwiel); 2. J. Couwenberg; 3. J Olthoff /
Bakker, Beverwijk; 4. H. Schavenmaker, Wijk aan Zee; 5. W. v. Delft,
Elshout.
Uitslag showelement: 1. Olthoff/
Bakker, Fiat; 2. E. Bilars, Haarlem;
3. W. v. Delft, Elshout, 4. E. de Vos,
Haarlem, 5. P. Warmerdam, Haarlcmmerliede.

Zolang d r nog ?oveul gamael benne zo lang is veur maj de zeumer
nog met veurbai

Langs de Vloedlijn

De mensen en weet vandage met
wat morgen hem kan bnngen,
noch hoe noch waar de felle dood
Hem in den weg zal springen
Guido Gezelle
(1830 1899)
Ambtenaren zullen zelf vermoedelijk het Gasthuisplem in ogenschouw nemen, alvorens te beslissen wat ermee moet gebeuren
gemeentelijke plannen geleverd.
Centraal bij de kritiek van deze
belanghebbenden stond de aantastmg van de parkeervoorziemngen op het plein.

Trottoir
Stond in alle gemeentelijke plannen het maken van één in twee
richtingen te gebruiken weg centraal, de tegenstanders willen twee
smalle njbanen op het plein handhaven Zij stellen slechts het ver. breden van het trottoir voor. In de
zomer van 1979 leek een voorstel
op herindeling van het Gasthuisplein het te halen in de gemeenteraad, totdat de heer Fheringa van
Inspraak Nu een compleet autovrymaken van het plein voorstelde. Tijdens de raadsvergadering
kreeg Plieringa het CDA, de PvdA
en D'66 mee voor zijn auto-onvriendelijk plan Van politie en
brandweerzijde werd de haalbaarheid van een autovrij plein echter
betwijfeld, De bereikbaarheid zou
beperkt worden en de parkeerproblemen zouden naar andere delen
van het dorp verplaatst worden
Maart 1980 kwam het Gasthuisplein open te liggen Er werd een
nieuwe riolering aangelegd, maar
veranderingen in de bestrating
konden er op dit ideale moment
niet doorgevoerd worden
In 1981 kwam het plan dat nu ter
tafel ligt en waarin een op trottoirniveau liggende njbaan aan de
Duystergastzijde met een breedte
van tussen de 5 50 en 7 80 meter
over het plein loopt in discussie
Als woordvoerder van de bewoners, zei de heer Loos toen in het
Zandvoorts Nieuwsblad „Wij willen geen autovrij plein, vnj willen
dat de bedrijven bereikbaar bajven".
De gemeente wees het verlangen
van de bewoners voor een autovriendelyk plein, met twee rnbanen en parkeergelegenheid in het
midden af, omdat parkeren voor
de winkeldeur met nodig zou zijn
en het verkeer in een fuik zou
lopen

Afscheid van
W.
Krippendorf
ZANDVOORT - Per l september zal
de heer W Knppendorf, medewerker
bij de afdehng reiniging, zijn functie
by de dienst publieke werken neerleggen Op woensdag l september zal
afscheid van hem genomen worden in
het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17, tijdens een informele
bijeenkomst die om 15 30 uur begint

Februari 1982 ging een raadscommissie akkoord met de plannen
van de gemeente en besloot men
die plannen na raadsgoedkeunng
bh G S te verdedigen

Geen situatieschets
Tydens de hoorzitting verdedigde
de gemeente haar plannen met een
schets van de voorgestelde situatie
in de hand Dat schoot met name
bij de heer Loos in het verkeerde
keelgat „De tekening van de gemeente laat alleen het plein /ien
Hoe de aan- en afvoerwegp~ Uggen,
staat niet op die schets Wij hebben de ambtenaar van de provmcie een tekening van het plein en
de omgeving gegeven Het is bijvoorbeeld van groot belang dat
men weet dat het Wagenmakerspad een voor vrachtwagens meelwagens voor de bakker en
drukkerijmateriaalwagens voor de
drukkerij op het plein - bijna onneembare weg is Een helnngpercentage van vijftien percent en een
moeilijke S-vormige bocht"
Naar aanleiding van deze kritiek,
zullen ambtenaren van de provincie waarschnnlyk een onaangekondigd kijkje op het plein gaan
nemen De bewoners en ondernemers van het Gasthuisplem zien
hun eigen - op het moment niet ter
discussie staande - plan als de
enige ideale oplossing „Door de

brede rijbaan, die het plan kent,
zal de chaos op het plein alleen
maar groter worden Een brede
straat lokt uit tot fout parkeren",
vindt de heer Loos „Men heeft
toegezegd dat de politie bij realisenng daadwerkelijk zou gaan optreden tegen de foutparkeerders Dat
probleem is er nu echter al Deze
zomer heeft de politie vier maal
bekeuringen uitgedeeld, waarvan
drie maal op een dag Als er iemand voor je garage staat en je
moet eruit, dan komt men de auto
wel verwijderen, maar moet je enn
dan kan je je wagen elders parkeren"
Door de gemeente werd tijdens de
hoorzitting aangevoerd dat de
creatie van een groot autovrij gedeelte op het Gasthuisplein voor
een makkelijk te gebruiken en
steeds beschikbaar evenementenplein zou zorgen „Als er nu een
evenement is, hangt men borden
op", aldus de heer Loos, die aanwijzmgen worden altijd goed opgevolgd, zodat het plein op tnd autovnj is Bij realisering van ons plan,
blijft het gebruik als evenementenplein dus onverminderd mogelijk"
Over de beslissing die G S gaan
nemen, wilden zowel bezwaarmakers als gemeentevertegenwoordigers geen uitspraak doen Over
vier weken is bekend of er nog een
nieuw hoofdstuk over de henndeling van het Gasthuisplem geschreven moet worden

11-jarige
komt
uit in de SOcc
ZANDVOORT - In een bij-programma van de internationale
Stadioncross, aanstaande zaterdag in het Olympisch Stadion van
Amsterdam, komt Gerard Koning:
uit in de SOcc klasse. Hij is mwoner van Zandvoort en i* 11 jaar.
Vanaf zijn vierde zit hij in de
motorcross en werd onlangs regio-kampiocn. Zaterdag zal hij
het moeten opnemen tegen achttien andere kandidaten uit vier
regio's. Gerard Koning rijdt twee
jaar de SOcc. Zijn klasse is te zien
zaterdag na het hoofdprof.ramma,
dat om 19.30 uur begint.

Afscheidsreceptie
Directeur
Arnoldus

ZANDVOORT - Wegens het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd,
neemt de heer Arnoldus van het postkantoor Zandvoort, aan de Louis Davidsstraat 18, als directeur afscheid
Hoewel hij het bedrijf al eerder verliet
namelijk op l augustus dit jaar, wordt
hem op vrndag 27 augustus een af
scheidsreceptie aangeboden waarbij
hn en zijn vrouw aanwezig zullen zijn,
te midden van medewerkers collega's
en relaties op het ambtelijke en het
zakelyke vlak, in de kantine van het
postkantoor van 16 tot 17 30 uur Het
ZANDVOORT - In de maand septem- adres in de Louis Davidistraat is te
ber wil het Cultureel Centrum Zand- vinden tegenover het NZH busstation
voort aan het Gasthuisplein, nog eens in Zandvoort
de hele verzameling poppen als hommage aan de pas geleden overleden
maker ervan, Ad Hertroys, exposeren
Het is de bedoeling dat ieder die m het
bezit van poppen van hem is, contact
kan opnemen met het Centrum en ZANDVOORT - De raad van Zandeventueel de inzending kan laten voort komt volgende week dinsdag 31
meedoen aan de expositie Telefo- augustus, na het zomerreces in vergamsch is het Centrum dagelijks te denng bijeen, en begint als doorgaans
bereiken op nummer 16924 tussen niet om 2000 uur maar om 1930
13 30 en 16 00 uur, behalve op maan- wegens een , lange" agenda van 26 i
dag en dinsdag Men kan vragen naar punten De vergadering is openbaar '
Emmy van Vnjberghe de Comngh
en heeft m het gemeentehuis plaats i

Opnieuw expositie
van poppenmaker

Raadsvergadering

Uw krant
niet ontvangen?
Bel vrijdag voor 12 00 uur
ons kantoor, telefoon

17166
Kunstmarkt
ZANDVOORT - Op zaterdag 4 september zal van 10 00 tot 22 00 uur een
overdekte kunstmarkt gehouden worden op de Bnnk van Nieuw Unicum,
Zandvoortselaan 165 Een grote verscheidenheid aan kunstzinnige technieken valt op deze kunstmarkt te
bewonderen

Trainingen
AFAFA
ZANDVOORT - Ook voor de AFAFA
is het nieuwe seizoen weer begonnen
Na het beperkte zomervakantieschema kan weer volop geoefend worden
Tramingen met gewichten en
krachttoestellen voor dames op
maandagavond 20 00 21 00 en 21 00
-22 00 uur woensdag avond van 19 00
tot 22 00 uur en donderdagavond van
1900 tot 2100 uur
Voor heren op dinsdag en vrijdagavond van 19 00 tot 22 00 uu-- en donderdagavond van i\ 00 tot 22 00 uur
Tevens is er gelegenheid zich in het
karate te bekwamer- op dinsdagavond van 2000 tot 2130 uur In
september beginnen op de maandagavonden de lessen iar7bj.Uet om 20 00
uur
Voor verdere inlichtingen kan men
terecht op het verenn?mgs<idres m de
Brugstraat 17 tel 17811

Vuur vernielt auto
Gerard Koning m actie

ZANDVOORT Bepin \onge veek is
m de Celsiusstrut in Zindvoort een
auto deelf. m o^ brand geraakt als
gevolg van h i t inhouv en \an een
radio het \ u j r verruilde stoelen e»
het ddshboaro

Zandvoor
Abonnementsprijs f 31,20 per jaar,
Bijgaande bon m een open envelop *ondei postzegel eenden aan
Weekmedia Antwoordnummer 51 1 180 VB Amstelveen

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Giro/Banknr
. .
Ik betaal per jaar f 31,20, per half iaar f 16,50, per kwartaal f 9 00
Zand voorts Nieuwsblad.
17
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
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Vakantie voorbij, dus weer'ERICA'S'
bloemen voor mij!

DIEPVRIES

ÊENDAGSHAANTJES

Als de ogen op jaren komen
hebben miljoenen mensen het
advies van de opticien nodig.
En u?

50 stuks
100 stuks

Vanaf 30 augustus zijn wij er weer.
400
750

'ERICA'

Wezenbeek
DIERENSPECIAALZAAK
Grote Krocht 28
Zandvoort

QROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

's Lands grootste kruidenier
blijft op de kleintjes letten.

Pizza 5 9 nu
Pullovers
Süpovers
Sport-kollektie

VRUDAG/ZATERDAGVOORDEEL

Als u 40 bent, behoort u tot
de miljoenen mensen
die in de toekomst of nu al problë^
men met het zien hebben. Het is een
normaal verschijnsel dat in de loop der jaren
het gezichtsvermogen van het
oog minder wordt, dat men alles een
beetje onscherp gaat zien. Voor die
miljoenen mensen boven de 40 zijn er moderne
oplossingen die het duidelijk zien in de
verte en nabij weer mogelijk maken.
Komt U in de komende dagen
eens bij ons langs en vraagt u eens
een demonstratie. Wij tonen u
graag welke voordelen er voor
u zijn bij uw werk maar ook in uw vrije tijd.
Ons advies zal u duidelijk maken dat u beter kunt
werken en dat er voor u buiten uw werk niets
verloren gaat van de volle schoonheid van de natuur.
Goed zien betekent bewuster leven.
Ook boven de 40 hoeft u daarvoor
niets in te leveren.

VARKENSROLLADEperkg

11,98

GOURMETPAKKET 350 gram

6,98

HAMBURGER (nieuw) 100 gram

1,29

en

TOMATEN per kg

Of sier voor Zmdvoon en omgeving

Stad oiotnerfnoc

gezocht
voor december of
ged. december
door echtp. z. kind.
met verlof.

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

Wegens verhuizing
tekoopaangeb.:

Uw adres voor:

De nieuwe
kantooragenda's
1983

VULCANA
GASHAAROz.g.a.n.
KLOOSTER EETHOEK
IVOORKLSLKAM.
AMEUBLEMENT

boeken
tijdschriften
stripboeken
kantoorarikelen
rookwaren
staatsloten
toto/lotto

MODELNAAISTER
gevraagd
met atelier-ervaring.
Tel. 02507 - 121 82

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

Keesomstraat 61 -Telefoon 15351.

r-j[-HJ_Lr.-_-

.m-jmim-..-.

-

-._

-

•-

-

-

TE HUUR:

"

;...

^^

aan het
Burg. Fenemaplein
voor / 95,- p. maand
Inlichtinghen:

R. v. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01

Lorentzpiein 42, Badhoevedorp.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

Doe maar !

GROTESORTERING

, plavuizen
tafels

A. RITMAIM

Hattestraat65
Zandvoort
Tel. 1 20 60

Het Kastenhuis
Grofe Krocht 25
Tel. 17751

De special is t in al uw
bloem werken.

Mak. o.g.
H. W. Coster BV

Drogisterij
Moerenburg voor
Marisstraar 13A - Zandvoort,
telefoon 15186.

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE
Haltestraat 8

Zandvoort
Tel. 02507-16123.

grote
diepvrieskast

BINNEN-EN
8UITENSCHILDERWERK
BEHANG-EN GLASWERK
Nu ook het adres voor uw

wonmgst
*^

-**fKamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

1 jaar oud
f1500,Roestvrijstalen

Bij 't Kincferwinkeltje

KINDERKLEERTJES

bakoven
bedrijfsruimte
m. stalling, 15 m lang
TeL 15930, na 18.00 u.

Aanvang nieuwe cursussen augustus,
september. Vraag gratis studiegids.
Nic. Witsenstraat 5,1017 ZE Amsterdam-C
telefoon 020-233994

Thomas
al meer üan ccn tuKc
een» een t'ocuc. na,un
\oor (:ocd gcbnt,

9.00 uur 's morgens.

Patisserie Thomas
Hallstraat 13, telefoon 14738

Voor uw familiediner mei menu's van
ƒ 29,50 (3 gangen) en ƒ 37,50 (4 gangen).
Zondagavond levende pianomuziek.
TE KOOP:

TE KOOP:

STAPELBED
met spiralen

LOODS

Tel. 02507 - 17270

Kam. Onnesstraat,
opp. 225 m2.
Tel. 02507 - 1 68 40

* Bomen en heesters,
vaste planten
* Bloem-en groentezaden
* Jiffy pots
* Zaai/potgrond

Hang- en legkast
met schuifdeuren
172 cm hoog, 60 cm
diep, 97 cm breed.

189,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

Dames vocaal
ensemble (am.) zoekt

Te huur
aangeboden:

SOPRAAN

gemeubileerde
kamer

Woensdagsmorgens
repetitie.
TeL 023 -37 35 62

Tel. 02507-16033
of 15182.

Ing. Friedhoffplein 11
Rijksgediplomeerd
Schakel, automaat en vrachtwagen.
Voor af spraken bellen tussen 18.15en 18.45 uur
van maandag t/m vrijdag.

Tel. 02507 • 1 38 87

Of juist wel plannen voor de
herfstvakantie?
In beide gevallen kunt u profiteren van onze
speciale naseizoenprijzen en uzelf verwennen
in onze mod. 6-pers. komf. 4-sterren bungalows gelegen in Erm (nabij Emmen).
Op het park verwarmd overdekt zwembad.
tennisbanen, windsurfing, midget-golf, restaurant, e.d.
Inl. & Reserv.: Vrije-tijdspark Ermerzand
Dolerstraat. 7843 PE Erm. tel. 05915-4018.

Hondenkapsakm

RENEE
Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren - trim-i
men - wassen - ooren voetbehandeling.
Mevr. Renee Thnfer,
Van Ostadestraat 26, tel.

15626.

Drogisterij • Reform

MOERENBURG

Middenstandsdiploma

W.o. kasten, eethoek, salontafelen Mechelse
kast; tevens zeer exclusieve nostalgische
verlichting met kristal of rozetten (uit
grootmoeders tijd).
Bezoekt u onze showroom na tel. afspraak.
Tel. 02503-13354/14649.

Van Stolbergweg 1 - Zandvoon,
telefoon 17093

(80x1 90 cm)

Niet gebonden aan de schoolvakanties?

Antieke meubelen
Henri H-stijl

Uroic soricnnj! elke
eljig «ccr 1,111,1!

1-pansf 1500,TE HUUR:

TE KOOP

~ #i
•• Kwekerij
^^P.vanKleeff
[^ .

Restaurant La Reine

TE KOOP:

Buureweg 1-3,
tel. 16580

pedicure manicure
visagiste make-up

alle verzekeringen

G. van Engelen

ROZE PALMBOOM

(opleiding voor erkende STIVAS-diploma's)

auto- brand -leven

AANVANG CURSUSSEN
KLASSIEK-, JAZZBALLET en TAPDANCE

Instituut De Korte
schoonheidsspecialiste)

13212

AUTORIJSCHOOL

kijken en gezellig
koffiedrinken bij de

WIM VAN DER STRATEN. DIRECTEUR
aangesloten bij de VAKOS en NVvV
Een vertrouwd adres voor de opleiding tot

ede naam
e°
gegeven.

G. Kol
Schuitengat 7.
telefoon

Tolweg 18 - Zandvoort

Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

vanaf/ 198,-

//
//

Tel. 02507-146 77

Tel. 02507 - 1 55 31

Maak blij met bloemen van:

.f

zorgen heeft ons
een .bijzonder
J

BEGIN SEPTEMBER A.S.
Inlichtingen:
maandags van 16.00 tot 18.00 uur
in de studio of

GARAGE

BAKKERIJ

^

BALLETSTUDIO
Marijke Fancher

Dag en nacht bereikbaar

Lekkere'
appelf lappen bij

,

f

tegen billijke prijs
Tel. 12607
na 17.00 uur

Grote Krocht 17, Zandvoort

Wij leveren ook
kostuums naar maat
met een levertijd
van ca. 3 weken
pok in lichtgewicht.

De wijze waarop
wij voor onze
gasten partijen

:*£ƒ>
^,*0 - -' ü*
, ••'.'&• Jan mn/

Br/even and. nr. Z629
bur. v. d. blad.

De Krocht

OPTIEK SLINGER

X^

Grote Krocht 23

Grote Krocht 19. Zandvoort.
Telefoon 02507 -1787».

Gemeub. flatje

OOGMETING MKI MODERNE RODKNSTOCK-APPAKA rtUR

logeman
mode

Lekker eten?
Aart Veer niet vergeten!

1,48

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A - Zandvoort -Telefoon 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen
Vrijdag koopavond.

4,95

Rijkserkende en gesubsidieerde opleiding

Middenstands avondschool Heemstede
TWBC lesavonden dinsdag en donderdag
van 19.00-22.00 uur
Inlichtingen. J A van Kleef. £emlaan 3. Heemstede,
tel 023 • 28 39 22 of sclimfteh/k

Gespecialiseerd in

DIEETARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort,
tel. 02507-16123

Voor al uwF
Te huur gevraagd voor arts:

voor seizoen april-okt. 1983
in stil deel van oud-Zandvoort:

2 KAMERS
met keuken, douche, toilet, of een klein huisje.
Niet inwonend.
Br. ond. nr. Z 624 bur. v.d. blad.

•
•
•
•
•

tegelwerk
stucwerk
voegwerk
vernieuwen riolering
ontstoppen riolering
met de modernste
apparatuur:

Bouwbedrijf J.Ö. K E U R
Fahrenheitstraat 4. 2041 CH Zandvoort
Tel. 02507-14137.
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Trainer Ramkema: „Ik
doe geen voorspelling"
ZANDVOORT - The Zandvoort Boys, dat vorig jaar
nét naast promotie greep,
'voor de tweede klasse
HVB, gaat het dit jaar opnieuw proberen om de hartewehs „promotie" alsnog
te verwezenlijken. Voor de
tweede maal onder leiding
van trainer Gerard Ramkema, moeten de Zandvoorters uitkomen tegen meestal reserveteams. Een klasse
waarin TZB eigenlijk niet
thuishoort.
Met nieuwe moed is Gerard Ramkems begonnen zijn selectie onder
handen te nemen. Een selektie die
vrijwel identiek is aan die van
vorig jaar, behoudens aanvulling
van een aantal A-juniqren. Deze
jonge spelers zullen zeker een kans
krijgen zich waar te maken in het
eerste team. Dit, team dat dezer
dagen de Veerman-cup in ontvangst nam, een cup voor het beste clubteam, die misschien de nodige inspiratie geeft voor het ko>
mend seizoen, slaagde er dezer dagen ook in om te behalen in het
CFM Robberstoernooi een goede
derde plaats.
„In dit toernooi heb ik diverse

Voorspelling
Ondanks veel vertrouwen in de
naderende competitie, waagt Gerard Ramkema zich niet aan voorspellingen zoals hij die vorig jaar
wel deed, namelijk dat TZB kampioen zou worden. „De spelers
moeten bewijzen dat we niet in
deze klasse thuishoren. Vorig jaar
stelde ik me voor dat we kampioen
moesten wórden, maar nu waag ik
mij daar niet aan. De spelers moeten het waarmaken. Het teamverband, de mentaliteit moet worden
opgevoerd ongeacht wie er in het
eerste elftal staat. Het is een teamsport, men moet niet gaan denken,
na enige overwinningen, we zijn er
al of het maakt mij niet uit of we
verliezen of winnen," zegt Ramkema.
Ramkema:... „aan voorspellingen
waag ik mij dit keer niet"....
spelers aan het werk gezien waardoor ik een aardig beeld heb gekregen van het beschikbare spelersmateriaal. Er was leuk voetbal tegen de 'in hogere klassen uitkomende teams, wat wel vertrouwen
wekt. De wil lijkt aanwezig om het
allemaal dit jaar waar te maken.
Ook op de training bleek dat. Op
elke training zijn ongeveer dertig
man aanwezig, wat mij zeer tot
tevredenheid stemt;" aldus Ramkema.

Het wordt dus een uitermate spannende zaak voor TZB deze competitie.
De hele vereniging staat dan ook
achter het eerste elftal, dat op
jacht gaat naar hopelijk een groot
succes. In het behalen van dit
succes geeft voorzitter Frans Veerman in het TZB-nieuws aan, met
de spreuk van de week, hoe dit
vanaf het begin in z'n werk dient te
gaan. „Het voornaamste van een
eerste stap doen, is niet de afgelegde afstand, maar de richting".

Zeeschuimers actief
bij zwemvierdaagse

ZANDVOORT - Een hele
week zwemactiviteiten in het
zwembad de Duinpan ter gelegenheid van de jaarlijkse
zwemvierdaagse was een goede gelegenheid voor de Zandvoortse Zwem & Poloclub met
toekomstige leden kennis te
aanwezige zwemstertjes een interes- in Wijde Wormer boekten de Zeemaken.
sant onderdeel. Op uitnodiging van schuimers weer goede resultaten. Bij
Woensdagavond was gepland voor
een kunstzwemdemonstratie en de
mogelijkheid mee te spelen met waterpolo. Maar de weersomstandigheden waren dermate slecht dat besloten werd dit naar de vrijdagavond te
verplaatsen. Maar ook op deze laatste
zwemvierdaagse-avond lieten velen
het afweten om de laatste 500 meter
voor hun medaille te zwemmen gezien
de vele regenbuien. De kunstzwemsters Arlette Sandbergen, Annet ter
Heyden, Brigitte Peters, Mascha
Reinders Folmer, Petra Holst, Patricia van de Aar, Ingrid Duivenvoorden
en Brenda Molema gaven hun demon-stratie in een leuke uitvoering te zien
in het binnenbad waarvoor terecht
.veel publiek interesse toonde.
Het voorzwemmen van Ingrid en
Brenda van alle figuren voor het Fkunstzwemdiploma met toelichting
van de trainster was voor de vele

de Zeeschuimers toonde Woully de de heren op de 2 en 3 km schoolslag
Bie, de keeper van het succesvolle (zaterdag respectievelijk zondag) was
Nederlandse zevental in Equador, zijn Hans Jansen van Steenwijk '34 oppervakmanschap als keeper. Waterpo- machtig en won overtuigend beide
loërs van de Zeeschuimers mochten races. In het kielzog van deze geweldihun schoten afvuren op Neerlands ge zwemmer pakte Ron Phaff tweebeste keeper die na afloop zijn kee- maal een tweede plaats, Koen Lucas
pers-cap, gedragen tijdens de wereld- een derde respectievelijk een vierde
kampioenschappen, kado deed aan plaats en Mare Hommes een 4e resNiels Kinneging, keeper van het Zee- pectievelijk een zesde plaats.
Ron, Koen en Mare zijn practisch
schuimers-herenteam.
Behalve het uitdelen van informatie- zeker van de beste verenigingsprestafolders met zwemkadobonnen maak- tie over twee en drie kilometer langeten de Zeeschuimers de prijswinnaars baan door constant zemmen in de
bekend van hun loterij. De hoofdprijs, kopgroep. Bij de dames op dezelfde
een dames- of herenrijwiel, werd nog zwemslag en afstanden zijn de Zeeniet afgehaald alsmede vele mooie schuimers niet te verslaan. Ria Wilandere prijzen. Daaipm vermelding lemse en Marjolein Phaff zwommen
van de winnende lotnummers die nog van start tot finish beide dagen onbeniet werden afgehaald. No.: 916, 902, dreigd naar het eindpunt en finishte
97, 319, 815, 1117, 747, 403, 1270, 194, Marjolein zaterdag als eerste, zondag
1112, 886, 232, 723, 329, 174, 227, 1129,op de twee kilometer ging Ria haar
230, 355: Inlichtingen: telefoon-16511. clubgenote in de laatste meters voorTydens langebaan-zwemwedstrijden bij.

Internationale
Branding Cup
windsurfen
ZANDVOORT - De Internationale Branding Cup Surfen
wordt op 4 en 5 september voor
Klijn Surfing georganiseerd
voor de kust van Zandvoort.
Internationale brandingspecialisten zullen aan de start
van deze spannende plankzeilwedstrijden verschijnen.
De wedstrijden zijn onderverdeeld in klassen, zodat zowel
beginnende als geoefende surfers mee kunnen doen. Er zijn
diverse parcoursen uitgezet en
een zogenaamd „fun"-parcours.
De Veronica Drive-In show zal
voor de< deelnemers het geheel
opluisteren. Zaterdag is er
voor de deelnemers een grootse Beach Grill georganiseerd.
Voor informatie en deelname
kan de liefhebber bellen naar
tel.nr. 18600.

Beroofde zag dader
ZANDVOORT - Een man die van zijn
polstasje werd beroofd door twee personen op het Badhuisplein, afgelopen
zondagmiddag en daarover de politie
inlichtte, zag even later één van de
daders op het strand lopen. Een 34jarige Amsterdammer kon vervolgens
worden aangehouden en moest voor
een verhoor meegenomen worden
naar het hoofdbureau van politie in
Zandvoort.

Langebaan
Tot 5 september zullen deze „slootzwemmers" elk weekend op de langebaanwedstrijden in Nederland actief
zijn waarbij Petra Hillemus na haar
deelname aanstaande zondag aan de
Europese Jeugdkampioenschappen
in Insbruck ook weer van de partij zal
zijn. Gezien haar snelle tijden zit het
er in, dat zij haar clubgenoten Ria en
Marjolein zal kunnen verslaan. Vrijdagayond aanstaande gaan de Zeeschuimers weer starten met hun clubavonden en trainingen. Met de gratis
zwemkadobon kunnen alle nieuwe
kinderen een keer gratis meezwemmeh op clubavond of middagtraining
waarbij alle activiteiten van de zwemclub verteld worden.
Een uitbreiding van de wedstrijdzwemmers, waterpoloers en kunstzwemsters is in het nieuwe seizoen
dringend gewenst. Speciaal voor kinderen (meisjes en jongens) vanaf 8 tot
12 jaar is er gelegenheid direct met
pupillen-waterpolo mee te gaan
doen. Natuurlijk zorgen de Zeeschuimers zelf voor de opleiding. Ook het
trainen voor brevetten en diploma's
wordt weer gestart. Aanmelden nieuwe leden voor kennismaking kan
vanaf 18.00 uur in zwembad de Duinpan.

VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER

Hoe te stemmen in eigen gemeente
ZANDVOORT - Op woensdag
8 september aanstaande worden van 's morgens 8 tot
's avonds
7
tussentijdse
Tweede Kamer verkiezingen
gehouden, waarvoor iedereen
in eigen gemeente kan stemmen. Hiervoor zijn de kiesgerechtigden middels een kaart
opgeroepen, althans degenen
die per 27 juli 1982 in Zandvoort wonen en op de dag van
de verkiezingen 18 jaar en
ouder zijn. Oproepingskaarten waren in de periode van
13 tot 18 augustus bezorgd.
Degenen echter, die nog geen oproepingskaart hebben ontvangen, kunnen zich in de gemeente Zandvoort
wenden tot de afdeling burgerlijke
stand, aan de Schoolstraat 6. De kiezers kunnen hun stem uitbrengen in
f het stembreau dat op de oproepings. kaart staat vermeld of in het stembu.reau naar keuze, ergens in Nederland.
Een verzoek om in een stembureau

naar keuze te stemmen kan zowel
schriftelijk als mondeling worden gedaan. Een schriftelijk verzoek gaat via
een formulier dat kosteloos verkrijgbaar is brj de afdeling burgerzaken.
Het formulier en de oproepingskaart
moesten uiterlijk op 25 augustus bij
die afdeling worden ingediend. Bovendien is het mogelijk een verzoek
om te stemmen in een stembureau
naar keuze uiterlijk op 3 september
1982 in persoon en onder overlegging
van de oproepingskaart, bij de afdeling burgerzaken in te dienen. De
inwilliging van het verzoek blykt uit
de omzetting van de oproepingskaart
(op de achterzijde) in een kiezerslegitimatiekaart. Een kSezerslegitimatiekaart kan, indien deze in het ongerede
is geraakt, niet worden vervangen.
Stemmen in het stembureau naar
keuze kan een oplossing zijn voor
mensen, die slecht ter been zijn en
voor mensen die zich met een rolstoel
voortbewegen. Voor deze laatste categorie zijn er twee speciaal aangepaste
stembureaus: de Hannie Schaftkleqterschool, Corn. Slegersstraat 9, stemdistrict 5 en het Huis in het Kostyerloren, Burg. Nawijnlaan l, stemdistrict
10. Komt het stemdistrictsnummer

van de oproepingskaart niet overeen
met de hierboven vermelde stemdistrictummers en is het stembureau
waar men dient te stemmen voor
iemand moeilijk toegankelijk, dan
kan men ook de oproepingskaart omzetten in een kiezerslegitimatiekaart,
zoals hierboven vermeld.

Volmacht
Voor degenen die hun stem door een
ander willen laten uitbrengen bestaat
de mogelijkheid tot het stemmen bij
volmacht. Een volmacht kan worden
verleend, hetzij door overdracht van
de oproepingskaart dan wel op schriftelijke aanvraag. De aan te wijzen
gemachtigde moet zelf bevoegd zijn
om te stemmen; hij mag niet meer
dan twee aanwijzingen als gemachtigde aanvaarden.
Bij machtiging door overdracht van
de oproepingskaart is de tussenkomst
van de gemeente niet nodig. Machtiging op deze wyze kan uitsluitend
geschieden indien de gemachtigde in
hetzelfde stemdistrict als de volmachtgever woont, het adres van het
stembureau en het nummer van het
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stemdistrict op de oproepingskaart
moeten gelijk zijn.
De machtiging gebeurt door invulling
en ondertekening van de op de voorzijde van de oproepingskaart voorkomende verklaring en de overhandiging van een m een volmachtlegitimatiekaart omgezette oproepingskaart
aan de gemachtigde. De gemachtigde
moet de vplmachtstem tegelijk met
zijn stem in het op de oproepingskaart vermelde stembureau uitbrengen.
Indien de volmachtgever en de gemachtigde niet in hetzelfde stemdistrict wonen, kan een schriftelijk verzoek tot het stemmen bij volmacht
worden gedaan pp een formulier dat
kosteloos verkrijgbaar is bij de afdeling burgerzaken, Schoolstraat 6. Het
formulier moest uiterlijk 25 augustus
bij de afdeling burgerzaken worden
ingediend. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een
volmachtlegitimatiekaart waarmee
de volmachtstem door de gemachtigde in een willekeurig stembureau in
Nederland kan worden uitgebracht.
Inlichtingen hierover bij de afdeling
burgerzaken, telefoon 02507-14841.

KAMPIOENSCHAPPEN HOMETRAINEN

ZANDVOORT - De hometrainkampioenschappen van
Zandvoort is een spannende
en zeer attraktieve aangelegenheid geworden. Na op
maandag vorige week met de
voorrondes te zijn gestart
was vrijdagavond de finalestrijd gepland in het buitenbad van de Duinpan. Door de
bijzonder slechte weersomstandigheden moesten de finales naar binnen verhuizen,
doch de spanning en kwaliteit leden er zeker niet onder.
De krachtsverschillen waren,
in dit door Peter Versteege

ZANDVOORT - Een dreigende bestuurskrisis na het aftreden om gezondheidsredenen
van de heer W. Smit en orn
andere redenen van de heer P.
Hendricks, voorzitter .respectievelijk secretaris en penningmeester, is voorbij. Ze
worden opgevolgd door de
heer A. Gooyer, voorzitter, de
heer A.J. Govers, vice-voorzitter, de heer J.N.M. Bonsen,
penningmeester, de heer E.J.
van der Riet, eerste secretaris
en mevrouw A.C. Pool, tweede
secretaris.
Het nieuwe bestuursteam, waarvan
de heer Govers en mevrouw Pool hun
functie vervolgden, zal zeker nieuwe
impulsen toevoegen aan het toch al
actieve clubleven van de Unicummers. Om het reilen en zeilen van de
diverse sportafdelmgen goed te kunnen leiden en begeleiden, zijn er plannen uitgewerkt die in de loop van 1983
tot ontplooing zullen komen Zeker is,
dathet tienjarig bestaan van de Zandvoortse Sportclub uitvoerig en sportief zal worden gevierd. Het jaar 1983
zal ook belangrijk zijn voor deze
sportclub, waarbn integratie tussen

BERICHT
aan alle schoolgaanders.
Mickey Mouse en Snoopy en
natuurlijk de gewone schoolartikelen kun je bij ons het
hele jaar door kopen,
dus ook NU

RADIO PEETERS
Haltestraat 56

Na dragrace-spektakel nu zandfestival op circuit

Nimmer, volgens de organisatoren,
zou' een dergelijk evenement met een
variatie aan auto's en motoren, geschikt voor zandbaan rally's, op het
programma hebben gestaan. In één
i weekend wil men zoveel mogelijk takken van auto- en motorsport laten
zien, die zich afspelen op onverhard
! „terrein", dat is de bedoeling.
Het circuit van Zandvoort is daartoe
i1 omgebouwd tot een baan van één
kilometer lengte, bestaande uit het
rechte stuk met de gebruikelijke tribunes, de Tarzanbocht, de Gerlach'bocht en de oversteek naar start en
'Tmish. Voor die laatste bocht is een
groot deel van de daar aanwezige
vangrails verwijderd. Om er een echt
„Zand"-festival van te maken, zijn
meer dan honderd vrachtwagens in de
weer geweest voor de aanvoer van
1

geldt dan ook één toegangsprijs:
ƒ 15,-. Er zijn onder meer 5000 tribune-zitplaatsen beschikbaar. Kaarten
voor het rennerskwartier kosten ƒ 25,-

„Sterren"
Hoofdmoot van het programma is de
rallycross, die voor de eerste maal in
de Randstad te bewonderen zal zijn.
Vele internationale sterren zijn voor
dit evenement gecontracteerd; Martin Echanke met zijn Ford Escort
Turbo, Andy Bentza in lijn Lancia
Stratos en Jan de Rooij in zijn Audi
Een sandlaag loordt aangelegd op het
circuit van Zandvoort; rallycrosscoureur Gert Kalkhuis zou later met
zijn 400 PK sterke Porsche 935 de
„baan" testen.

De vele deelnemers bij zowel dames
als heren, streden verwoed om de
fraaie prijzen en haalden op de rollers
zeer hoge snelheden. De strijd om het
algemeen kampioenschap ging tussen
Daan Kuyken en Arthur Rooy. In de
serie was Arthur Rooy iets sneller
éeweest, doch de finale was voor de
sterk rijdende Daan Kuyken, die zich
kampioen van Zandvoort mag npemen. In deze klasse was de derde prijs
voor Peter Paap, die niet veel onderdeed voor de beide finalisten. De uitslagen in de diverse leeftijdsklassen
waren: Afstand 500 m dames: Momque Knotsenburg Zandvoort 25 sec.
85; 2. Henny Knotsenburg Zandvoort
26.45; 3. Charissa Versteege Zand-

Amsterdam 35.18.

Jongens t / m 12 jaar: l John Schilder
Zandvoort 25.95; 2. Pieter Versteege
Zandvoort 28.20; 3. Menno Trouw
Zandvoort.29.50. Jongens t ' m ISjaar:
1. Humphrey v. Gelder Amsterdam
25.15; 2. Jacquot Versteege Zandvoort
28.04; 3. Ton Schilder Zandvoort
28.90.
Veteranen 35-*-: I. F. Schild Amsterdam 23.43; 2. H. Gorter Zandvoort
25.25; 3. H. v. Gelder Amsterdam
26.59. Heren senioren: 1. Daan Kuyken Zandvoort 21.31; 2. Arthur Rooy
Zandvoort 22.47; 3. Peter Paap Zandvoort 22.72.

Nieuw bestuur,Unicum'

AUTO- EN MOTOR-OFF-THE-ROAD-RALLY'S

ZANDVOORT - Op het circuit vers zeezand, dat door hechting niet
stuiven.
van Zandvoort zal - na de zal
Deelnemers aan de rallycross, autodragrace enkele weken terug cross
en 2CV-Cross volgen het hierboimet onder meer raketauto's ven geschetste tracé; de terreinwaen motoren - een zogeheten gens en de off-the-road motoren gaan
een diepe kuil, die er naast ligt, de
,„Zandfestival" plaatshebben, via
imet onder meer rallycross, Hunserug op.
autocross, terreinwagens en Door de overzichtelijkheid van de
kan men vanaf bijna alle punten
off-the-road motoren, op zon- baan
binnen het tircuit de wedstrijden uitdag 29. augustus.
_^tekend volgen. Voor alle plaatsen

georganiseerde toernooi, bij- voort 31.03. Meisjes: Doiwina Rodenhuis Oude Bilt 2821; 2. Hellen Schilzonder klein.
der Zandvoort 30.03; 3. Diana Wempe

wél en niet gehandicapten sterk zal
worden doorgevoerd. Handboogschieten, badminton en tafeltennis (paardnjden uitsluitend voor gehandicapten) zijn de diverse sportactiviteiten.
Heeft men, valide of invalide sporter,
belangstelling om lid te worden van
een van deze afdelingen dan kan men
contact opnemen met de voorzitter de
heer Gooyer, Plemingstraaat 26,
Zandvoort, telefoon 18333.

Tafeltennis
De ruim dertig jeugdleden, merendeels uit Zandvoort, kunnen zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
weer terecht in de prachtige sportzaal
van Nieuw Unicum voor het spelen
van wedstrijden en het volgen van
trainingen. Alle seniorleden, ouder
dan zestien jaar, zijn elke maandagavond weer welkom voor het vrijspelen of trainen voor de komende competitie. Nieuwe jeugdleden kunnen
zich elke zaterdagochtend aanmelden
bij D. ter Heyden, seniorleden elke
maandagavond bij B. de Ruig. Ongeveer half september start de competitie van de NTTB waarin de Sportclub
Unicum met maar liefst tien teams
meespeelt. Het gepromoveerde herenteam, bestaande uit W. Hoppe, J.
Tump en D. ter Heyden gaat zijn
geluk beproeven m de 3e klasse NTTB
Kennemerland

VIDEO-AANBIEDING
eenmalig
Sharp video 8300
met afstandsbediening
van/ 2398,- voor f 1798,thuisbezorgd en afgesteld.

RADIO PEETERS
BEELD + GELUID
Haltestraat 56
Quattro. Uiteraard zal de volledigt;
Nederlandse top trachten de ereplaatsen voor de neus van de buitenlanders
weg te snoepen. In dat opzicht kan
men deze wedstrijd zien als een rcvanche op Valkcn&waard, waar het afgelopen weekeinde gestreden werd om
het Europees kampioenschap Van de
bekende Nederlanders zijn te noernen Piet Dam, Tmus Korevaar, gebroeders Van Schie en Jos Fassbender.
Ook de 2CV-cross komt voor het eerst
naar de Randstad Na diverse manches voor deze klasse op zaterdag,
treden zondag 30 deelnemers aan voor
de finale van de 2CV-cross. Met onder
andere gnstrijder Paul Maaskant en
circuit-direkteur Jim Vermeulen.
De autocrossdeelnemers komen met
twee klassen aan de start. Eerst rijden
16 coureurs in de klasse ,.B1", daarna
volgen de „Sprinters".
1000-1030 uur- vrije training rallycross: 11.20-1200 uur: vrije training
autocross (2x lü minuten). 12 10-12 30
uur vrije training 2CV. 12 40-13 00
uur vrije training motorfietsen, 13 1013.40 uur. officiële training rall>cross.
14.00-1-1 20 uur Ie heat 2CV; 14 3015.00 uur: 2x Ie heat autocross, 15 1016.10 uur. terreinvoeruugeri, 17.0017.20 uur. motorfietsen: 17.30-18.00
uur: 2x 2e heat autocross
Zondag 29 augustus- 11 00-12.50 uur.
terreinvoertuigen (auto); 13.00-13.40
uur- Ie heat rallycross: 13 50-14.20
uur: finale 2CV; 14.30-15 10 uur' 2e
heat rallycross: 1520-1550 uur: motorfietsen, 16.00-16 40 uur 3e heat rallycross. 16 50-17.20 uur. 2x finale autocross, 17.30-18.00 uur finale rallycross

ZANDVOORT - Voor de komende
dagen en periode hebben weer verschillende evenementen in Zandvoort
plaats. De VVV heeft daarvan een
overzicht samengesteld en dat luidt
als volgt (nadere inlichtingen, telefoon 02507-17947):
Zaterdag 28 aug. Zandfesuval op het
Circuit van Zandvoort, divese races
en zondag 29 aug. demonstraties en
spektakels op een met zand bedekt
circuit.
Zondag 29 aug. clubwedstnjden zeilen,
watersportver.
Zandvoort,
Zuiderstrand, aanvang: 12.00 uur.
Zondag 29 aug. standwerkersconcours op de Grote Krocht van 13 00 18.00 uur.
Zondag 29 aug. talentenjacht op het
strand, bij pav. Johnny nr. 7 voor inf.
tel. 020-245852 of 02507-17170
Maandag 30 aug. orgelconcert door
Willem Hendrik Zwart in de Ned.
Herv. Kerk entree: ƒ5,-, aanvang'
20.00 uur.
Vrijdag 3 sept. Film inr„ Openbare
bibliotheek, aanvang. 21 00 uur, toegang gratis.
Zaterdag 4 sept. Nationale Bondsstranddag, voor de Reddingspost
Zuid „Brokmeier" voor allo kustbngades met zwemnummers, roeiwedstnjden en demonstraties reddmecn
Zaterdag 4 sept Fly away nationale
kampioenschappen vliegeren parkeerterrein Zuid, aanvang voorronde
11.00 uur, finale: 14.00 uur
Zaterdag 4,11,18 en 25 sept Fly away
vhegervierdaagse
Parkeerterrein
Zuid, aanvang: 10.00 uur msrhnjfgeld: f 12,50
Zaterdag 4 en zondag 5 sopt 6e internationale Brandmgs Cup winrlsurten.
inf. Klijn Surfschool, te! 02507-17600
18600.
Zaterdag4 t - mzondan2(> bipi Expositie schilderijen van n.ivicl Nobie in
het Culturen! Centrum
Zondag 5 sept. Mofurraces circuit
van Zandvoort, a a n v a n g 1300 uur
Donderdag 9 t/m zonda<: 12 sent 7e
autovierdaagse, toertochten \.imm
Zandvoort georganiseerd in het kaaer
van de toeristische recreatieve autorecreatie "nn df KNAC
Zaterdag 11 sept nvondrit Autosport ver. SancievuerdiZondag 12 .^rnt tal'-u'enMcht op het
strand b i j M r a n d p a v i l i n e n Johr.r.v inforrn. tel 020-2458ï„' of OJ507 • 17179

Oefen wedstrij den
ZANDVOORT - De Zandvoortse voctbalteams zijn volop bc7\g het oefenprogramma af te werken. Zou el
Zandvoortmi'cuwcii als TZB slaagden erin om een overwinning te boeken. TZB spoelde een goede partij
legen 001N '511 en won verdiend niet
3-1
Zandvoortnieemven \vas tegen DSS
uit Haarlem oppermachtig en de 4-1
zege luid veel ruimer kunnen zijn. In
deze leuke wedstrijd scoorde in de
eerste helft M.ircel Sehoorl en Jm
van der Mei). Nadat Steel Uater etc
score naar 3-0 had opgevoerd, Kinn
het te gemakkelijk bij de ZaïulvuorIers. DSS scoorde tegen, maar kon
verder niet veel uitrichten. Marcel
Schoor] bepaalde de eindstand op
•1-1.
Komend weckend spelen heide teams
hun volgende oefcnwedstrijd. TZ11
speelt zaterdag om 18.30 tegen een
combinatie va» lIBC op het veld aan
de Kennemerwcg en Zund voortmeeuwen speelt /omlag in liet \Vesterkerktoeniooi in Amsterdam. Voor
zondag staat voor TZ13 de oefemvedstrijil tegen SVJ op het programma.
Aanvang 14.30 uur.
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BAANWERKER

«lUi l l CK houdt een voorlichtingsavond over

De Kennemer Golf & Country Club te
Zandvoort zoekt een

gemeente
zandvoort

Zandvoort zoekt

KANDIDATEN
EMANCIPATIEKOMMISSIE
OP ijr.'.Tieentcraacl van Zsndvoort gaal binnen afzienbare tijd een
fm jncipstiekommisiie i n stellen.
Waarom moet er een emancipatiekommissie komen?
üe nemofirüeraad heeft op 29 juni j.l. de nota emancipatiebeleid
van de gemeente Zandvoori vastgesteld.
In ue/e noti'i. waarin de nadruk wordt gelegd op vrouwenemancipat'e. zijn verschillende aanbevelingen en voornemens genoemd.
maai. io.ils bij alle voornemens, komt het uiteindelijk op de
uitvoering daarvan aan.
Wi! v sprake zijn van een goed emancipatiebeleid, dan moet er •
riisast tof.'f.inp van de realisatie van deze voornemens - ook plaats
zijn voor beleidswijzigingen en -aanvullingen. Belangrijk daarbij is,
dal de qemeente op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op het
:;i;b:ed <.',;n de emancipatie in Zandvoort. Daartoe is het noodzakelijk,
dat re;jr-lmatig vsn gedachten wordt gewisseld met personen, die
bek.-nd .rijn met deze ontwikkelingen en zich erbij betrokken voelen.
0>: MU m &en t'j Züiidvoort '.vil daarom uen apeciiie emancipatie!-. om m i ss i e in het leven roepen, die een adviserende en kontrolerende
taak r;i! hebben. Van de leden van deze kommissie mag uiteraard de
nuriine eioen inbreng worden verwacht.
Wie komen er nu in de kommissie?
!n ieder geval één wethouder, één raadslid en 4 tot 8 burgers,
b(:ncx;m(i op persoonlijke titel.
Ondersteuning van het sekretariaatswerk zal door een ambtenaar
van do gemeente worden verleend.
Er zijn dus kandidaten nodig. Wie komen daarvoor ir»
aanmerking?
Ingezetenen van Zandvoori, die belangstelling hebben voor- er»
ïicht hebben op het emancipatiegebeuren, worden uitgenodigd te
rejgeren op deze oproep.
In Zandvoort zijn vrouwen op bestuurlijk gebied nog steeds ondervertegenwoordigd. He: streven van de gemeente is er op gericht,
hierin verandering te brengen.
Hoewel ook mannen zich kandidaat kunnen stellen, zal bij gelijke
kwaliteiten van kandidaten aan vrouwelijke kandidaten de voorkc-ur gegeven worden.
Belangstelling? Reageer!!
Burgemeester en wethouders verwachten uw schriftelijke reaktie
binnen veertien dagen. Heeft u meer informatie nodig, bel even.
Telefoon 14841. a<d. onderwijs c.a.. toestel 139.
Burgemeester en Wethouders
Raadhuisplein 16
2040 AA Zsndvoon

KOKEN, BAKKEN en BRADEN!

BAANWERKER

Woensdag 1 september om 19.30 uur in het gerneenschapshuis.

niet ouder dan 40 jaar, ter aanvulling van haar
onderhoudsteam op de baan.
Ervaring in land- of tuinbouw, of in het onderhoud van sportterreinen of plantsoenen, is gewenst doch niet vereist.
Gezocht wordt een actieve en energieke medewerker die de groep in de baan komt versterken en in staat is in goede samenwerking
met anderen en met gebruikmaking vari een
zeer modern machinepark een golfbaan met
een internationale bekendheid te helpen onderhouden.
Schriftelijke sollicitaties, met opgave van teeftijd, vooropleiding en ervaring, te richten aan
de secretaris van de
Kennemer Golf & Country Club.
Postbus 85.2040 AB Zandvoort.
dan wel telefonisch aan de heer J. H. Twisk.
greenkeeper, nr. 02507- J 45 36 of 1 67 75.

Welkom voor een boeiend avondje onder het genot van een kopje koffie. Jupiter demonstreert de
beroemde Fissier pannen voor gas, elektrisch en het keramisch kookgebeuren. Snelkookpannen met
2 standen en automatisch de juiste aankooktijd. Braad- en kookpannen met perfekt deksel met regelknop
en Teflonlaag waar nodig. Ook fluitketels, melkkokers, koeke- en hapjespannen.. Energiezuinig met
dikke bodem en handvriendelijke grepen, ovenvast tot 280 °C. Kijk en ontdek hoe prettig het met
Fissier pannen werkt.
HAAL TEVOREN HET GRATIS ENTREEBEWUS BIJ JUPITER!

JOEOOSLAVISCH RESTAURANT

44
DUBROVNIKSr
Tel.023-322«M

2«ftitra«t 41
Zindvool
7*1.02907-1 $110

*Zuster

Heelt nu in txias taken ons speciaal

menu

(*in micndig t.m. vrijdag)
- gputashsoep " stokbrood
~ gemixte gnllplaat —
3 soorten vlees (mager)
met verse salade, stus en nardappelpuiee
— palacinka Mensje rnef *oude roomnitlirt0

EUROSOL

l

! NOORDHOLLANDS PHIL-HARMONISCH ORKEST

neem nu een abonnement
muziek door het noordhollands philharmonisch
orkest probaat middel om de winter plezierig
door tekomen ^
„, Roelof
^ van^
dirigent 0
Orteslen

Uw reisburo
wenst degenen die straks na een
druk en gelukkig goed seizoen op

f 15.50
njn hel hele jaar geoperto
reservering vanaf 14.00 uur -

VAKANTIE
gaan
een goede reis, veel rust en zon én
gezond weer terug.
Mogen wij uw vakantie regelen ?
U weet, daar zijn we éééénig in!

ZANDVOORT
Nassauplein 3

ROYALE BENEDENWONING
met voor- en achtertuin.
Indeling: hal, woonkamer, 2 slaapkamers, «oilet, keuken,
bijkeuken, badkamer met douche,
Geheel gemoderniseerd.
Vraagprijs slechts f 125.000.- k. k.
Inlichtingen:

Mak. o.g. H. W. Coster bv

'C/-'*'

S. Johnson (i 709-1784»

Horlogerie

WAANING
HET K L O K K E M H U I S MET PIT
Sophiawcg4-Tc1. l 23 07
vindi hei aliijd prettig om te horen fioc biij men is met het
door hem geleverde uurwerk en dat gebeur! nogal ccnsl
I.-icx-nlijl- is dal zo'n «onder niet, want 'l is een bczil
voordel leven!

EUROSOL

Kerkstraat 22. Galerij 16 - Zandvoort
Telefoon 02507-13951 of 020 242222/255444

ÉCHT GOED VOOR ALLE REIZEN

Serie B 'populair'
evrijdagavondconcerten
8 okt 12 nov. 17 dec. 21 jan. 18 febr. 18 maart
20.15 uur
SOLISTEN: TOOS CNDERDENWIJNGAARD, DUBRAVKA TOMSIC - piano
GIJSBERT BETHS, FRANK PETER ZlMMERMANN - viool, COLIN CARR - cello,
JEROEN VERMEULEN-hoorn
abonnement 6 concerten f 75,losse kaart f 15,-

Komt « ccm kijken in /ijn shn»r»i>m. 'l Is ccn belevenis!
/-.n'f'n reparatie-afdeling met elf k ironische apparatuur.

serie Zl 'mozart-piano-plus'
21 nov. 30 jan/20 maart 3 zondagmiddagconcerten
MJO uur
SOUSTEN: WICHEL BLOCK. RONALD BRAUTIGAM. ALEXANDER WARENBERG piano
abonnement 3 concerten f 37,50
losse kaart (15.-

IN DE AVONDUREN

serie Zll 'landen en sprookjes'

Het Erasmus College start met ingang van
september een

De /essen Russisch worden gegeven
op maandagavond
van 19.30 tot 22.00 uur.

17 okt. 1? dec. 27 febr.
3 zondagmiddag familieconcerten
ion uur
SOLISTEN: DANIEL WAYENBERG - piano, MARIJKE VERBERNE - cello,
TJEERD OOSTENDORP - tuba, WILLEM NUHOLT - spreker
abonnement 3 concerten 137,50
losse kaart f 15,-

Geopend op werkdagen van 8.00-20.00 uur, zaterdags
en zondags van 9.00-19.00 uur met

Abonnement kinderen'tot 12 jaar onder begeleiding van volwassene(n) f 12,GEADVISEERDE MINIMUM LEEFTIJD 6 JAAR.
losse kaart f 6,extra redukfe
serie A en B samen f 150,- «serie A en Z-l samen f 115,- «serie B en Z-l
samen f 105,- «serie A,B en Z-l samen f 180,- «serie Z-ll in combinatie
met andere series f 32,50
Abonnementsverkoop en plaatsbespreken bij het Concertgebouw,
Lange Begijnestraat 13 van 10-15 uur; telefonisch 023 - 320994 van 12-15 uur.

super-korting en super-service.
Op alle benzine nu

15 CENT ECHTE KORTING!
Super 166,6 et per liter - Normaal 161 et per liter

VERHUIZEN?

KLAVERJASSEN

Verhuizen is vakwerk!
Neern daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
V'raau vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

AJW VERHUIZING. ONZE ZORG'

leden.
Te(. 02507

f 69 22.

Uitgebreide prospektus met gegevens over programma's en solisten
verkrijgbaar bij het Concertgebouw en het N.P.O. telefoon 023-319248.

Graag tot ziens!
Burg. v. Alphenstraat, hoek Tjerk Hiddessstraat,
Zandvoort

Ook jeugdige rijders
Voor de vrijdagavond
vragen wij nog enkele

kunnen bij ons hun auto tegen een
aantrekkelijke premie verzekeren.
Bet ons eens voorinformatie:

Nieuw!

Nieuw!

Fa. Gansner & Co.

Nieuw!

Videotheek Zandvoort

GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Voor'al uw

Bel voor prijsopgave en titellijst

02507-14385/17818

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, ent.
Etna - Faber • Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein, tel. 15068/13612/12516

's Avonds: 071 - 41 05 66

DE WIT VERHUIZINGEN

A. J. v. d. MooJenstraat Mra
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Hang- en legkast

DUBO ADVIESBURO VERZEKERINGEN

172 cm hoog, SOcrn
diep, 97 cm breed

U merkt bij schade wel waarom !

169,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25

Tel. 1 77 51

André VandenKBt

Serie A 'prestige'
edindagavwdconcerten
28 sepL 2 nov. 7 dec. H jan. B (ebr. 8 maart
20.15 uur l
SOLISTEN: ALDO CICCOLINI, BRIGIHE ENGERER-piano, EDITH PEINEMANN,
CO
EMMY VERHEY-viool, ROBERTA ALEXANDER-sopraan
abonnement 6 concerten f 85.losse kaart f 17,-

ERASMUS COLLEGE
RUSSISCH

CURSUS RUSSISCHE TAAL EN LETTERKUNDE
opleidend tot een certificaat op HAVO- of VWOniveau.
AANMELDEN:
maandag-, dinsdag- of donderdagavond
19.00 uur - Sportweg 9 - Haarlem.

\7 V

concertgebouw Haarlem

Tel.02507-1 5531

Er is n<>i: nooit een man geweest die het niei prettig vond
nis met: hem vertelde dat de vrouwen hem graaf mochten.

gastdirigenten: Kees Bakels. flichard
"
f™"1* Ti'° L*mana
JacquesMercier.JanStuleaYoavTalrni.

Du(a 0t Jean

/&"V '^X^.
/ jtf ?&\

tussen 16.00 en 18.00 utir,: behalve zondags.
Wij bezorgen en halen de banden
bij u thuis.
' •

Met KOPRA naar school of werk...
maar ook in je vrije tijd staat KOPRA garant voor kwaliteit. Kom eens vrijblijvend kijken en praten
mét uw KOPRA-fietsspecialist.

Herman Heierman

MET SPOED GEZOCHT:
WOONRUIMTE VOOR ALLEENSTAANDE
ongemeubileerd, mei eigen douche, keuken
en toilet. Omo. Zandvoort.
Brieven onder nr. ZGSô bureau van dit bied.

Een oersolide
liels met de veilige remnaal. Voor jong en oud.
Uitgevoerd in modieuze Insse (kleuren
Loopt heerlijk licht
Geheel kompleet dus met alles ^%C^a
d'rojo en d'ran voor

4O3T

Kopra
de Luxe + omsde
naam voor kwaliteit Dezelfde pluspunten als de
luxe, maar met handremmen en een extra
sterke 3-versnellmgsnaal Kies jaren_
lang uw eigen tempo voor een
„wind in de rug"'pnjs van

Kopra de Luxe***
Het paradepaardje van de Kopra. Waarom?
Even noemen: Veilige, sterke trommelremmen,
zeer betrouwbare 3-versnellingsnaaf. het beste
chroomwerk Kortom, van .alles"!* t? f51
een beetje meer en beter voor
*% J\E?

Cursus Engels
Sfeer en romantiek
Restaurant-Gastronomique

Van september '82 t/m april '83 zal in
„Het Gerneenschapshuis", Louis Davidsstraat 17 te Zandvoort weer een cursus
Engels worden gegeven op de woensdagavond.
Het accent zal liggen op spreken en verstaan,
dus geen schriftelijk huiswerk.
Voor belangstellenden is er een contactavond
op woensdagavond 8 september a.s., om 8
uur. De gevorderden worden om 7 uur verwacht. Lesgeld f 30,- per maand.
Opgave en inlichtingen bij het

Kerkplein 8, Zandvoort,
telefoon 02507-13599

Gerneenschapshuis, tel. 02507- 14085
en 02507- 17070.

Peter Versfeege
Haltestraat 18, Zandvoort. telefoon 14499

GdrdtltÏG Al onze Kopraüetsen
hebben konstruktie- en wmkelgarantie De service voor het eerste
jaar geelt alles wat u van een
Kopra-jaak mag verwachten Op
Irame en voorvork geven wij zells
5 jaar garantie! (Bij normaal gebruik)

Verzekering u mag niet

nalaten uw schitterende Kopraliels te verzekeren De tijden zijn nu
eenmaal zo dat niet iedereen een
liets koopt' Kopra verzorgt uw verzekering, zodal u mei uw nieuwe
aanwinst veilig de deur uit kan.

o»
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•c
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Kwart eeuw „slippen"
ZANDVOORT - Voor de baanspuiters kwam de regen dinsdagmiddag goed uit. Zij hoefden het asfalt niet nat te houden tijdens de anti-slip demonstraties ter gelegenheid
van het vijfentwintigjarig bestaan van Rob Slotemakers
Anti Slipschool.
Onder de aanwezigen onder meer
burgemeester Machielsen (rechts) en
Jan Lammers, tijdens de receptie afgelopen dinsdagmiddag (foto: Berlott).

De vele gasten, onder wie Nclic SmitKroes, burgemeester Machielsen en
vele prominenten uit de autosporlwereld hoefden zich evenmin zorgen
te maken over de vochtigheid. Zij
werden goed verzorgd in de aan de
rand van de slipbaan opgetrokken
grote tent. Drie jaar is het alweer
geleden dat Jan Lammers het levenswerk van zijn leermeester voortzette
en uiteraard ging tijdens dit zilveren
jubileum veler aandacht naar de in
september 1979 op het Zandvoortse
circuit dodelijk verongelukte Rob
Slotcmaker. De Zandvoorter die zowel als coureur als anti-slip-expert
internationaal hoog stond aangeschrcven. Zijn sliptcchnicken léve-

ren nog altijd een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid.
Onder leiding van Jan Lammers mag
de slipschool zich nog steeds verheugcn in een grote belangstelling. Het
pakket mogelijkheden is inmiddels
uitgebreid met 'een caravancursus,
vrachtwagencursus,
racecursus,
rijvaardigheidscursus en de rijschool. Maar aan de anti-slipcursus
heeft de school de grote bekendheid
te danken.
Gestart aan de Jac. P. Thijsseweg en
na zeven jaar verhuisd naar de toegangsweg van het circuit, heeft de
Anti-Slipschool in een kwart eeuw
vijftigduizend cursisten gehad, onder
wie Z.K.H, prins Bcrnard en vrijwel
alle leden van het Koninklijk Huis.
Een kwart eeuw anti-slipschool is
uniek in Nederland en in ons volgend
nummer komen we dan ook graag
hierop terug.

Collectanten nodig
ZANDVOORT - Zo'n 26 jaar geleden
werd het Prinses Beatrix Fonds opgericht om financieel hulp te kunnen
bieden bij het bestrijden van een grote polio-epidemie. Sinds die tijd is het
fonds ook op andere fronten actief.
Men heeft andere ziekten willen bestrijden als multiple sclerose, spierdystrofie, spina bifida (zogeheten open
rug), aangeboren spasticiteit, de ziekte van Huntington en de ziekte van
Parkinson. Al die tijd is hulp nodig
geweest en al die tijd heeft het Fonds
geld kunnen inzamelen. Ook nu weer
wordt de aandacht voor een bijdrage
gevraagd en dat kan alleen worden
ingezameld als zich ook voldoende
collectanten opgeven. Dat kan voor
wat Zandvoort betreft bij mevrouw G.
Machielsen-Mouw, Jhr. Quarles van
Uffordlaan 3, telefoon 16488. Geld kan
ook worden overgemaakt ten gunste
van het Prinses Beatrix Fonds in Den
Haag, giro 969 of banknummer
70.70.70.325. De collecte zelf is van 13
tot en met 19 september.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort.
Bentveld en Aerdenhout.
Verschijnt iedere donderdag.
Uitgave Weokmedia B.V., Amstelveen

is de stelregel van
DANSSTUDIO

Nabazorging: Abonnees die de krant niet
hebben ontvangen kunnen op vrijdagochtend bellen tussen 9.00 en 12.00 uur,
02507-17166.
Uiterste inlevertermijn redactie: woensdagmorgen 10.00 uur.
Uiterste
inlevertermijn
advertenties:
woensdagmorgen 10.00 uur.

(dir. E.C. v.d. Moolen-v. Verseveld)
Lid N.V.D. - F.D.O. - G.P.T.D. (Eng.)
*•"*"(dansschool).

Ook dit jaar gaat ons nieuwe seizoen weer van start in de 2e week:
van september, zowel voor beginners als voor gevorderden,
gehuwd of ongehuwd, in alle leeftijdsgroepen.
Ons lesprogramma bestaat uit: •
BALLROOM, LATIN-AMERICAN, OLD-TIMEen DISCODANSEN.
Het inschrijfgeld, te voldoen bij opgave, bedraagt f 35,- p. pers..

Reductie bij contante betaling.
inschrijving: vanaf 14 augustus, dagelijks aan onze studio, off
telefonisch tussen 19.00 en 21.00 uur, behalve zondags.
Vanzelfsprekend gaat bij ons kwaliteit boven kwantiteit, dusr

DANSEN

DOEN!!

Koediefslaan 27 Heemstede Telefoon 023-281621.

De winterse rust daalt langzaani neder over de badplaats.
Het strand wordt voornamelijk door wandelaars bezocht
en als de zon zich ook maar
even laat zien en voelen, vullen de terrassen van de strandpaviljoens zich gestaag. Het
lijkt voorbij, het mooie weer.
Wind, regen en kou regeren op
het zandvoortse strand. De
hoop .op een mooie nazomer
zal inmiddels wel vervlogen
zijn, de hoop op een mooi najaar mag terecht nog enkele
weken gekoesterd worden.

Tips en suggesties: 17166

ij-. •.:.-'. .•irini'.'c.- blijf ik intussen
T,'.:-; •;.'../: Cj.-ikbaar vuor de/w tip.
H<-'. ::.:;•,;':<:>• ons '.'.\•! v,-;u voorzienHL:'/:. t-'.: o.-.'•:-: ook uit. dat er toch
nou >:>•:\., f.<: :r.'.-n.sen
'.v.in.-n, die het
tfoed mi.-*, o r..1; voor hadden. Dat
wisten v.'e •-rvjv.-.-.-n.s toch wel, ivant
anders v/ar-vr. -.v.- .-net dn werk niet
doorpepaan. En d a a r o m bij deze al is het ook v:;:' :;..,it. n!. ;;o ongeveer 35 jaar ^elfden. nu;n dank
ook namens du neer B voor deze
belangrijke tip die hij ook niet
zonder gevaren cioorcuf.

Ausu'cis nr. 0358
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Hot volct'ncie inivressantc ''tuk uil
rie bezettingstijd was AuMvois nr.
0358. uitgegeven op l november
1943 en voor het laatst verlencd op
30 september 1944. Het document,
stond op naam vnn J. d>> Haan.
geb. 17 oktober 1883 in Haarlemmermeer. Nr. van de Konnkarte
H5-34571. werkzaam bij hr' Arbf irsamt te Zandvoort en gerechtigd
om het, Sperrcrebiet bij Zanrivoort
te betreden van 8 tot 22 uur. Gctekend door Hauptmann van de \
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trouwe oud-gedienden, waarbij ik
onder meer denk aan Henny van
Zantvoort, Henk Bliujs, Kees Versteege, er zijn er nog veel meer.

Herinneringen
Wanneer je bijna zo'n veertig jaren
in een zelfde huis in Zandvoort
hebt gewoond (ik berichtte u daaroyer reeds vorige week naar aanleiding van mijn verhuizing van de
Zeestraat nr. 57rood naar flat
„Sandevoerde" in de Brederodestraat nr. 1/1) dan komt er bij het
opruimen en ordenen van zo'n
veertig jaar lief en leed wel het een
en ander te voorschijn. Oude herirmeringen, die je reeds lang verge-

Redactie a.i. Bart Boeie

ten bent, komen dan opeens weer
helder voor je geest te staan. Zo
vond ik in een oud boek een brief
uit de bezettingstijd, die ik u om de
curiositeit niet wil onthouden, omdat de bezettingstijd dan weer opnieuw gaat leven. De afzender weet
ik niet want de ondertekening was
onleesbaar. Ik laat het gehele
epistel hieronder onverkort volgen.
De enveloppe was als volgt geadresseerd: „Strikt persoonlijk".
Aan de heer Kuiper, Directeur arbeidsbureaux, en de inhoud luidde
als volgt:
„Geachte heer Kuiper, hoewel u
mij niet persoonlijk kent, wil ik u
toch als goede vaderlander waarschuwen. Er is namelijk iets van
uitgelekt, dat u met den heer B. 's

morgens nieuws op de schrijfmachine uitwerkt en dan aan verschillende menschen brengt. Ze
letten nu op u! Waarschuwt u ook
de heer B. dan behoef ik hem niet.
te schrijven. Ik zou u aanraden
stopt u er voorlopig mee. Na de
oorlog maak ik mij wel bij u bekend. Was getekend (onleesbaar).
Die geachte briefschrijver was bijzonder goed op de hoogte. De door
hem genoemde heer B. was mijn
trouwe vriend en medeplichtige
Arend Bos, thans wonende in Hazerswoude. We gingen, ondanks
deze goedgenuende waarschuwing er toch mee door, met de
dagelijkse uitgave van deze ,,Kleine Patriot". Stom eigenlijk, wanneer je er later over nadenkt, rnaar
het bloed kruipt waar het niet

Wehrrnachtskommandantur
te
Haarlem. Het was een der laatste
Ausweisen, die werden uitgegeven
en verlengd want de Duitsers wisten, dat de oorlog een verloren
zaak was en waren daarom uitermate streng. Zonder zo'n waardevol papiertje was het eenvoudig
onmogelijk, om Zandvoort binnen
te komen. Het was ook een tijd, die
thans nog altijd veel herinneringen
oproept. Een angstige en emotievolle tijd, de tijd in een totaal
verwoest en vrijwel verlaten Zandvoort. Ik meende er goed aan te
doen, de inhoud van beide documenten u thans niet te onthouden.
K.Sr.

vliegerconsortium op datzelfde
parkeerterrein Zuid overigens ook
de Fly Away-nationale kampioenschappen vliegeren. Het evenment
voor Neerlandse enthousiaste
vliegeraars. Hun plaustikjes en textieltjes zullen zij vanaf 11.00 uur in
de voorrondes laten dansen in de
wind, rond 14.00 uur zal in de
finales de srijd hoog in de lucht
definitief gevliegerd worden.

Druk

Overigens worden de Strandkorrels deze week nog niet - zoals
vorige week werd aangekondigd - rond. Daar kan geen twee-vinger
geschreven door Margreet Ates. typstysteem tegenop, dus deze
Margreet is dan weliswaar met week zijn de Strandkorrels nog
man en zeilboot in Nederland te- even „a.i."
ruggekeerd, maar onderweg is het
nodige misgegaan. Vandaar ook, Talent
dat als thuishaven niet IJrnuidon,
maar Zierikzee is gekozen, want Talent is er om ontdekt te worden,
de zeezeilers waren al lang blij daar hadden we het een paar wedal ze hun thuisland weer aan do • ken geleden al over. De talentenjachten die op het Zandvoortse
horizon zagen liggen.

Man Henk hanteerde het gevaarlij kste attribuut aan boord van een
zeilboot en gaf een fraaie klapgeip
weg. Margreet als fokkermaatje
zag de giek niet aankomen en.....
loopt nu dus met veel hoofdpijn en
haar rechterarm in een mitella

Dinsdag 31 augustus is het dan
eindelijk zover. Dan komen degenen die zich hebben opgegeven
voor het opnieuw op te richten
Zandvoortse Mannenkoor en zij,
die hiervoor in principe interesse
hebben, des avonds om acht uur
bijeen in het Gemeenschapshuis
aan het Schoolplein, onder leiding
van de nieuwe dirigent Diko van
der Putten, van wie ik persoonlijk
hoge verwachtingen koester. Moge
het een vruchtbare en zeer druk
bezochte vergadering worden.
Vanzelfsprekend worden ook de
oud-mannenkoor-zangers op deze
bijeenkomst verwacht, want hen
kunnen wij onmogelijk missen,
omdat zij met hun adviezen, die
gegrond zijn op jarenlange ervaring, ons van enorm veel hulp en
steun kunnen zijn, want onder de
nieuwe leden bevinden zich vrij
veel jongeren. En wellicht worden
ze deze eerste avond zó enthousiast, dat ze besluiten, althans
daadwerkelijk mee te helpen het
koor op te bouwen door voorlopig
mee te blijven zingen. Dat zou een
prachtige ondersteuning zijn.
Deze eerste avond moet er vanzelfsprekend veel worden besproken,
want de boel moet op poten worden gezet. Ik doe voor de laatste
maal een dringend beroep op onze

: n Het \vas r-en riskant
n, niet /.onder gevaren.
; z i j n er «elukkitt altijd, zij
..: op liet. nippertje, cloor-

H. v.d. MOOLEN

kantoor: Gasthuisplein 12, ^anavoort.
tel. 02507-17166. postbus 26 2040 AA,
Zandvoort; geopend maandag van 13.00
tot 16.00 uur. dinsdag van 10.00 tot 16.00
uur, woensdag van 9.00 tot 12.00 uur,
donderdag 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00
tot 17.00 uur. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Redactie: Oick Piei (chef), Margreet
Ates (Zandvoort), Alice Verwey
(Heemstede), Jaap Kok, Bart Boele
(Haarlemmermeer).
Verkoopleider: B. Lodewegen.

Vergadering Mannenkoor

WIE DANST IS (BLIJFT) JONG!

Hoofdkantoor: Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
tel. 02977-28411, Postbus 264, 1430 AG
Aalsmeer; geopend van 8.30 tot 17.00 uur.

Abonnamnnuprij»:
ƒ 31,20 per \aar. Voor postaoonnees gelden andere tarieven.
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strand gehouden worden - wekelijks - zitten door het nare weer
niet bij de pakken neer. Bij „Johnny", paviljoen 7 bijvoorbeeld treden onontdekte artiesten met het
voor hun kenmerkende hoge peil
van enthousiasme nog iedere zondagmiddag op.

Helen Sheppard, als talent al jaren
geleden ontdekt, was zondag bij
Johnny te gast. Zo'n 130 bezoekers
konden van haar zangtalent genieten.
De talentenjachten, maar ook allerhande overige optredens en muziekevenementen op het strand,
worden of binnen of buiten gehouden (dat spreekt natuurlijk voor
zich). Als er op een terras iets
georganiseerd wordt, wil men daar
tegen het onberekenbare weer van
Nederland nog wel eens een tent
overheen zetten. Maar, tentzeil is
niet zo erg dik en buurtbewoners
willen nog wel eens klagen over
lawaaioverlast. Terecht, vinden
ook de strandpachters. Daarom

proberen ze er wat aan te doen.
Bijvoorbeeld wat rustiger zangtalenten binnen de tentmuren halen,
zodat er geen knallende muziek
nodig is. En de geluidsboxen wat
strategischer opstellen. „Laten we
zacht zijn voor elkaar", een motto
dat ook op-het strand geldt.

Stad TV
Vroeger waren ze actief voor de
kust, tegenwoordig zijn ze tot ver
in de Nederlandse binnenlanden
doorgedrongen. Was toen „bootje
plunderen" hun grote hobby, tegenwoordig leggen zij zich toe op
filmen, video en het op de buis
gooien van" programma's. We hebben het dus over piraten. Regelmatig is op het Zandvoortse strand
een' piraat aan het werk te zien:
Stad Amsterdam TV. Veel Amsterdammers houden hun vakantie
aan het Zandvoortse strand en de
piratenzender uit de hoofdstad zal
gedacht hebben daar leuk op in te
spelen door programma's vanuit
de badplaats uit te zenden. Dan
valt er ook na afloop van de vakantie voor de Mokummers nog
strandpret te beleven.

Vliegeren

Spontane sprongen met een duwtje in de rug van 'n gemene golf...

Vliegerconsortium
Fly Away
waagt zaterdag 4 september een
tweede kans voor de vliegervierdaagse. Een paar weken geleden
stond dit gebeuren op het programma, maar de nationale zwemvierdaagse en vrijwel windstil weer
zaten de vliegeraars dwars. Zaterdag over een week dus de herkansing. als de wind blijft zoals ze is,
mogen de vliegenthousiastelingen
niet klagen. Op parkeerterrein
Zuid is vanaf de 4e septbember om
10.00 uur alles van de vierdaagse te
volgen. Inschrijven kost ƒ 12,50.
De eerste zaterdag van de volgende maand
organiseert
het

Het weer mag dan wat minder zijn,
dat wil niet zeggen dat het aan het
strand van Zandvoort minder druk
wordt. Integendeel, want het, VVVprogramma laat voor de komende
twee weekeinden nogal wat zien.
Zaterdag en zondag wordt bijvoorbeeld op het circuit het Zandfestival gehouden. Een stukje strand
wordt over het asfalt van het circuit verspreid en daar worden twee
dagen races en demonstraties op
gehouden. Er zullen voldoende bezemers aanwezig zijn om de
strandkorrels die worden weggeblazen weer terug te sturen naar
hun werkterrein.
Aan het Zuiderstrand orga.iiseert
watersport verening
Zandvoort
zondag 12.00 uur clubwedstrijden
zeilen. De nationale bondwtranddag bij Keddingspost Zuid staat
voor zaterdag de 4e september genoteerri. ..Brokmeier" ( ? > voor alle
kustbrigades met zwemnummers,
roeiwedstrijden en demonstraties
redden, zo kondigt men aan.

Plankzeilen
Wat ze in Amerika's California al
jaren doen en wat daar windsurfer
heet. is de laatste jaren ook in
Nederland in opkomst en heet. hier
gewoon plankzeüen. Het plankzeilen op rustig zoetwater is dan misschien leuk voor de beginneling, de
echte plankzeiler zoekt de Noordzeekust met fikse brandinggolven
op. Op die golven is hei, juist het
leukste plankzeüen, als is de nodige ervaring wel vereist, Spontane
sprongen, met een duwtje van een
gemene golf in de rug, komen niet
zelden voor en het landen moet de
plankzeiler wel goed onder de knie
hebben, anders mietert hij of zij
van het plankje.
Klijn Surfing organiseert in het
weekeinde van 4 en 5 september de
zesde Internationale Brandingcup
Windsurfen. Internationale brandingspecialisten zullen aan de
start verschijnen en die hoge kwaliteit onder de deelnemers aan de
plankzeilwedstrijden verhoogt alleen maar de spanning voor toeschouwers en naaste concurrentie.
De wedstrijden worden zodanig in-

Dat heb ik 'm toch maar mooi geflikt
gedeeld, dat iedereen kan jnoedoen. Zowel de ervaren als de bupinnende plank;:eiler wordt '?M ingedeeld, dat er geen oneerlijke
concurrentie is. Er zijn verschillende parcoursen uitpezet en nok eer;
zogenaamd ,.fun"-parcours. De
Radio Veronira-dnve-in .show
komt de boel opluisteren en voor
de deelnemers wordt er zuterdaj:
een gruotse Beach-Gril! upgexc't,
Voor deelname en informatie kun
de liefhebber dagelijks tussen
11.00 en 18.00 ur de organisatie
terecht, te bereiken onder tel. nr.
18(100.

Gesnapt
Dat heb ik 'm toch maar mooi
gelukt. Ze hadden het nit't gedacht, maar ja, mijn trekker staat,
voor niets. Dat had ik ze zo wel

kimiifii vertellen". Dat lijkt di-ze
stoere klomp; iiUrager-niet-sehorv
U' flciikiT, i; ra.icit. het. al. hij i^
de.;e wek i'r.snap;. J e n n y Wesly
trok n a a r .sandalen ook di.-7i' woek
wcf] ui: i-r, liep niet cif r;ü)iera in
ck> aan-siag "ver hei strand. Ze zag
het uücti'rwrrp van de foto. aarzeld t? geen moment, en k l i k t e af. Hi-t
resultaat
van die snelK- ai'iir is af
U 1 halen bij ons kantoor aan het
Gasthuibpli'iii - door het onder
werp zelf wel te verstaan.
7,o. wr moesten het \vat de Strandkorrels betreft, hier maar eens bij
laten voor deze week. Margreet xai
waarschijnlijk volgende week \ve!
weer aan het werk k u n n e n , dus ik
kan nu een •definitief „tot. ziens"
laten horen. „Het was me een genoegcn". wil ik daar graag aan
toevoegen, on ik hoop u als lezer
ook.

